
 

ฉันทหทัย (อรทัย)  อาจอํ่า 
ปาณฉัตร  ทิพยสุข 
รุงทอง  ครามานนท 
สุริยาพร  จันทรเจริญ 

 

การจัดการศึกษาทางเลือก 
และผลที่เกิดขึ้นในบริบทของ 
สถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน 

รายงานการวิจัย ติดตามและประเมินผล 
 



 

รายงานฉบบัสมบรูณ ์

ผลการวิจยั ติดตามและประเมินผล 

การจดัการศกึษาทางเลอืกและผลท่ีเกดิขึ้น 

ในบรบิทของสถาบนัการเรยีนรูเ้พือ่ปวงชน 

  
 
 

ฉันท์หทัย (อรทัย)  อาจอ ่า 
 ปาณฉัตร  ทิพย์สุข 
 รุ้งทอง  ครามานนท์ 
 สุริยาพร  จันทร์เจริญ 

 
 
 

โครงการวจิยั ตดิตามและประเมินผลการจดัการศึกษาทางเลือก 

และผลทีเ่กิดข้ึนในบรบิทของสถาบนัการเรยีนรูเ้พ่ือปวงชน   

สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

รว่มกบั 

สถาบนัการเรยีนรูเ้พือ่ปวงชน (สรพ.) 

 

สนบัสนุนโดย 

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) และ มูลนธิิพลงัท่ีย ัง่ยนื 
 

  



 
 

รายงานการวิจัย ติดตามและประเมินผล 

การจัดการศึกษาทางเลือกและผลท่ีเกิดขึ้นในบริบทของสถาบนัการเรียนรู้เพ่ือปวงชน 

ฉันท์หทยั อาจอ ่า และคณะ 

 

 

จ ำนวน   15 เล่ม    
พิมพ์ครั้งท่ี 1  มกรำคม 2562 
ปกและรูปเล่ม  ปำณฉัตร ทิพย์สุข 
จัดพิมพ์   สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล 
   999 ถนนพุทธมณฑลสำย 4 ต ำบลศำลำยำ  อ ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
   โทรศัพท์ 0-2441-0201-4   โทรสำร 0-2441-9333 

www.ipsr.mahidol.ac.th 
ร่วมกับ สถำบนักำรเรียนรู้เพ่ือปวงชน, บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)  
และมูลนิธิพลังท่ียั่งยืน 

พิมพ์ที่   โรงพิมพ์เดือนตุลำ 
   39 / 205-206 ซอยวิภำวดีรังสิต 84  แขวงสนำมบิน  เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ  
   โทรศัพท์ 0-2996-7392-4  โทรสำร 0-2996-7395 

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย 

ข้อมูลทางบรรณานุกรม 

รำยงำนกำรวจิัย ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำทำงเลือกและผลท่ีเกิดข้ึนในบริบทของสถำบัน

กำรเรียนรู้เพ่ือปวงชน.--นครปฐม : สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล, 2562. 

326 หน้ำ.-- (โครงกำรวิจัย ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศกึษำทำงเลือกและผลท่ีเกิดข้ึนในบริบท

ของสถำบันกำรเรียนรู้เพ่ือปวงชน). 

 

1. กำรศกึษำทำงเลือก--วิจัย. I. ฉันท์หทัย อำจอ่ ำ. II. ช่ือเรื่อง. 

 

เอกสารทางวิชาการ  /  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลข 477 

371.04 

ISBN 978-616-443-252-9 



 

รายงานวิจยั ติดตาม และประเมินผล | ก  

ค าน า 

รำยงำนกำรวิจัย ติดตำม และประเมินผลกำรจัด

กำรศึกษำทำงเลือกและผลท่ีเกิดข้ึนในบริบทของ

สถำบันกำรเรียนรู้เพ่ือปวงชน ฉบับน้ี เป็นรำยงำนกำร

วิจัยเชิงคุณภำพท่ีสะท้อนภำพรวมของกำรจัดกำร 

ศึกษำทำงเลือก ท่ีครอบคลุมระบบและกลไกต่ำง ๆ ทั้ง

ในเรื่อง ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต ผลลัพธ์และ

ผลกระทบ ซ่ึงถือว่ำเป็นรำยงำนหลักในจ ำนวนรำยงำน

กำรวิจัย ติดตำม และประเมินผลทั้งหมด 6 เรื่อง ซ่ึง

ประกอบด้วย 1) รำยงำนกำรวิจัย ควำมคิดเห็นและ

ควำมพึงพอใจของอำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ของ

มหำวิทยำลัยชีวิต  2) รำยงำนกำรวิจัย ควำมคิดเห็น

และควำมพึงพอใจของบัณฑิตมหำวิทยำลั ยชี วิต  

3) รำยงำนกำรวิจัย ควำมคิดเห็นและควำมพึงพอ 

ใจของนักศึกษำหรือผู้ เรียนของมหำวิทยำลัยชีวิต  

4) รำยงำนกำรวิจัย กำรลำออกกลำงคันของนักศึกษำ

มหำวิทยำลัยชีวิต 5) รำยงำนกำรวิเครำะห์จุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรค (SWOT) หรือในชื่อท่ีเป็น

ทำงกำร คือ กำรวิเครำะห์ SWOT และข้อเสนอเชิงกล

ยุทธ์ กำรจัดกำรศึกษำในบริบทของมหำวิทยำลัยชีวิต 

และ 6) รำยงำนภำพรวมของกำรจัดกำรศึกษำ

ทำงเลือก เล่มน้ี  

ทั้งน้ี ผลกำรวิจัยทุกเล่มดังกล่ำวข้ำงต้น เป็นผลกำร

ท ำงำนของโครงกำรวิจัย ติดตำม และประเมินผลกำร

จัดกำรศึกษำทำงเลือกและผลท่ีเกิดข้ึนในบริบทของ

สถำบันกำรเรียนรู้เพ่ือปวงชน ท่ีด ำเนินกำรโดยคณะ

นักวิจัยจำกสถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำ 

วิทยำลัยมหิดล โดยได้รับกำรสนับสนุนจำกสถำบันกำร

เรียนรู้ เ พ่ือปวงชน (สรพ.)  หรือ ท่ีรู้ จักกันในนำม 

“มหำวิทยำลัยชีวิต” บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) และ 

มูลนิธิพลังท่ียั่งยืน ซ่ึงกำรวิจัยครั้งน้ี มีท่ีมำท่ีส ำคัญคือ 

สถำบันกำรเรียนรู้เพ่ือปวงชน (สรพ.) หรือมหำวิทยำลัย

ชีวิตได้เปิดด ำเนินกำรในกำรจัดกำรศึกษำทำงเลือก 

โดยได้รับกำรสนับสนุนทุนจำก บริษัท ปตท. จ ำกัด 

(มหำชน) มำเป็นระยะเวลำประมำณ 12 ปี จึงมีควำม 

ส ำคัญในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับส่ิงท่ีด ำเนินกำร

มำ ด้วยกำรวิจัย ติดตำมและประเมินผล  

ทั้งน้ี เพ่ือท ำควำมเข้ำใจปัจจัยองค์ประกอบต่ำง ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำทำงเลือกและผลท่ีเกิดขึ้น 

หรือต้องกำรดูว่ำ บรรลุผลตำมท่ีมุ่งหวังอยำกเห็น ได้

มำกน้อย เพียงใด อย่ำงไร เพรำะอะไร และอะไรเป็น

ปัจจัยท่ีเป็นปัญหำอุปสรรคส ำคัญ เพื่อน ำผลกำรวิจัยท่ี

ได้ทั้งหมดมำสู่กำรแก้ไข ปรับปรุง เปล่ียนแปลง พัฒนำ 

ยกระดับ เพ่ือท ำให้สถำบันกำรเรียนรู้เพ่ือปวงชน หรือ

มหำวิทยำลัยชีวิต สำมำรถด ำเนินกำรต่อไปได้ ท่ำม 

กลำงบริบทท่ีเปล่ียนแปลงทั้งภำยในสังคมไทยเอง และ

สังคมไทยท่ีเชื่อมกับบริบทสังคมโลก เพ่ือสำนต่อ

อุดมกำรณ์และเจตนำรมณ์ในกำรจัดกำรศึกษำทำง 

เลือก เพ่ือผู้ที่ขำดโอกำสและเพื่อส่งเสริมกำรศึกษำเพื่อ

กำรพัฒนำมนุษย์ ท่ีมีอยู่มีกิน มีศักด์ิศรี มีรำกเหง้ำ มี

ส ำนึกต่อชุมชนท้องถิ่นของตน และมีพลังหรือบทบำท

ในกำรเปล่ียนแปลงตนเอง ชุมชน และสังคมของตนให้ดี

ข้ึน สมคุณค่ำและศักด์ิศรีของควำมเป็นมนุษย์ท่ีมี

ปัญญำ เพ่ือกำรพ่ึงพำตนเอง และไม่เป็นปัญหำหรือ

ภำระต่อสังคม   

คณะผู้วิจัย  

20 พฤศจิกำยน 2561 
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รำยงำนกำรวิจัยฉบับน้ี และรำยงำนกำรวิจัยฉบับอ่ืน ๆ 

อีกจ ำนวน 5 เรื่อง ภำยใต้โครงกำรวิจัย ติดตำมและ

ประเมินผล กำรจัดกำรศึกษำทำงเลือกและผลท่ีเกิดข้ึน

ในบริบทของสถำบันกำรเรียนรู้เพ่ือปวงชน ดังท่ีกล่ำวไว้

ในค ำน ำข้ำงต้น สำมำรถด ำเนินกำรได้ส ำเร็จลุล่วง

ตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อเสนอโครงกำรทุกประกำร ด้วย

ควำมร่วมมือของบุคลำกรทุกฝ่ำย ทุกระดับของสถำบัน

กำรเรียนรู้เพ่ือปวงชน (สรพ.) หรือมหำวิทยำลัยชีวิต 

ทั้งในส่วนกลำง และในต่ำงจังหวัด ท่ีประกอบไปด้วย

ศูนย์กำรเรียนรู้เพ่ือปวงชน (ศรป.) จ ำนวนทั้งหมด 10 

แห่ง ครอบคลุมทั้งหมด 34 จังหวัด และ 42 พื้นท่ีเรียนรู้ 

ทุกแห่ง ทุกพื้นท่ี ๆ คณะผู้วิจัยได้มีโอกำสไปเย่ียมเยียน 

พร้อมทั้งสัมภำษณ์ สังเกตกำรณ์ บันทึกภำพต่ำง ๆ นั้น 

ได้ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี คณะผู้วิจัยรู้สึกประทับใจ

และซำบซ้ึงในควำมกรุณำและควำมร่วมมือของทุก

ท่ำน จึงขอขอบคุณผู้อ ำนวยกำร คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำท่ี 

บัณฑิต นักศึกษำปัจจุบัน ผู้ลำออกกลำงคัน ปรำชญ์

ชำวบ้ำน ผู้น ำชุมชน และชุมชนท้องถิ่น ณ ศูนย์กำร

เรียนรู้ทุกแห่ง ทุกระดับทั้งในระดับภำค ระดับจังหวัด 

และระดับชุมชน พร้อมทั้งขออนุญำตใช้ภำพถ่ำยต่ำง ๆ 

ท่ีได้บันทึกมำเป็นภำพประกอบกำรน ำเสนองำนในครั้ง

น้ีด้วย และขอขอบคุณในควำมกรุณำและกำรอนุญำต

ให้ถ่ำยภำพจำกพื้นท่ีต่ำง ๆ บำงภำพได้น ำมำท ำเป็น

หน้ำปกของรำยงำน เพรำะมีควำมเกี่ยวข้องและมี

นัยส ำคัญต่อเรื่องท่ีน ำเสนอโดยตรง 

ขอขอบคุณคณะผู้บริหำร คณำจำรย์ผู้จัดกระบวน 

กำรเรียนรู้ทั้งหมดทุกประเภท รวมถึงเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำย 

ต่ำง ๆ ในส่วนกลำง โดยเฉพำะคุณสุรศักด์ิ สุขมำก 

หัวหน้ำฝ่ำยทะเบียนและประเมินผล ท่ีกรุณำให้ควำม

ร่วมมือในกำรเข้ำถึงฐำนข้อมูลของ สรพ. และอีกหลำย

ท่ำนท่ีไม่สำมำรถกล่ำวเอ่ยนำมได้ทั้งหมด ณ ท่ีน้ี ท่ีได้

กรุณำให้ข้อมูลท่ีมีคุณค่ำและเป็นประโยชน์ต่อกำรวิจัย 

ติดตำมและประเมินผลในครั้งน้ีเป็นอย่ำงดียิ่ง   

ค ำ ขอบคุณ เป็ น พิ เ ศษแ ด่บุ คคลดั ง ต่ อ ไป น้ี  คื อ  

รองศำสตรำจำรย์ ดร.เสรี พงศ์พิศ อธิกำรบดี ท่ีกรุณำ

ให้ควำมไว้วำงใจ ดร. สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์ รองอธิกำร 

บดีฝ่ำยวิชำกำร และ อำจำรย์ นพ. พนัส พฤกษ์สุนันท์ 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร และคณบดีคณะศิลปศำสตร์ 

ท่ีได้ให้โอกำสในกำรท ำงำนท่ีมีคุณค่ำย่ิงต่อสังคมไทย

ในครั้งน้ี คุณชฎำพรณ์ เตียวสกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก

บริหำร ท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำน

ตลอดระยะเวลำกำรวิจัย อำจำรย์ศุภกร คุรุกำรเกษตร 

ท่ีได้กรุณำสะท้อนคิดประเด็นต่ำง ๆ ท่ีส ำคัญ คุณ

กรรณิกำ ปัญญำวงค์ และอำจำรย์รมย์ธีรำ น้อยประ 

เสิรฐ ท่ีกรุณำประสำนงำนและดูแลควำมเรียบร้อย 

ต่ำง ๆ รวมถึง ดร.ส่งเกียรติ ทำนสัมฤทธ์ิ ประธำนท่ี

ปรึกษำคณะกรรมกำรมูลนิธิพลังท่ียั่งยืน ภำยใต้กำร

สนับสนุนของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) และ

กรรมกำรสภำสถำบัน ฯ พร้อมด้วยคุณสุภำภรณ์ วรพ

รพรรณ ท่ีกรุณำติดตำมกำรท ำงำนและให้ควำมสนใจ

ในผลกำรวิจัย เพ่ือน ำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรสนับสนุน

ในด้ำนต่ำง ๆ ต่อไป  

ขอขอบคุณคุณผู้บริหำรสองท่ำนภำยใต้ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) คือ คุณนภำพร 

อำร์มสตรอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักติดตำมและประ 

เ มินผลอุดมศึ กษำ  และคุณนุ ชนภำ  รื่ นอบ เชย 

ผู้ อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำนและคุณภำพอุดม 

ศึกษำ ท่ีได้กรุณำให้ข้อมูลและแนะแนวทำงท่ีเป็น

ประโยชน์ในกำรท ำให้มหำวิทยำลัยทำงเลือกเป็น

สถำบันอุดมศึกษำท่ีได้รับกำรยอมรับ  

ท้ำยท่ีสุดน้ี ขอขอบคุณ คณะกรรมกำรฝ่ำยยุทธศำสตร์

ของ สรพ. น ำโดย นพ.อ ำพล จินดำวัฒนะ ท่ีได้กรุณำ
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จัดกำรประชุมข้ึนเม่ือวันท่ี 25 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 

ท ำให้ได้มีโอกำสน ำเสนอผลกำรวิจัยเบื้องต้น และได้

พบปะกับประธำนสภำและคณะกรรมกำรสภำสถำบัน 

ฯ รวมถึงภำคีเครือข่ำยท่ีเกี่ยวข้องหลำยท่ำนท่ีมีควำม

กระตือรือร้น มีควำมสนใจเอำใจใส่ต่อทิศทำงต่อไปของ

มหำวิทยำลัยชีวิต ท ำให้มองเห็นพลังของทุกคนทุกฝ่ำย

และรู้สึกเชื่อมั่นว่ำ ผลกำรวิจัยครั้งน้ีจะไม่สูญเปล่ำ แต่

จะมีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรท ำงำน 

กำรปรับปรุง กำรเปล่ียนแปลง กำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ 

เพ่ือให้อุดมกำรณ์และปณิธำนของมหำวิทยำลัยชีวิต

เกิดผลสัมฤทธ์ิและคุณูปกำรอันสูงย่ิงท่ีเป็นจริงต่อ

สังคมไทยของเรำได้มำกยิ่งข้ึนในโอกำสต่อจำกนี้ไป

 

คณะผู้วิจัย 

20 พฤศจิกำยน 2561 

  



 

ง | การจดัการศึกษาทางเลอืกและผลท่ีเกิดข้ึนในบรบิทของ สรพ. 

บทสรปุผ ูบ้รหิาร  

(Executive Summary)

ความ เ ป็นมาและความส าค ัญ:  สถำบันกำร

เรียนรู้เพ่ือปวงชน (สรพ.) ได้ให้บริกำรทำงกำรศึกษำ

ทำงเลือก 1 ส ำหรับนักศึกษำผู้ ใหญ่ในรูปแบบของ 

“มหำวิทยำลัยชีวิต” มำเป็นระยะเวลำประมำณ 12 ปี 

โดยได้รับกำรสนับสนุนเงินทุนในกำรก่อตั้งจำก บริษัท 

ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ปัจจุบันมีเครือข่ำยศูนย์กำร

เรียนรู้ในขอบเขตทั่วประเทศประมำณ 30 กว่ำจังหวัด 

มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งหลักสูตรปริญญำตรีและ

ปริญญำโท เน้นหนักทำงด้ำนสหวิทยำกำรเพ่ือกำร

พัฒนำชุมชนท้องถิ่นแบบบูรณำกำร แต่พบว่ำ ในระยะ

หลังมำน้ี จ ำนวนผู้เรียนลดลง ซ่ึงเกี่ยวข้องกับหลำย

สำเหตุ โดยเฉพำะส่ิงแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม ประชำกร และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป

อย่ำงรวดเร็ว ไม่ว่ำจะเป็นกำรเปล่ียนผ่ำนเป็นสังคมสูง

วัย กำรพลิกผันอย่ำงรุนแรงของเทคโนโลยีดิจิตอล 

ควำมไม่แน่นอนทำงเศรษฐกิจและรำยได้ ภำระ

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำส ำหรับบุตร ค่ำนิยมและ

ทัศนคติในกำรเรียนรู้  ประกอบกับศูนย์กำรเรียนรู้

จ ำนวนหน่ึงไม่ผ่ำนกำรประเมินของ สกอ. จึงมีควำม

จ ำเป็นต้องท ำกำรศึกษำ วิจัย ติดตำมและประเมินผล 

เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและกำรเรียนรู้ร่วมกันว่ำ 

กำรจัดกำรศึกษำทำงเลือกในรูปแบบของมหำวิทยำลัย

ชีวิตในบริบทของสังคมไทยนั้นเป็นอย่ำงไร ได้ผลตำมท่ี

                                                        
1 กำรศึกษำทำงเลือก ณ ที่นี้ หมำยถึง กำรศึกษำที่ไม่ใช่รูปแบบ

เดียวกับที่จัดโดยสถำบันกำรศึกษำของรัฐหรือที่เรียกกันว่ำ 
กำรศึกษำแบบกระแสหลักและเป็นทำงกำร แต่เป็นกำรศึกษำที่
มีแนวคิด ปรัชญำ เนื้อหำ รูปแบบ กระบวนกำรและแนวทำงที่
แตกต่ำงจำกกำรศึกษำโดยรัฐอย่ำงสิ้นเชิง เน้นกำรเปลี่ยนแปลง
ตัวผู้เรียนและชุมชน หรือเอำตัวผู้เรียนและชุมชนเป็นตัวตั้ง เน้น
กำรลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให้มีอยู่มีกินในท้องถิ่นของตนอย่ำงมี
ศักดิ์ศรี ยึดเอำปัญหำและควำมต้องกำรของผู้เรียน ครอบครัว
และชุมชนเป็นตัวก ำหนดเนื้อหำกำรเรียนรู้และกระบวนกำร

ต้องกำรหรือไม่ อย่ำงไร เพรำะอะไร ใครคือกลุ่ม 

เป้ำหมำยหลักในปัจจุบัน จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหำ

อุปสรรคส ำคัญคืออะไร โดยจะเป็นกำรวิจัยและ

วิเครำะห์เชิงระบบ ใช้แนวคิดตัวแบบเชิงระบบ (system 

model) ท่ีครอบคลุมกำรวิจัยประเมินผลหลำยมิติ ทั้ง

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต ผลลัพธ์และ

ผลกระทบ ทั้ง น้ีเ พ่ือแสวงหำแนวทำงในกำรแก้ไข 

ปรับปรุง พัฒนำ ยกระดับ เปล่ียนรูปโฉมมหำวิทยำลัย

และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับยุคสมัย

หรือ ส่ิงแวดล้อมทำงสั งคมวัฒนธรรม ท่ี เป ล่ียน 

แปลงไป  

วัตถปุระสงค์หล ักของการศึกษาวิจ ัย :  คือ 

เพ่ือวิเครำะห์และท ำควำมเข้ำใจว่ำกำรจัดกำรศึกษำ

ทำงเลือกตำมแนวคิด ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ใน

บริบทของ สรพ. นั้น บรรลุผลตำมที่ก ำหนดไว้มำกน้อย 

เพียงใด อย่ำงไร เพรำะอะไร มีปัจจัยใดท่ีเกี่ยวข้องบ้ำง 

ค าถามการวิจัยหลัก  

และค าถามย่อยบางส่วน:  

1. ควำมเป็นมำ บริบทท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำร 

ศึกษำทำงเลือก รวมถึงปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร 

ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบเป็นอย่ำงไร มี

ควำมเหมำะสมมำกน้อยเพียงใด เกิดผลผลิตและ

เรียนกำรสอน นอกจำกนี้ เน้ือหำและกระบวนกำรเรียนรู้ที่
ก ำหนดขึ้นยังได้รับกำรสังเครำะห์มำจำกประสบกำรณ์ตรงใน
กำรท ำงำนร่วมกับชุมชนในชนบทในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำของคณะ
ผู้ก่อตั้ง ให้ควำมส ำคัญกับภูมิปัญญำของท้องถิ่นและปรำชญ์
ท้องถิ่น หรือสิ่งนี้เป็นแกนกลำงของกระบวนกำรเรียนรู้ แต่ก็ไม่
ปฏิเสธควำมรู้ที่เป็นสำกล หรือส่งเสริมกำรบูรณำกำรกำร
เรียนรู้และกำรสร้ำงควำมรู้บนฐำนของชุมชนที่เปลี่ยนแปลง 
เพ่ือท ำให้ชุมชนท้องถิ่นยืนอยู่ได้อย่ำงมีศักดิ์ศรี ท่ำมกลำงกำร
ถำโถมเข้ำมำของรัฐและทุนที่มีพลังเหนือกวำ่  
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ผลลัพธ์รวมถึงผลกระทบทั้งท่ีคำดหวังและไม่ได้

คำดหวังมำกน้อยเพียงใด อย่ำงไร  

2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพำะ

อำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ บัณฑิต นักศึกษำ 

/ ผู้เรียน ผู้ท่ีลำออกกลำงคัน มีควำมคิดเห็นและ

ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำทำงเลือกของ 

สรพ. มำกน้อยเพียงใด อย่ำงไร ใครคือกลุ่มเป้ำ 

หมำยหลักของกำรจัดกำรศึกษำทำงเลือกของ 

สรพ.  

3. จุดแข็ง / ส่ิงท่ีดี จุดอ่อน / ข้อจ ำกัด ส่ิงท่ีควรแก้ไข

ปรับปรุงมีอะไรบ้ำง บทเรียนท่ีส ำคัญคืออะไร  

4. กำรรับรู้แนวคิดท่ีส ำคัญท่ี สรพ. ใช้ในกำรสร้ำง

กระบวนกำรเรียนรู้และกำรเปล่ียนแปลงต่ำง ๆ ใน

บรรดำผู้เกี่ยวข้อง เป็นอย่ำงไร ทรำบหรือไม่ ให้

ควำมส ำคัญแค่ไหน อย่ำงไร 

5. แนวคิดกำรพ่ึงพำตนเองท่ี สรพ. ใช้ในกำรสร้ำง

ผู้เรียนและบัณฑิต สำมำรถท ำให้เกิดเป็นจริงใน

บริบทสังคมปัจจุบันได้หรือไม่ มำกน้อยเพียงใด 

อย่ำงไร เพรำะอะไร  

ระเบียบวิธีวิทยาและวิธีการศึกษาวิจัย:  
เป็นกำรวิจัยประเมินผล ทั้งเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ  

1. กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกประเภท 

ทั้งผู้บริหำรในส่วนกลำงและต่ำงจังหวัด บุคลำกร

สำยสนับสนุน (เลขำนุกำร / ประสำนงำน) อำจำรย์

ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้  บัณฑิตหรือผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ นักศึกษำหรือผู้เรียนปัจจุบัน ผู้ลำออก

กลำงคัน คนในครอบครัว ปรำชญ์ชำวบ้ำน  / 

ปรำชญ์ชุมชน และเจ้ำหน้ำท่ี สกอ. รวมทั้งหมด

จ ำนวน 1,936 รำย แบ่งเป็นกำรศึกษำเชิงปริมำณ

จ ำนวนทั้งหมด 1,244 รำย และเชิงคุณภำพจ ำนวน

ทั้งหมด 692 รำย (ซ่ึงแบ่งเป็นกำรสัมภำษณ์เด่ียว

จ ำนวน 384 รำย และสัมภำษณ์กลุ่มจ ำนวน 308 

รำย)   

2. พ้ืนที่ เก็บข้อมูล ครอบคลุมทั้งส่วนกลำงและ

เครือข่ำยศูนย์กำรเรียนรู้ในภูมิภำค รวมทั้งหมด 35 

จังหวัด ในพื้นท่ีกำรเรียนรู้จ ำนวน 42 แห่ง ทั่ว

ประเทศ ทั้งในภำคเหนือ (ตอนบน ตอนกลำงและ

ตอนล่ำง) ภำคอีสำน (ตอนบน ตอนกลำงและ

ตอนล่ำง) ภำคกลำงและภำคตะวันตก และภำคใต้  

3. วิธีการเก็บข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภำพ ใช้วิธีกำร

สัมภำษณ์เชิงลึก กำรสัมภำษณ์กลุ่ม กำรสนทนำ

อย่ำงไม่เป็นทำงกำร กำรสังเกตกำรณ์อย่ำงมีส่วน

ร่วมและไม่มีส่วนร่วม กำรเย่ียมบ้ำนผู้ เรียน  / 

บัณฑิต กำรเย่ียมชุมชน / พื้นท่ีเรียนรู้ / ศูนย์กำร

เรียนรู้ ส ำหรับข้อมูลเชิงปริมำณ ใช้แบบสอบถำม

กึ่งมีโครงสร้ำง (semi-structured questionnaire)  

4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงคุณภำพ ใช้

วิธีกำรวิเครำะห์เน้ือหำ (content analysis) กำร

วิเครำะห์แก่นประเด็นหลัก ( thematic analysis) 

กำรวิเครำะห์เชิงสะท้อน (reflexive analysis) และ

กำรสังเครำะห์ข้อมูลท่ีส ำคัญ (synthesis) ส ำหรับ

ข้อมูลเชิงปริมำณใช้สถิติร้อยละ ค่ำเฉล่ีย ควำมถี่ 

และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน  

5. วิธีการน าเสนอผล / การจัดท ารายงาน ได้แบ่ง

ออกเป็นรำยงำนหลักและรำยงำนย่อย ครอบคลุม

กรอบกำรประเมินและค ำถำมหลักของกำรวิจัย ซ่ึง

ประกอบด้วย รำยงำนกำรวิจัยเชิงคุณภำพและ

รำยงำนกำรวิจัยเชิงปริมำณ ส ำหรับรำยงำนกำร

วิจัยเชิงคุณภำพ เป็นผลกำรศึกษำวิเครำะห์ระบบ

และกลไกต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ 

กระบวนกำร ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบของ

กำรจัดกำรศึกษำทำงเลือก ในขณะท่ีรำยงำนกำร

วิจัยเชิงปริมำณ เป็นผลกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับ

ควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน

เ สี ย  4 กลุ่ ม ใหญ่  ดั ง น้ี คื อ  1)  อ ำจำร ย์ผู้ จั ด

กระบวนกำรเรียนรู้ 2) บัณฑิต / ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

3) นักศึกษำ / ผู้ เรียนปัจจุบัน และ4) ผู้ ท่ีออก

กลำงคัน โดยแบ่งกำรรำยงำนออกเป็นจ ำนวน 4 



 
 

ฉ | การจดัการศึกษาทางเลอืกและผลท่ีเกิดข้ึนในบรบิทของ สรพ. 

เรื่อง ตำมกลุ่มเป้ำหมำยท่ีแตกต่ำงกันดังกล่ำว 

ส ำหรับกรณีของผู้ ท่ีออกกลำงคัน ได้ให้ควำม 

ส ำคัญกับกำรน ำเสนอปัจจัยท่ีเป็นสำเหตุท่ีท ำให้

ต้องออกกลำงคันเป็นหลัก และล ำดับสุดท้ำย คือ 

กำรรำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกำส อุปสรรค / ส่ิงคุกคำม (SWOT) พร้อมด้วย

ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ ในกำรจัดกำรศึกษำทำงเลือก

ด้วยรูปแบบ “มหำวิทยำลัยชีวิต”   

ข้อค้นพบส าคัญจากการศึกษา วิจัย 

ติดตามและประเมินผล:
2
 

❖ ปัจจัยน าเข้า (Inputs) และบริบทท่ีแวดล้อม 

(Environmental Context)  

พบว่ำ กำรก่อเกิดในกำรจัดกำรศึกษำทำงเลือกของ 

สรพ. ในรูปแบบของมหำวิทยำลัยชีวิตนั้น มีแรงผลัก

ส ำคัญมำจำก ปัญหำกำรศึกษำในระบบท่ีจัดโดย

หน่วยงำนภำครัฐ ท่ีไม่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรและ

ควำมจ ำเป็นในชีวิตของผู้เรียนและชุมชนท้องถิ่น เพรำะ

ส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรท่ีน ำเข้ำหรือได้รับอิทธิพลจำก

ต่ำงประเทศ ในขณะท่ีหลักสูตรของมหำวิทยำลัยชีวิต

เป็นหลักสูตรท่ีกลั่นหรือตกผลึกจำกประสบกำรณ์ใน

กำรท ำงำนพัฒนำชนบทและสังคมของคณะผู้ริเริ่ม

ก่อตั้ง ท่ีมีอุดมกำรณ์และปณิธำนเดียวกัน  ส ำหรับใน

ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำน้ี มีข้อค้นพบส ำคัญ ๆ ดังน้ีคือ  

• แนวคิดและปรัชญา มีควำมชัดเจนในกำร

พัฒนำมนุษย์หรือพัฒนำตนเองให้มีศักด์ิศรี รู้

รำกเหง้ำที่มำของตนเอง ให้มีควำมสำมำรถใน

กำรมองตนเอง มองครอบครัว มองชุมชนหรือ

บริบทท่ีแวดล้อมของตน ไม่ใช่กำรเรียนเพ่ือ

                                                        
2 ณ ที่นี้  จะน ำเสนอบทสรุปผู้บริหำร (executive summary) 

เฉพำะในส่วนที่เป็นกำรวิเครำะห์ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร 
ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบตำมตัวแบบเชิงระบบ (System 
Model) ที่เป็นเน้ือหำหลักของรำยงำนกำรวิจัยเล่มนี้ ส ำหรับ
ผลกำรวิจัยในส่วนอ่ืน ๆ ได้มีกำรจัดท ำรำยงำนแยกออกเป็นอกี 
5 เร่ืองหลัก พร้อมด้วยบทสรุปผู้บริหำรแยกของแต่ละเร่ือง

ควำมส ำเร็จส่วนตน แต่เป็นกำรเรียนรู้เพ่ือ

ควำมส ำเร็จทั้งของตนเอง ครอบครัว และ

ชุมชนท่ีผู้เรียนอำศัยอยู่ จึงมีควำมแตกต่ำง

จำกกำรศึกษำกระแสหลักในระบบ ท่ีเน้น

ควำมส ำเร็จเฉพำะตนหรือเฉพำะปัจเจกบุคคล

เท่ำนั้น 

• เน้ือหาสาระของหลักสูตร เน้นหนักไปท่ีกำร

ส่งเสริมกำรเปล่ียนแปลงตนเองของผู้เรียน 

เพื่อให้พ่ึงพำตนเองได้ เช่น วิชำกำรรู้จักตนเอง  

และกำรพัฒนำส่งเสริมควำมสำมำรถและ

ทักษะในกำรแสดงบทบำทกำรเป็นผู้น ำกำร

เปล่ียนแปลงในด้ำนต่ำง ๆ ในชุมชนท้องถิ่น

ของผู้ เรียน เช่น กำรจัดท ำวิสำหกิจชุมชน 

กำรศึกษำชุมชน กำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชน 

กำรสร้ำงเครือข่ำย เศรษฐกิจพอเพียง และ

กำรจัดกำรกองทุนประเภทต่ำง ๆ ในชุมชน 

เช่น กองทุนสวัสดิกำร และกองทุนกำรเงิน

ประเภทอื่น ๆ เป็นต ้น  

• เคร่ืองมือส่งเสริมการเปล่ียนแปลงผู้เรียน 

ใ ช้แผน 4 แผน ไ ด้แก่  แผนชี วิตและกำร

วำงเป้ำหมำย แผนกำรจัดกำรอำชีพ / กำรงำน 

แผนจัดกำรกำรเงิน / รำยได้ และแผนจัดกำร

สุขภำพ โดยมีกำรบริหำรจัดกำรเวลำเป็น

แกนกลำงส ำคัญของทุกแผน ทั้งน้ีเพื่อส่งเสริม

ให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้และกำรเปล่ียนแปลง

ตนเองอย่ำงมีเป้ำหมำยและเป็นระบบ แต่

ในทำงปฏิบัติจริง พบว่ำ ยังมีอำจำรย์ผู้จัด

กระบวนกำรเรียนรู้จ ำนวนหน่ึงท่ียังไม่ได้ท ำ

หน้ำท่ีส่งเสริมให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมี

ตำมที่กล่ำวอธิบำยไว้แล้วในข้อ 5 ข้ำงต้น และยังได้จัดท ำ
รำยงำนอีกเล่มหนึ่งที่รวบรวมบทสรุปผู้บริหำรของรำยงำนทุก
เล่มไว้ในเล่มเดียวกันตำมที่คณะกรรมกำรตรวจรับงำนร้องขอ
เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมพญำไท 
สถำบันวจิัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล ด้วย 



 

รายงานวิจยั ติดตาม และประเมินผล | ช  

เป้ำหมำยและเป็นระบบ ท ำให้ผู้เรียนจ ำนวนไม่

น้อยยั ง ไ ม่ เกิ ดกำร เป ล่ียนแปลง ไ ด้มำก

เท่ำท่ีควรจะเป็น  

• บุคลากร / ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้และ

การพัฒนาทีมงาน ในข่วงแรก ทีมผู้ก่อตั้งได้

จัดกิจกรรมพัฒนำอำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำร

เรียนรู้อย่ำงเข้มข้น ประกอบกับมีเครือข่ำย

บุคคลและองค์กรประเภทต่ำง ๆ ในภำค

ประชำสังคม / ชุมชนและองค์กรพัฒนำเอกชน

ทั่วประเทศ ท่ีเข้ำใจแนวคิดและปรัชญำของ

มหำวิทยำลัยอยู่แล้วส่วนหน่ึง ท ำให้เกิดกำร

แพร่กระจำยของแนวคิดและปรัชญำไปยังกลุ่ม

อ่ืน ๆ อย่ำงรวดเร็วและเข้มข้น ส ำหรับผู้ร่วม

ก่อตั้ง ตั้งแต่แรก ท่ียังคงร่วมขบวนมำจนถึง ณ 

ปั จจุ บั น มีอยู่ จ ำนวนห น่ึ ง  ท ำ ใ ห้กำรจั ด

กระบวนกำรเรียนรู้ในแนวของมหำวิทยำลัย

ชี วิตยั งคง เป็น ไปไ ด้  เพรำะไ ด้ เครือ ข่ ำย

กัลยำณมิตรเหล่ำน้ีท่ีเห็นควำมส ำคัญของกำร

จัดกำรศึกษำทำงเลือกในรูปแบบท่ีเป็นอยู่  

• เครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาค พบว่ำ 

ในช่วงแรก ๆ มีเครือข่ำยผู้สนใจหรือผู้ร่วมจัด

กระบวนกำรเรียนรู้จ ำนวนมำกในแต่ละจังหวัด

หรือได้รับกำรตอบสนองสูงมำก ส่วนหน่ึงเป็น

ผลมำจำกควำมสนใจในแนวคิดและปรัชญำ

ของ ม.ชีวิต และกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 

อีกส่วนหน่ึงเป็นเพรำะใช้เวลำเรียนเพียง 3 ปี

และมีค่ำใช้จ่ำยไม่สูงมำก แต่ต่อมำมีกำรข้ึนค่ำ

เรียนและมีกำรยุบศูนย์กำรเรียนรู้ไปหลำยแห่ง 

เนื่องด้วยเหตุผลต่ำง ๆ ซ่ึงมีทั้งปัญหำธรรมำภิ

บำลของบำงแห่ง ปัญหำคุณภำพของกำรสอน 

/ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้  ปัญหำควำม

ขัดแย้งระหว่ำงบุคคล / แกนน ำของแต่ละศูนย์

ท่ีส่งผลต่อคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ ฯลฯ 

ท ำให้ปัจจุบันเหลือศูนย์กำรเรียนรู้เพ่ือปวงชน

ระดับภำค (ศรป.)  ทั้ งหมด 10 แห่ง ซ่ึงมี

บทบำทหน้ำท่ีในกำรก ำกับ ดูแล ประสำนงำน 

สนับสนุนศูนย์กำรเรียนรู้ในระดับจังหวัดของ

แต่ละภำค รวมทั้งหมดจ ำนวน 35 จังหวัด และ

ศูนย์กำรเรียนรู้ระดับอ ำเภอหรือระดับชุมชน

อีกจ ำนวน 3 แห่ง  

• รูปแบบการบริหารจัดการ / องค์กรความ

ร่วมมือ ในช่วงต้นหรือก่อนกำรจัดตั้ง สรพ. 

อย่ำงเป็นทำงกำร ได้จัดกำรศึกษำร่วมกับ

สถำบันกำรศึกษำในระบบ คือ มหำวิทยำลัย

รำมค ำแหง และมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

พร้อมด้วยเครือข่ำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏอีก 8 

แห่ง เพรำะสถำบันเหล่ำน้ีมีโครงสร้ำง อำคำร 

เครือข่ำย ทีมงำนและทรัพยำกรต่ำง ๆ พร้อม

อยู่แล้ว จะได้ไม่ต้องลงทุนสูงมำก แต่รูปแบบน้ี

กลับไม่ประสบผลส ำเร็จ ด ำเนินกำรได้เพียง

ระยะสั้น ยังไม่ครบระยะเวลำตำมท่ีตกลงกัน

ไว้ ก็ต้องยุติลง เพรำะสถำบันกำรศึกษำท่ีไป

ร่วมมือด้วย ไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงท่ีลงนำม

ร่วมกันไว้ ซ่ึงมีปัญหำอุปสรรคทั้งเรื่อง กำร

บริหำรจัดกำรเงิน และปัญหำด้ำนแนวคิด 

ปรัชญำ กระบวนกำร / วิธีกำรจัดกระบวนกำร

เรียนรู้ ท่ีไม่ตรงกัน ไม่เข้ำใจกัน ไม่สำมำรถ

น ำ ไปสู่ ผลลัพ ธ์ ท่ี ต้องกำรร่ วมกัน ไ ด้  จึ ง

จ ำเป็นต้องจัดตั้งมหำวิทยำลัยหรือสถำบัน 

สรพ. ท่ีเป็นอิสระข้ึนมำ  

• ทุนเดิมที่มีอยู่ ทั้งทุนทำงปัญญำ / ควำมรู้ 

(wisdom or knowledge capital)  ทุ นมนุ ษ ย์  

(human capital)  ทุนเครือ ข่ำยหรือทุนทำง

สังคม (social capital) ฯลฯ ล้วนเกิดข้ึน สั่งสม

และสังเครำะห์มำจำกประสบกำรณ์ในกำรท ำ 

งำนด้ำนกำรพัฒนำชนบทและพัฒนำสังคม

ของมูลนิธิหมู่ บ้ำน และกำรท ำงำนในด้ำน 

ต่ำง ๆ ร่วมกับองค์กรภำคีเครือข่ำยต่ำง ๆ เช่น 

ธกส. มูลนิธิ สสวช. และ สวทช. เช่น โครงกำร

แก้หน้ีแก้จน โครงกำรต้นกล้ำอำชีพ โครงกำร
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พัฒนำผู้น ำท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

ท้องถิ่น เป็นต้น 

• เ งินทุนก่อตั้ ง  องค์กรสนับสนุน  และ

นัยส าคัญต่อสังคม ได้รับกำรสนับสนุนทุนก่อ 

ตั้งจำก บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวน 

100 กว่ำล้ำนบำท น ำมำใช้ในกำรจัดตั้งสถำ 

บัน ฯ ท่ี อ.บำงคนที จ.สมุทรสงครำม ด้วยกำร

ซ้ือท่ีดิน ก่อสร้ำงอำคำรและวำงระบบโครง 

สร้ำงพื้นฐำนท่ีจ ำเป็น และแบ่งเงินส่วนหน่ึงไว้

ใช้เป็นทุนในกำรด ำเนินงำน ซ่ึงเรื่องน้ีถือว่ำเป็น

ส่ิงท่ีดีมำกท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย ท่ีองค์กรใน

ภำคธุรกิจ ท่ีมีนโยบำยควำมรับผิดชอบทำง

สังคม (corporate social responsibility:  CSR) 

ได้น ำเงินทุนเข้ำมำสนับสนุน เพ่ือท ำให้อุดม 

กำรณ์ทำงสังคมน้ีเกิดเป็นจริงได้ และถือว่ำ

เป็นกำรร่วมกันสร้ำงนวัตกรรมทำงสังคมด้ำน

กำรศึกษำทำงเ ลือก (social innovation for 

alternative education)  ระหว่ำงองค์กรภำค

ส่วนต่ำง ๆ ทั้งองค์กรธุรกิจ องค์กรภำคประชำ

สั ง คมและองค์ ก รชุ มชน  ท่ี มี คุณค่ ำ ต่ อ

สังคมไทยเป็นอย่ำงย่ิง 

• โครงสร้างการบริหารจัดการ มีโครงสร้ำงทั้ง

ในส่วนกลำงและในระดับภูมิภำค ส ำหรับใน

ส่วนกลำง มีสภำสถำบัน ฯ คณะกรรมกำร

บริหำร คณะกรรมกำรสภำวิชำกำร คณะ 

กรรมกำรยุทธศำสตร์  คณะท่ีปรึกษำอธิ 

กำรบดี นอกจำกน้ี ในส่วนกลำง ยังมีทั้งส่วน

บริหำรจัดกำร เช่น กำรเงิน / บัญชี, บุคคล, 

เอกสำร / สำรบรรณ, ประชำสัมพันธ์, ดูแล

สถำนท่ี ฯลฯ ส่วนวิชำกำรหรือส่วนสนับสนุน

กำรเรียนรู้ / กำรเรียนกำรสอน เช่น ทะเบียน

และประเมินผลประกันคุณภำพ, เทคโนโลยี

กำรศึกษำ, ห้องสมุด ฯลฯ ส่วนสนับสนุน

นักศึกษำ เช่น ทุนกำรศึกษำ, งำนเครือข่ำย

ชมรมศิษย์เก่ำและส่วนอ่ืน ๆ  เช่น บัณฑิตศึกษำ

คณะศิลปศำสตร์ และมีศูนย์กำรเรียนรู้เพ่ือ

ปวงชนของจังหวัดสมุทรสงครำม ซ่ึงโครง 

สร้ำงส่วนกลำงท่ีออกแบบไว้น้ี จะต้องท ำ

หน้ำท่ีประสำน เชื่อมโยง สนับสนุน หนุนเสริม 

อ ำนวยควำมสะดวกในภำรกิจต่ำง ๆ ดังกล่ำว

มำข้ำงต้นให้กับโครงสร้ำงสถำบันในภูมิภำค 

ซ่ึงเชื่อมโยงกันเป็นศูนย์กำรเรียนรู้สองถึงสำม

ระดับ คือ ศูนย์กำรเรียนรู้เพ่ือปวงชนระดับ

ภูมิภำค ศูนย์กำรเรียนรู้ในระดับจังหวัด และ

ศูนย์กำรเรียนรู้ในชุมชนหรือในระดับอ ำเภออีก

ส่วนหน่ึง ซ่ึงปัจจุบันมีศูนย์กำรเรียนรู้ระดับ

ภูมิภำคทั้งหมดจ ำนวน 10 ศูนย์กำรเรียนรู้  

ครอบคลุมพื้น ท่ีทั้ งหมด 35 จังหวัด และ

ปัจจุบันมีบุคลำกรในส่วนกลำงทั้งหมด 53 คน 

• คณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ และคณะ 

กรรมการชุดต่าง ๆ พบว่ำ เป็นกำรจัดรูป

โครงสร้ำงของกลุ่มบุคคลท่ีมีควำมคุ้นเคยกัน

ในแวดวงของผู้ท่ีสนใจและให้ควำมส ำคัญกับ

แนวทำงกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นด้วยแนวคิด

วัฒนธรรมชุมชน และแนวคิดกำรพ่ึงพำตนเอง

ของชุมชนท้องถิ่น ซ่ึงประกอบไปด้วยปรำชญ์

ชุมชนส่วนหน่ึง แต่จำกข้อมูล พบว่ำ มีควำม

พยำยำมในกำรก่อรูป โดยให้น้ ำหนักไปท่ี

ปรำชญ์ชำวบ้ำนหรือชุมชนเป็นหลัก แต่ในทำง

ปฏิบัติจริง บุคคลเหล่ำน้ีไม่มีใบแสดงวุฒิบัตร

หรือปริญญำ ท ำให้ไม่ได้รับกำรให้คุณค่ำจำก

หน่วยงำนรัฐท่ีก ำกับดูแลงำนด้ำนกำรศึกษำ

ของเอกชน ท ำให้โครงสร้ำงคณะกรรมกำร

สภำสถำบัน ฯ ประกอบด้วยผู้มีคุณวุฒิทำง

กำรศึกษำจำกในระบบมำกกว่ำจำกนอกระบบ 

ซึงประเด็นน้ีมีนัยส ำคัญต่อควำมหมำยและทิศ

ทำงกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือชุมชนท้องถิ่นเป็น

อย่ำงย่ิง เพรำะมีควำมแตกต่ำงกันในเรื่อง

กระบวนทัศน์ในกำรมองปัญหำและทำงออก
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ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำระหว่ำงภำครัฐและภำค

ประชำสังคม  

• ภาคีเครือข่าย อ่ืน ๆ มีทั้ งหน่วยงำนรัฐ 

หน่วยงำนในภำคธุรกิจ องค์กร / หน่วยงำน

ภำคประชำสังคม / องค์กรชุมชน ทั้งในระดับ

จังหวัดและระดับประเทศ แต่พบว่ำ ในช่วง

หลังบำงหน่วยงำนในระดับประเทศ อย่ำงเช่น 

ธกส. ให้ควำมสนใจน้อยลง แต่ สรพ. ก็ก ำลัง

พยำยำมสร้ำงภำคีเครือข่ำยเพ่ิมข้ึน จำกกำร

จัดท ำแผนภำคียุทธศำสตร์ฉบับใหม่ เมื่อเดือน

กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ท่ีผ่ำนมำ3 ส ำหรับใน

ระดับจังหวัดและระดับภูมิภำค พบว่ำ ยังมี

ภำคีเครือข่ำยในระดับน้ีไม่มำกหรือยังไม่ค่อย

ชัดเจน โดยเฉพำะภำคีเครือข่ำยท่ีเป็นควำม

ร่วมมือในระยะยำว ส่วนหน่ึงน่ำจะเป็นผลมำ

จำกกำรไม่มีกำรศึกษำ วิจัย ติดตำมและ

ประเมินผลในเรื่องน้ีอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้ขำด

ฐำนข้อมูลทำงวิชำกำรในกำรขับเคล่ือนเพ่ือ

เสริมสร้ำงพลังเครือข่ำยให้ขยำยตัวมำกข้ึน มี

พลังมำกย่ิงข้ึน ประกอบกับขำดกรอบแนวคิด

ท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐ ทุน 

/ เอกชน / ตลำด และชุมชน (state, market 

and community / civil society interaction) ท ำ

ให้ทิศทำงในกำรขยำยตัวของเครือข่ำยชุมชน

ท้องถิ่นยังไม่มีควำมชัดเจน    

❖  กระบวนการ (Processes)  

ได้ท ำกำรประเมินกระบวนกำรและวิธีกำรต่ำง ๆ ท่ีมี

ควำมเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับ 5 องค์ประกอบ หรือกลไก

ส ำคัญของกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ คือ 1) อำจำรย์ผู้

จัดกระบวนกำรเรียนรู้ 2) กิจกรรมและวิธีกำรเรียนรู้ 3) 

ทรัพยำกรเพ่ือกำรเรียนรู้  / เครื่องมือส่งเสริมกำร

                                                        
3 โปรดอ่ำนเอกสำรภำคีทำงยุทธศำสตร์ (Strategic Alliance) 

(ร่ำง) แผนงำนร่วมเบ้ืองต้น ที่จัดท ำโดย สรพ. เม่ือเดือน
กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย  

เปล่ียนแปลง 4) ตัวผู้เรียน และ 5) ระบบกำรบริหำร

จัดกำรและระบบสนับสนุนต่ำง ๆ ท่ีจะต้องหนุนเสริม

ระบบกำรเรียนกำรสอน / กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ใน

แนวทำงของ สรพ. ซ่ึงมีข้อสรุปดังน้ีคือ          

1) อาจารย์ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้: ได้พิจำรณำ

ปัจจัยต่ำง ๆ ท่ี เกี่ ยว ข้องหลำยปัจจัย เ ช่น อำยุ  

กำรศึกษำ / สำขำวิชำที่เรียนหรือเช่ียวชำญ ควำมมุ่งมั่น

ในกำรเป็นผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ พบว่ำ อำยุมำกหรือ

น้อย ไม่ใช่ประเด็นส ำคัญในกำรท ำหน้ำท่ีอย่ำงมี

คุณภำพในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ แต่ข้ึนกับควำม

มุ่งมั่นและประสบกำรณ์ในกำรเป็นผู้จัดกระบวนกำร

เรียนรู้มำกกว่ำ ส ำหรับพื้นฐำนหรือภู มิหลังทำง

กำรศึกษำก็เช่นกัน พบว่ำ ไม่มีนัยส ำคัญมำกเท่ำใดว่ำ

จบสำขำไหนมำ เพรำะท่ีจริงแล้ว ความรู้ความเข้าใจ

อย่างลึกซึ้งเก่ียวกับแนวคิดและปรัชญาของ ม.ชีวิต 

รวมถึงความสามารถในการใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ ที่

ช่วยส่งเสริมการเปล่ียนแปลงตัวผู้เรียน ความทุ่มเท 

ความมุ่งมั่น / การให้เวลากับภารกิจส าคัญน้ี ความ

รักและเมตตาในผู้เรียน และการสังเคราะห์หรือ

สกัดความรู้หรือยกระดับเป็นประสบการณ์จาก

การท างานและการเรียนรู้จากการท างานนั้น มี

ความส าคัญมากกว่าปัจจัยอ่ืน ๆ    

2) กิจกรรมและวิธีสร้างการเรียนรู้: ส ำหรับกิจกรรม

และวิธีสร้ำงกำรเรียนรู้  พบว่ำ ให้ควำมส ำคัญกับ

ภำคปฏิบั ติหรือกำรลงมือท ำจริ ง  ( action-based 

learning) กิจกรรมท่ีเป็นหลักส ำคัญ คือ กิจกรรม

ส่งเสริมการเปล่ียนแปลงตนเอง ผ่านการเรียนรู้

วิชาการรู้จักตนเองและการลงมือปฏิบัติ การ

เรียนรู้ด้วยการจัดท าโครงงานที่สอดคล้องกับ

บริบทชีวิตและการท างานของผู้เรียน (project-
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based learning) และกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชน 

ประกอบด้วยกำรเรียนรู้ เกี่ยวกับกำรศึกษำชุมชน 

(community study) กำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชน และ

กำรจัดท ำวิสำหกิจชุมชน ซ่ึงพบว่ำ การเรียนรู้ใน

ชุมชนที่ส าคัญหรือท าให้เกิดจุดเปล่ียนอย่างมี

นัยส าคัญ คือ การเรียนรู้เก่ียวกับการย้อนรอย

ประวัติศาสตร์ชุมชน 50 ปี ท าให้ผู้เรียนเกิดการ

เปล่ียนแปลงอย่างก้าวกระโดด แต่พบว่ำ กำรศึกษำ

ชุมชนในหลำยพื้นท่ี ยังมีข้ออ่อน เพรำะอำจำรย์ผู้จัด

กระบวนกำรเรียนรู้จ ำนวนมำกยังไม่มีควำมชัดเจนใน

เรื่องน้ี หรือค่อนข้ำงเร่งรัดไปสู่กำรท ำกิจกรรมท่ีไม่ได้

อยู่บนฐำนควำมเป็นจริงในชุมชน มำกกว่ำเป็นกำร 

ศึกษำท ำควำมเข้ำใจสภำพควำมเป็นจริงของชุมชน 

ส ำหรับกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชน ก็เช่นกัน พบว่ำ 

หลำยแห่งยังไม่มีควำมชัดเจนและไม่สำมำรถมอง

ปฏิสัมพันธ์หรือควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนแม่บทชุมชน

และแผนกำรพัฒนำสำมปีของต ำบลได้ แผนแม่บท

ชุมชนจ ำนวนมำกท่ีผู้ เรียนจัดท ำข้ึน จึงไม่สำมำรถ

น ำไปสู่กำรปฏิบัติหรือไม่สำมำรถน ำไปใช้ได้จริง เพรำะ

ขำดข้อมูลท่ีถูกต้อง ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เป็นระบบ 

และขำดกระบวนกำรในกำรส่ือสำรถึงควำมส ำคัญของ

เรื่องน้ีกับองค์กรท่ีมีอ ำนำจในกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น 

ประกอบกับหลำยแห่งมีปัญหำในเรื่องกำรส่ือสำรและ

กำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์กับชุมชนอยู่ ด้วย ส ำหรับกำร

เรียนรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำวิสำหกิจชุมชนนั้น พบว่ำ บำง

พื้นท่ีสำมำรถบูรณำกำรกับชีวิตจริงหรือบริบทของ

ครอบครัวและชุมชนได้ดี บำงแห่งท ำจริงจนเกิดผล

มำกมำย พบว่ำ ถ้ำผู้เรียนได้มีโอกำสเรียนจำกกำร

ปฏิบัติงำนจริงและมีพื้นฐำนด้ำนน้ีอยู่ระดับหน่ึงแล้ว จะ

ท ำให้เกิดผลผลิตหรือเกิดกำรก่อรูปของวิสำหกิจ

ครอบครัวและวิสำหกิจชุมชนท่ีสอดคล้องกับควำมเป็น

จริงและใช้กำรได้จริง เกิดผลหรือกำรเปล่ียนแปลงใน

ด้ำนคุณภำพชีวิตของชำวบ้ำน / เกษตรกร / สมำชิก / 

ชุมชนได้จริง ดังเช่น กรณีของวิสำหกิจชุมชนแปรรูป

ข้ำวบ้ำนต้นผ้ึง อ.เมือง จ.นครพนม วิสำหกิจชุมชนสวน

ยำงพำรำ อ.บ้ำนนำสำร จ.สุรำษฎร์ธำนี และวิสำหกิจ

ชุมชนตัดเย็บเสื้อผ้ำบ้ำนผ้ึง และกลุ่มเล้ียงไส้เดือน  

ต.ศำลำ อ.เกำะคำ จ.ล ำปำง เป็นต้น   

3) ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และเคร่ืองมือส่งเสริม

การเปล่ียนแปลง: ทรัพยำกรเพ่ือกำรเรียนรู้ท่ีส ำคัญ 

คือ ปรำชญ์ชำวบ้ำนหรือ ปรำชญ์ชุมชน ท่ีมีภูมิปัญญำ

ในด้ำนต่ำง ๆ อำทิเช่น ด้ำนกำรเกษตรผสมผสำน / 

เกษตรสวนสมรม ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ / ส่ิง 

แวดล้อม ด้ำนกำรทอผ้ำ ด้ำนกลุ่มออมทรัพย์ / องค์กร

กำรเงินชุมชน ด้ำนกำรแพทย์แผนไทย เป็นต้น ส ำหรับ

เครื่องมือส่งเสริมกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงเป็นระบบท่ี

ส ำคัญ คือ แผน 4 แผน ประกอบด้วย แผนกำร

วำงเป้ำหมำยและชีวิต แผนกำรจัดกำรรำยได้ / กำรเงิน 

แผนกำรจัดกำรอำชีพ / กำรงำน และแผนกำรจัดกำร

สุขภำพ ซึ่งถ้าผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ในศูนย์การ

เรียนรู้ใดมีความชัดเจนในการจัดท าแผนหรือเข้าใจ

เร่ืองน้ีเป็นอย่างดี ก็จะท าให้นักศึกษา / ผู้เรียน

ได้รับการส่งเสริมในทางที่ถูกต้อง เป็นองค์รวม 

มองชีวิตตนเองอย่างมีความเช่ือมโยงกับสรรพส่ิง

ทั้งมวล และสามารถเปล่ียนแปลงตนเองได้ชัดเจน 

และย่ิงในกรณีที่ผู้เรียนมีความชัดเจนในแนวคิด

และปรัชญาของ ม.ชีวิต มีความมุ่งมั่น มีพ้ืนฐาน

เดิมต่าง ๆ ที่ดีอยู่แล้วด้วย ก็จะย่ิงท าให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงได้มาก หรือสามารถแสดงบทบาทที่มี

ผลกระทบเชิงบวกในชุมชนและสังคมได้มากข้ึน

ตามไปด้วย ดังเช่นกรณีศึกษาหลาย ๆ กรณีที่ได้

พบในการศึกษาวิจัยครั้ ง น้ี  ทั้ ง ในภาคอีสาน 

ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้  

4) ตัวผู้เรียน: ได้พิจำรณำปัจจัยส ำคัญ ๆ ท่ีเกี่ยวกับ

ตัวผู้เรียน เช่น อำยุ / ช่วงวัย พื้นฐำนกำรศึกษำ อำชีพ 

และรำยได้ สถำนะครอบครัว ควำมมุ่งมั่นหรือควำม

ตั้งใจหรือทัศนะต่อกำรเรียนรู้ และบทบำทในชุมชน 

พบว่า ผู้ เ รียนมีวัยหรืออายุที่หลากหลาย อายุ

ต่ าสุด 18 ปี อายุสูงสุด 80 กว่าปี แต่การมีวัยที่
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หลากหลายกลับไม่ใช่อุปสรรค แต่เป็นข้อดี เพราะ

ท าให้เกิดการแบ่งปันและการช่วยเหลือซึ่งกันและ

กันในด้านต่าง ๆ ผู้ เ รียนที่สูงอายุสามารถให้

ค าแนะน าในการใช้ชีวิตที่มีคุณค่ากับผู้เรียนที่มีวัย

อ่อนกว่าหรืออายุน้อยกว่า ในขณะที่ผู้เรียนที่มีวัย

น้อยกว่า ก็ช่วยเหลือด้านการใช้เทคโนโลยี, การ

เดินทาง, การดูแลสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ใน

กระบวนการเรียนรู้ ท าให้เกิดการเก้ือกูลกัน ซ่ึงเป็น

บ่อเกิดของเครือข่ำยทำงสังคมท่ีส ำคัญ ส ำหรับด้ำน

พื้นฐำนกำรศึกษำเดิม พบว่ำ ส่วนใหญ่จบกำรศึกษำ

จำก กศน. ด้ำนสถำนะครอบครัว พบว่ำ ผู้เรียนส่วน

ใหญ่มำจำกครอบครัวท่ีเคยมีปัญหำทำงเศรษฐกิจมำ

ก่อน ท ำให้ขำดโอกำสในกำรศึกษำเล่ำเรียน แต่พอ

ผู้เรียนมีเงินสะสมจ ำนวนหน่ึงหรือประสบควำมส ำเร็จ

ในชีวิตก็อยำกมำเรียน แต่ผู้เรียนอีกจ ำนวนหน่ึงก็ยังมี

ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจและปัญหำด้ำนค่ำเทอมอยู่ด้วย 

แต่บำงแห่งก็ได้รับควำมช่วยเหลือจำกกลุ่มเพ่ือนท่ีเรียน

ด้วยกันในกำรจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ท ำให้มีเงินออม

จำกเพ่ือนมำช่วยและช ำระคืนเม่ือเรียนจบ บำงส่วน

ได้รับกำรสนับสนุนเงินทุนจำกเพ่ือนผู้เรียนท่ีมีฐำนะ

ดีกว่ำหรือเพ่ือนช่วยกันลงขันเพ่ือให้เรียนส ำเร็จ ส ำหรับ

ด้ำนควำมมุ่งมั่นและทัศนะต่อกำรเรียนรู้ พบว่ำ ผู้เรียน

จ ำนวนมำกมีควำมมุ่งมั่นหรือต้องกำรท ำให้ควำมใฝ่ฝัน

ของตนเป็นจริง จึงมุมำนะเรียนจนส ำเร็จ แต่ส ำหรับผู้ท่ี

เรียนไม่ส ำเร็จ พบว่ำ มีปัญหำอุปสรรคหลำยด้ำน

ด้วยกัน ทั้งเรื่องกำรเงิน ครอบครัวไม่เห็นด้วยหรือ

ครอบครัวมีภำระหลำยด้ำน มีลูกท่ียังต้องเรียนท ำให้

จ ำเป็นต้องส่งลูกเรียนก่อน หรือคุณลักษณะส่วนตัวท่ี

ไม่เอ้ือต่อกำรศึกษำ เช่น อำยุมำก มีปัญหำสุขภำพ มี

ปัญหำเรื่องควำมจ ำ ไม่ถนัดกำรอ่ำน กำรคิด กำรเขียน 

ไม่สำมำรถจัดกำรเวลำได้ เป็นต้น ส ำหรับกรณีกำรมี

บทบำทในชุมชนนั้น พบว่ำ มีทั้งท่ีมีบทบำทมำก ปำน

กลำง และน้อย หรือไม่มีบทบำทเลย ผู้ท่ีมีบทบำทมำก

ส่วนใหญ่มีสถำนภำพเป็นผู้น ำชุมชนอย่ำงเป็นทำงกำร 

เช่น เป็นผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน ก ำนัน สมำชิก

สภำ อบต. สมำชิกสภำเทศบำล อสม.   

5) ระบบการบริหารจัดการและระบบสนับสนุนต่าง 

ๆ: พบว่ำ มีประเด็นปัญหำส ำคัญ ๆ หลำยด้ำนด้วยกัน 

เช่น ค่ำตอบแทนและโครงสร้ำงเงินเดือนท่ีไม่เปิดเผย 

ท ำให้เกิดควำมเคลือบแคลงสงสัย ควำมแตกต่ำง

เหล่ือมล้ ำด้ำนค่ำตอบแทนระหว่ำงบุคลำกรส่วนกลำง

และต่ำงจังหวัด อัตรำส่วนหรือสัดส่วนกำรจัดสรรค่ำ

บริหำรจัดกำรให้กับศูนย์กำรเรียนรู้ท่ีเครือข่ำยศูนย์กำร

เรียนรู้ในต่ำงจังหวัดมองว่ำต่ ำไป กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบ 

แทนอำจำรย์พิเศษและอำจำรย์พ่ีเล้ียงช้ำมำก ประกอบ

กับทำงอำจำรย์พิเศษและอำจำรย์พ่ีเล้ียงเองก็จัดท ำ

ระบบเอกสำรไม่ดี ไม่ครบถ้วน ขำดควำมน่ำเชื่อ 

ถือ ท ำให้ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ ปัญหำสภำพคล่องของ

องค์กรท่ีท ำให้เกิดข้อจ ำกัดในกำรท ำงำนให้มีคุณภำพ

มำกข้ึน กำรขำดทีมบริหำรท่ีเป็นมืออำชีพในกำรบริหำร

จัดกำรสถำบันกำรศึกษำ กำรตัดสินใจของทีมบริหำร

ส่วนกลำงบำงครั้งขำดข้อมูลท่ีถูกต้อง กำรท่ีไม่มี

ข้อตกลงร่วมกันอย่ำงชัดเจนในทีมบริหำรในบำงเรื่อง 

ท ำให้ปฏิบัติตำมได้ยำก ขำดระบบสนับสนุนต่ำง ๆ ใน

กำรท ำงำนทำงวิชำกำร ท ำให้ขำดแรงจูงใจในกำรสร้ำง

ผลงำนทำงวิชำกำร ระบบกำรติดตำมและประเมินผล

ไม่ชัดเจน หรือไม่สอดคล้องกับบริบทของมหำวิทยำลัย

ชีวิต นอกจำกน้ี ก็ยังมีปัญหำควำมแตกแยกในองค์กร 

โดยเฉพำะในส่วนกลำง ทั้งก่อนและหลังวิกฤตปี พ.ศ. 

2559 อันเป็นผลมำจำกทัศนะ ท่ำทีและกำรปฏิบัติของ

ผู้บริหำรระดับสูงท่ำนหน่ึงท่ีปัจจุบันถูกให้ออกไปแล้ว 

ปัญหำกำรส่ือสำรและกำรช่วยเหลือซ่ึงกันและกันของ

ทีมงำนบุคลำกรสำยสนับสนุนในส่วนกลำง มีลักษณะ

ตัวใครตัวมัน ไม่ เกื้อกูลกัน แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ำย 

บุคลำกรส่วนกลำงบำงส่วนไม่เข้ำใจบริบทกำรท ำงำน

ของศูนย์กำรเรียนรู้ในต่ำงจังหวัด เพรำะไม่เคยไปเห็น

ของจริงหรือพื้นท่ีจริง กำรต่อสัญญำจ้ำงเป็นรำยปี ท ำ

ให้รู้สึกขำดควำมมั่นคงและขำดแรงจูงใจในกำรท ำงำน 

ศูนย์กำรเรียนรู้บำงแห่งมีปัญหำคุณภำพกำรสอนหรือ



 
 

ฏ | การจดัการศึกษาทางเลอืกและผลท่ีเกิดข้ึนในบรบิทของ สรพ. 

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ ผู้เรียนไม่พึงพอใจ มีกำร

ร้องเรียนแล้ว แต่ปัญหำยังไม่ได้รับกำรแก้ไข ส่งผลต่อ

ควำมเชื่อมั่นในกำรหำผู้เรียนหรือขยำยผลต่ำง ๆ ไปสู่

ชุมชน ปัญหำกำรลงทะเบียนเรียนและกำรจ่ำยเงินของ

ผู้เรียนท่ีล่ำช้ำ บำงส่วนมำจ่ำยค่ำเรียนตอนก่อนสอบ

ไม่กี่วัน กำรอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ให้ผู้เรียนผ่ำน

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ยังมีปัญหำ ยังไม่รวดเร็ว

พอ ไม่ทันกำรณ์ นอกจำกน้ี ก็ยังมีเสียงสะท้อนในเรื่อง 

กำรรับฟังควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำงของทีมบริหำรยังมีไม่

มำก ท ำให้ขำดกำรมีส่วนร่วมจำกเครือข่ำยต่ำงจังหวัด

หรือบำงส่วนรู้สึกไม่ได้รับกำรยอมรับ ท ำให้ไม่อยำกมี

ส่วนร่วม ประกอบกับค่ำตอบแทนก็ค่อนข้ำงต่ ำมำก ย่ิง

ส่งผลท ำให้ขำดแรงจูงใจในกำรท ำงำน และสุดท้ำยคือ 

กำรบริหำรจัดกำรศูนย์กำรเรียนรู้ ด้วยบุคคลหรือ

คณะกรรมกำร 3 ฝ่ำย หรือท่ีเรียกว่ำ โมเดล 3 ฝ่ำย ท่ี

ประกอบไปด้วย 1) ชุมชน / ตัวแทนชุมชน / ปรำชญ์

ชำวบ้ำน 2) ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 

3) ตัวแทนหน่วยงำนรำชกำรอ่ืน ๆ ในท้องถิ่น เพ่ือให้

เกิดกำรมีส่วนร่วมและกำรเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน พร้อม

ทั้งกำรระดมทุนของชุมชนนั้น ปัจจุบันโมเดลน้ีใช้กำรไม่

ค่อยได้ มีศูนย์กำรเรียนรู้ ท่ีบริหำรจัดกำรด้วยคณะ 

กรรมกำรทั้ งสำมฝ่ำยน้ีเหลืออยู่ น้อยมำก หรือท่ี

เหลืออยู่ พบว่ำ ก็ไม่มีควำมเข้มข้นพอ แต่มีหลำยแห่งท่ี

ได้ปรับเปล่ียนรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรหรือคณะ 

กรรมกำรศูนย์กำรเรียนรู้ใหม่ โดยยึดหลักควำมสนใจ 

ควำมใส่ใจ หรือควำมต้องกำรมีส่วนในกำรพัฒนำ

กำรศึกษำของท้องถิ่น มีเวลำในกำรเข้ำร่วมผลักดัน

ขับเคล่ือน มำกกว่ำเอำเรื่องสถำนภำพทำงองค์กร หรือ

ต ำแหน่งต่ำง ๆ หรือควำมเป็นตัวแทนสถำบันเป็นตัวตั้ง 

ท ำให้ได้คนจริง ท่ีต้องกำรมีส่วนในกำรผลักดันกำรจัด

กำรศึกษำเพ่ือท้องถิ่นจริง      

❖  ผลผลิต (Outputs)  

ส ำหรับด้ำนผลผลิต ณ ท่ีน้ี ขอน ำเสนอเฉพำะจ ำนวนผู้

เข้ำเรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรปริญญำตรีใน

สำขำต่ำง ๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2557 เป็นหลัก 

พบว่ำ ในช่วงปีดังกล่ำว มีจ านวนผู้เข้าเรียนทั้งหมด 

5,920 คน จากจ านวนน้ี มีผู้ส าเร็จการศึกษารวม

ทั้งส้ิน 5,608 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 94.7 ซ่ึงถือว่ำ

เป็นผลผลิตท่ีค่อนข้ำงสูง หรือเฉล่ียประมำณ 1,122 คน 

ต่อปี ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นเพศชำยมำกกว่ำหญิง (ร้อย

ละ 53 และ 47 ตำมล ำดับ) แต่ก็ไม่ถือว่ำเป็นสัดส่วนท่ี

แตกต่ำงกว่ำกันมำกเท่ำใดนัก ส ำหรับอำยุของผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ พบว่ำ ส่วนใหญ่อยู่ในวัยกลำงคน หรืออำยุ

ระหว่ำง 41-50 ปี รองลงมำ คือกลุ่มอำยุ 31-40 ปี 

และอันดับสำม คือ ผู้ท่ีอยู่ในช่วงอำยุระหว่ำง 51-60 ปี 

หรืออำจกล่ำวได้ว่ำ ร้อยละ 90  อยู่ในช่วงวัยท ำงำน 

(working age) ขณะท่ีผู้ท่ีอยู่ในช่วงวัยรุ่นมีเพียงร้อยละ 

6 และผู้สูงอำยุ ท่ีอำยุ 60 ปีข้ึนไป มีเพียงร้อยละ 4 

ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำสำขำวิชำสหวิทยำกำรเพ่ือ

กำรพัฒนำท้องถิ่นมีร้อยละ 84 ในขณะท่ีสำขำกำร

จัดกำรสุขภำพชุมชนมีเพียงร้อยละ 13 และสำขำท่ี

ส ำเร็จกำรศึกษำน้อยท่ีสุด คือ สำขำกำรจัดกำรเกษตร

ยั่งยืน มีเพียงร้อยละ 3 การที่สาขาสหวิทยาการเพ่ือ

การพัฒนาท้องถ่ินได้รับความนิยมมากที่สุด เป็น

เพราะมีเน้ือหาที่ครอบคลุมหลายด้าน ท าให้ได้รับ

ความรู้ความเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการ

ด ารงชีวิตและชุมชนท้องถ่ินมากกว่า สามารถน า

ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชนได้มากกว่า มี

ความครอบคลุมหรือรอบด้านมากกว่า  และ

สามารถน าไปใช้ในการสมัครงานหรือท างานได้

มากกว่าสาขาอ่ืน ๆ ต่อมำในปี พ.ศ. 2558 ได้มีกำร

ปรับหลักสูตรและเปล่ียนชื่อใหม่เป็น สำขำวิชำกำร

พัฒนำชีวิตและชุมชนแบบบูรณำกำร ส ำหรับผู้เข้ำเรียน

หลักสูตรปริญญำโทในช่วงปี พ.ศ. 2555-2560 พบว่ำ 

มีทั้งหมดจ ำนวน 301 คน หรือเฉล่ียปีละ 60 คน และ

ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมดจ ำนวน 69 คน ในช่วงเวลำ 3 



 

รายงานวิจยั ติดตาม และประเมินผล | ฐ  

ปี หรือระหว่ำง พ.ศ. 2557-2559 หรือเฉล่ียปีละ 23 

คน โดยสรุป ถือว่ำเป็นกำรจัดกำรศึกษำทำงเลือกท่ีมี

ผลผลิตหรือกำรบรรลุผลในเรื่องจ ำนวนผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำระดับปริญญำตรีในช่วงเวลำ 5 ปี (2553-

2557) ปีละ 1,000 กว่ำรำย ซ่ึงถือว่ำเป็นจ ำนวนท่ี

พอเหมำะ ไม่มำกไป ไม่น้อยไป แต่ทั้งน้ี ในกำรศึกษำ

ครั้งต่อไป อำจจะจ ำเป็นต้องน ำต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำย

ทั้งหมดมำค ำนวณเปรียบเทียบกับผลผลิตท่ีได้ร่วมด้วย 

จึงจะท ำให้ทรำบได้ว่ำ เป็นกำรจัดกำรศึกษำท่ีมีประ 

สิทธิภำพหรือมีต้นทุนเฉล่ียต่อหัวประมำณเท่ำใด เม่ือ

เทียบกับผลท่ีได้ สูงกว่ำหรือต่ ำกว่ำกำรศึกษำในระบบ 

แต่ในงำนวิจัยครั้งน้ี ไม่ได้ศึกษำเรื่องประสิทธิภำพ แต่

คิดว่ำน่ำจะคุ้มค่ำกับผลท่ีได้ เพรำะมีบัณฑิตและผู้เรียน

จ ำนวนไม่น้อยท่ีสำมำรถแสดงบทบำทในกำรท ำงำนใน

ชุมชน หรือกำรเป็นผู้น ำกำรเปล่ียนแปลงในชุมชนได้

ตำมท่ี ม.ชีวิต ได้ก ำหนดไว้ในระดับสูงจ ำนวนมำก ซ่ึง

จะได้กล่ำวสรุปในล ำดับต่อไปน้ี ในส่วนท่ีว่ำด้วยเรื่อง

ผลลัพธ์และผลกระทบท่ีเกิดขึ้น     

❖ ผลลัพธ์และผลกระทบ  

(Outcomes and Impacts ) 

ส ำหรับผลลัพธ์และผลกระทบ พบว่ำ ได้เกิดผลลัพธ์

และกำรเปล่ียนแปลงต่ำง ๆ หรือผลกระทบเชิงบวกต่ำง 

ๆ (positive impacts) มำกมำยหลำยประกำรในตัว

ผู้เรียน ทั้งท่ีเป็นกำรเปล่ียนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ไป

จนถึงกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงขนำนใหญ่ หรือถึงขั้นถอน

รำกถอนโคน (truly transformed) ซ่ึงสำมำรถแบ่งระดับ

กำรเปล่ียนแปลงออกไปตำมบทบำท ภำรกิจท่ีท ำใน

ด้ำนต่ำง ๆ ท่ีมีควำมเชื่อมโยงกับจ ำนวนผู้รับประโยชน์ 

และ scale ของกำรท ำงำนในชุมชน เช่น ด้ำนกำรจัด

กำรศึกษำเพ่ือท้องถิ่นหรือกำรศึกษำเพ่ือผู้ด้อยโอกำส

ในชุมชนท้องถิ่นของตน กำรพัฒนำชุมชน-สังคมและ

กำรสร้ำงเครือข่ำยทำงสังคม กำรสืบสำนภูมิปัญญำ

ของท้องถิ่นด้ำนเสื้อผ้ำ / เครื่องนุ่งห่ม กำรจัดตั้ง

สถำบันกำรเงิน / องค์กรกำรเงินในชุมชน กำรจัดตั้ง

องค์กรผู้ผลิตท่ีเชื่อมกับอำชีพหลักของชุมชน กำรจัดตั้ง

วิสำหกิจชุมชนท่ีมีผลกระทบสูงต่อคุณภำพชีวิตของ

ชำวบ้ำน / คนในชุมชน / สมำชิก / เกษตรกร กำรคิดค้น

นวัตกรรมต่ำง ๆ รวมถึงกำรปรับเปล่ียนแบบแผนกำร

ผลิตท่ีสอดคล้องกับธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม กำร

เปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์ / วิธีคิด / พฤติกรรม กำรสืบ

สำน ฟื้นฟูอัตลักษณ์ของชุมชน / กำรพัฒนำชุมชนและ

กำรท่องเท่ียวชุมชน กำรเป็นผู้น ำ (ผู้ใหญ่บ้ำน) ในกำร

พัฒนำเ พ่ือกำร พ่ึงพำตนเองของชุมชน กำรท ำ

กำรเกษตรแบบพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ กำร

ประกอบธุรกิจส่วนตัว แต่มีบทบำทในกำรส่งเสริม

กิจกรรม / กำรท ำงำนต่ำง ๆ ร่วมกับชุมชน และ

กำรแพทย์แผนไทย เป็นต้น  

สรุป: จากการศึกษาครั้งน้ี พบว่า มีจ านวนบัณฑิต

ที่มีบทบาทในด้านต่าง ๆ ดังกล่าวในระดับสูงรวม

แล้วประมาณ 32-33 คน ในขอบเขตทั่วประเทศ 

และที่ยังเป็นนักศึกษา / ผู้ เ รียนปัจจุบัน แต่มี

บทบาทและมีศักยภาพ-ความสามารถ และ / หรือ 

มีการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ ที่โดดเด่นหรืออยู่

ในระดับสูง อีกอย่างน้อยประมาณ 11 คน รวมเป็น

บัณฑิตและนักศึกษาที่มีบทบาทที่มีผลกระทบต่อ

การเปล่ียนแปลงในชุมชนจ านวน 44 คน ส าหรับที่

เหลือได้มีการประเมินการเปล่ียนแปลงในมิติต่าง ๆ 

ในระดับรองลงมาได้อีกจ านวน 116 ราย รวมเป็น

จ านวน 160 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นการคัดสรรออกมา

จากฐานข้อมูลการศึกษาเชิงคุณภาพหรือการ

สัมภาษณ์เชิงลึกแบบเดี่ยว จ านวนทั้งหมด 384 

ราย และที่เหลืออีกกลุ่มหน่ึงประมาณ 224 รายนั้น 

สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1) กลุ่มที่มี

การเปล่ียนแปลงไม่มากนักหรือยังไม่เกิดการ

เปล่ียนแปลงที่ชัดเจน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ก าลัง

ศึกษาอยู่ และ 2) กลุ่มที่ทีมวิจัยยังไม่ได้ท าการ

วิเคราะห์ข้อมูล เพราะข้อมูลมีจ านวนมาก ซึ่งใน

ส่วนน้ีทาง สรพ. สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการ

เขียนบทความได้ 



 
 

ฑ | การจดัการศึกษาทางเลอืกและผลท่ีเกิดข้ึนในบรบิทของ สรพ. 

บทเรียนท่ีเรียนร ู้ (Lesson- learned ) 

ซ่ึงเป็นประเด็นวิชำกำรท่ีค่อนข้ำงใหญ่ และควรใช้เป็น

วัตถุดิบท่ีส ำคัญในกำรน ำไปถกเถียง ขบคิด เพ่ือวำง

จังหวะก้ำวในล ำดับต่อไป คือ 

1. กำรจัดกำรศึกษำทำงเลือกในบริบทของ สรพ. และ

สังคมไทย ยังเผชิญกับกำรต้องพ่ึงพำตนเอง เพรำะ

ไม่ได้รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินหรือกำรอุดหนุนจำก

รัฐ (subsidies) เพรำะเป็นกำรจัดกำรศึกษำในระดับ

ปริญญำตรี ท่ีด ำเนินกำรโดยภำคประชำสังคม ท ำให้

ต้องด้ินรนด้วยตนเอง ทั้ง ๆ ท่ีคนท่ีมำเรียนจ ำนวนมำก

เป็นผู้ ท่ีขำดโอกำสในช่วงวัยเรียน เพรำะฐำนะทำง

เศรษฐกิจของครอบครัวไม่ดี ท ำให้ต้องไปท ำงำน

ช่วยเหลือครอบครัว และคนเหล่ำน้ีส่วนใหญ่เป็น

เกษตรกร ท่ีในช่วงท่ีผ่ำนมำตั้งถิ่นฐำนอยู่ในท่ีห่ำงไกล

จำกเมือง หรือไกลจำกกำรพัฒนำควำมทันสมัยของ

ประเทศ แสดงให้เห็นว่ำ กำรพัฒนำท่ีผ่ำนมำไม่

สำมำรถท ำให้เกิดควำมเท่ำเทียมในโอกำสต่ำง ๆ ของ

คนในสังคม ดังนั้น จึงควรมีกำรขับเคล่ือนในเรื่องน้ี 

เพ่ือให้รัฐจัดสรรทรัพยำกรส่วนหนึ่งมำสนับสนุนกำรจัด

กำรศึกษำเพ่ือปวงชน 

2. กำรจัดกำรศึกษำทำงเลือกร่วมกับสถำบันกำรศึกษำ

ในระบบ เพ่ือประหยัดค่ำใช้จ่ำยและสำมำรถเข้ำถึง

ผู้เรียนได้จ ำนวนมำกผ่ำนโครงสร้ำงและเครือข่ำยท่ีมี

อยู่แล้ว ไม่ประสบผลส ำเร็จ เพรำะปัญหำธรรมำภิบำล

และแนวคิดท่ีไม่ตรงกัน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีน่ำเสียดำยเป็น

อย่ำงย่ิงท่ีสถำบันกำรศึกษำของสังคมไม่สำมำรถ

ร่วมมือกันผลักดันและสำนต่อกำรศึกษำท่ีมีแนวคิดและ

ปรัชญำที่อยู่บนฐำนประสบกำรณ์ท่ีมีควำมเชื่อมโยงกับ

ชุมชนท้องถิ่นของประเทศได้ ท ำให้สังคมไทย ยังต้องใช้

ระบบกำรศึกษำท่ีลอกเลียนแบบมำจำกต่ำงประเทศ 

หรือกำรศึกษำท่ีไม่สอดคล้องกับชีวิตยังคงเป็นกระแส

หลัก ท ำให้กำรจัดกำรศึกษำท่ีสอดคล้องกับควำมเป็น

จริงในชีวิตและสังคม ยังต้องประสบชะตำกรรมด้วย

ตนเองอย่ำงกระท่อนกระแท่น และน่ีคือเหตุผลหน่ึงท่ี

ท ำให้สังคมไทยอ่อนแอ ประกอบกับ สรพ. เองก็ยังมี

จุดอ่อนในกำรสร้ำงควำมรู้ท่ีมีควำมเชื่อมโยงกับควำม

จริงท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ ท ำให้ระบบเศรษฐกิจ

ชุมชนท่ีเข้มแข็ง เป็นไปได้ยำก หรือยังอยู่ในเขตแดนของ

ข้อจ ำกัด เพรำะขำดกำรสร้ำงควำมรู้บนฐำนกำร

ขับเคล่ือนของบัณฑิตท่ีมีผลงำน  

3. กำรส่ือสำรระหว่ำง สรพ. กับ สกอ. ซ่ึงเป็นหน่วย 

งำนภำครัฐท่ีมีหน้ำที่ก ำกับ ดูแล ติดตำมกำรท ำงำน ยัง

มีช่องว่ำงอีกมำก หรือยังไม่สำมำรถส่ือสำรให้เข้ำใจกัน

ได้ ส่วนหน่ึงเป็นผลมำจำกกระบวนทัศน์ วิธีคิด มุมมอง

ท่ีแตกต่ำงกัน ท ำอย่ำงไร จึงจะมีกำรส่ือสำร ท ำควำม

เข้ำใจบริบทท่ีแตกต่ำงกัน ยอมรับและเคำรพในแนว 

ทำงของ ม.ชีวิต ด้วยควำมจริงใจ มีกำรสร้ำงควำม

ร่ วมมือกัน ในกำรพัฒนำระบบกำรติดตำมและ

ประเมินผล ท่ีจะเป็นกำรหนุนเสริมให้เกิดพลังในกำร

สร้ำงกำรเรียนรู้ซ่ึงกันและกันได้จริง 

4. เครือข่ำยท่ีเข้ำมำร่วมจัดกำรศึกษำในภูมิภำคจ ำนวน

มำก ยังไม่สำมำรถสร้ำงเครือข่ำยในท้องถิ่น หรือยังไม่

เข้มข้นในเรื่องวิธีคิด มุมมอง แนวคิดเกี่ยวกับกำรศึกษำ

เพ่ือท้องถิ่น รวมถึงยังขำดศักยภำพในกำรผลิตหรือ

สร้ำงควำมรู้บนฐำนกำรท ำงำนและกำรขับเคล่ือนด้วย

ตนเอง ท ำให้เครือข่ำยในชุมชนยังไม่เข้มแข็งเท่ำท่ีควร

จะเป็น ซ่ึงถ้ำสำมำรถท ำอย่ำงมีควำมเชื่อมโยง มีควำม

ชัดเจน สำมำรถสร้ำงควำมรู้ได้ จะท ำให้ระบบต่ำง ๆ 

ในชุมชนเข้มแข็งข้ึนได้ แม้จะต้องเผชิญกับพลังของรัฐ

และทุนท่ีเหนือกว่ำก็ตำม 

5. กำรเป็นสถำบันท่ีสอนด้ำนกำรพ่ึงพำตนเองอย่ำงมี

ศักด์ิศรี มีอยู่มีกินในท้องถิ่นของตน ก็ไม่ใช่เรื่องง่ำย

ในทำงปฏิบัติ เพรำะจริง ๆ แล้ว คนจ ำนวนมำกหรือคน

ทั้งหมดยังต้องข้ึนต่อรัฐและทุนในมิติต่ำง ๆ หรืออำจ

กล่ำวได้ว่ำ รัฐและทุนยังมีพลังในกำรครอบง ำหรือมี

อิทธิพลต่อชีวิตของประชำชน ผู้เรียน บัณฑิตเหนือพลัง

ของสถำบันชุมชน เพรำะสถำบันชุมชนเองก็อยู่ในภำวะ

เชิงวิพำกษ์ (critical point) เพรำะกลไกต่ำง ๆ มีกำรทับ

ซ้อนกันค่อนข้ำงมำก จึงควรท ำควำมเข้ำใจเรื่องควำม

สลับซับซ้อนของระบบท่ีเป็นอยู่ เพรำะมีควำมส ำคัญ
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มำกต่อกำรเข้ำถึงควำมจริง หรือกำรมองอย่ำงสอด 

คล้องกับควำมจริง  

6. กำรเป็นสถำบันกำรศึกษำเพ่ือปวงชน ท่ีจ ำเป็นต้อง

ท ำงำนเชิงเครือข่ำย หรือมีกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย

ท่ีเชื่อมกับชุมชนท้องถิ่น จ ำเป็นต้องมีควำมแม่นย ำใน

ด้ำนข้อมูล ท ำอย่ำงไรจึงจะเกิดกำรส่ือสำรกันด้วย

ช่องทำงต่ำง ๆ ท่ีไม่เป็นทำงกำร มีควำมสม่ ำเสมอ มี

กำรรับฟังซ่ึงกันและกัน จะสำมำรถลดช่องว่ำงต่ำง ๆ 

ได้มำก และท ำอย่ำงไร จึงจะไม่กลำยเป็นส่วนหน่ึงของ

กำรบริหำรจัดกำรท่ีใช้เงินเป็นตัวน ำ ภำยใต้เง่ือนไขท่ี

จ ำกัดด้ำนกำรเงิน ย่ิงต้องสร้ำงพลังเชิงสังคม หรือกำร

ระดมพลังจำกทุกคน ทุกระดับ เพรำะท่ีจริงมีทรัพยำกร

ในท้องถิ่นหลำกหลำยประเภท แต่ท่ีผ่ำนมำ ยังไม่ได้รับ

กำรศึกษำวิจัยหรือท ำควำมเข้ำใจอย่ำงจริงจัง 

7. กำรเป็นสถำนประกอบกำรทำงสังคม ( social 

enterprise) ตำมท่ีก ำหนดไว้ตั้งแต่ก่อตั้งสถำบันนั้น 

น่ำจะยังมีควำมเป็นไปได้ ถ้ำมีกำรส ำรวจหรือศึกษำ

ควำมเป็นไปได้อย่ำงจริงจัง 
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หลกัการและเหตผุลหรอืความเป็นมา 

ในการวิจยั ติดตาม และประเมินผล 

เน่ืองจำกสถำบันกำรเรียนรู้เพ่ือปวงชน (สรพ.) เป็น

สถำบันกำรศึกษำเอกชน ท่ีก่อก ำเนิดข้ึนมำเพ่ือช่วยอุด

ช่องว่ำงด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำให้กับ

กลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ ท่ีขำดโอกำสทำงกำรศึกษำท่ี

สอดคล้องกับช่วงวัยของตน ซ่ึงกำรขำดโอกำสทำง

กำรศึกษำดังกล่ำวมีควำมเกี่ยวข้องกับปัจจัยองค์ 

ประกอบหลำยประกำรทั้งปัจจัย องค์ประกอบส่วนตัว 

เช่น กำรขำดแรงจูงใจ ควำมจ ำเป็นในกำรท ำงำน

ช่วยเหลือครอบครัวก่อนวัยอันควร และกำรมีบริบท

ชีวิตท่ีซับซ้อน ท่ีเกี่ยวข้องกับปัจจัย องค์ประกอบใน

ระดับครอบครัว ชุมชน และสังคมด้วย อำทิเช่น ฐำนะ

ทำงเศรษฐกิจ กำรท ำอำชีพในชุมชนท่ีไม่จ ำเป็นต้องใช้

ใบประกอบอำชีพหรือปริญญำบัตร ฯลฯ และบำงส่วน

อำจเชื่อมโยงถึงปัจจัย องค์ประกอบในระดับโครงสร้ำง

สังคม เช่น ตนเองและครอบครัวมีควำมสนใจ มีควำม

พร้อมในด้ำนต่ำง ๆ ระดับหน่ึง และครอบครัวสนับสนุน 

แต่กลับไม่สำมำรถเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำท่ี

หลำกหลำย ส่วนหน่ึงเป็นเพรำะโครงสร้ำงกำรบริหำร

ประเทศแบบรวมศูนย์ ท ำให้ไม่สำมำรถจัดบริกำรหรือ

ให้โอกำสต่ำง ๆ ทำงกำรศึกษำและกำรท ำงำนที่มีควำม

หลำกหลำย ท่ีสอดคล้องกับบริบทชีวิตในชุมชนท่ี

แตกต่ำงหลำกหลำยของประชำชนและชุมชนได้อย่ำง

ทั่วถึง หรือในควำมเป็นจริง อำจจะมีโอกำสดังกล่ำว

ผ่ำนระบบท่ีเรียกว่ำ กำรศึกษำผู้ใหญ่หรือกำรศึกษำ

นอกระบบ ซ่ึงต่อมำเรียกว่ำกำรศึกษำตำมอัธยำศัย แต่

บริบทชีวิตและบริบทกำรท ำงำนท่ีเป็นอยู่หรือท่ีผ่ำนมำ

ของประชำชนจ ำนวนมำก ก็อำจจะไม่เอ้ือให้เกิดกำร

เรียนรู้หรือท ำให้ไม่ได้ใช้โอกำสดังกล่ำว เป็นต้น  

ในขณะท่ีภำพในอีกด้ำนหน่ึง เรำก็สำมำรถมองเห็นได้

ด้วยว่ำ ในชุมชนชนบทหรือกึ่งเมืองกึ่งชนบทในปัจจุบัน

นั้น มีประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยท่ีน่ำสนใจหลำยกลุ่ม 

อำทิเช่น กลุ่มท่ีเคยเดินทำงเข้ำไปแสวงหำโอกำสต่ำง ๆ 

ในเมือง โดยเฉพำะกลุ่มท่ีไปท ำงำนหำรำยได้ด้วยกำร

ขำยแรงงำนทั้งในและต่ำงประเทศ และบำงส่วนได้ส่ง

รำยได้กลับมำจุนเจือครอบครัว และปัจจุบันได้ย้ำย

กลับสู่ถิ่นฐำนของตน บำงส่วนกลับมำพร้อมกับ

ควำมส ำเร็จในระดับหน่ึง โดยเฉพำะด้ำนรำยได้และ

ประสบกำรณ์ท่ีมีคุณค่ำ แต่อำจจะไม่ประสบผลส ำเร็จ

ในด้ำนใบปริญญำบัตร เพรำะเป็นกำรไปท ำงำนขำย

แร ง งำน  กลุ่ ม น้ี จึ ง เป็ นกลุ่ ม ท่ี น่ ำจะ มีก ำลั ง ซ้ื อ 

(purchasing power) หรือสำมำรถจ่ำยค่ำธรรมเนียม

ทำงกำรศึกษำได้ และบำงส่วนในกลุ่มน้ี ปัจจุบันอำจจะ

เข้ำมำมีบทบำทในกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงถ้ำเป็น

คนท่ีประสบผลส ำเร็จในด้ำนต่ำง ๆ อยู่แล้ว โดยเฉพำะ

ด้ำนเศรษฐกิจและด้ำนสังคม ก็น่ำจะสำมำรถแสดง

บทบำทเป็นครูผู้สอนหรือวิทยำกรท้องถิ่นให้กับสถำบัน

กำรเรียนรู้เพ่ือปวงชนได้ด้วย 

นอกจำกน้ี ยังพบด้วยว่ำ บำงส่วนท่ีอยู่ในกลุ่มของผู้

ย้ำยถิ่นกลับน้ี ยังมีควำมใฝ่ฝัน หรือต้องกำรท่ีจะเห็น

ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นของตนให้

เจริญก้ำวหน้ำ ประชำชนมีควำมรักใคร่สำมัคคี มีกำร

ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทุกด้ำน  นอกจำกน้ี ก็ยังมีกลุ่มคน

อีกส่วนหน่ึงท่ีรู้สึกว่ำตนเอง อำจจะประสบผลส ำเร็จใน

ด้ำนอำชีพและรำยได้ แต่ยังไม่ประสบผลส ำเร็จในด้ำน

สถำนภำพทำงสังคม และต้องกำรยกระดับสถำนภำพ

ของตนด้วยกำรเรียนรู้อยู่ในชุมชนท้องถิ่นของตน ท ำให้

ไม่ต้องเดินทำงไปเรียนหรือศึกษำต่อไกลถึงในเมือง 

และอีกกลุ่มหน่ึง คือ กลุ่มท่ีไม่เคยย้ำยถิ่นไปท ำงำนท่ี

อ่ืน ไม่ว่ำจะเป็นในประเทศหรือต่ำงประเทศ แต่ได้มี

โอกำสเข้ำมำมีบทบำทในกำรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ

อำจจะประสบควำมส ำเร็จในด้ำนธุรกิจประเภทต่ำง ๆ 

แต่ยังเป็นกลุ่มท่ีไม่มีใบปริญญำบัตร และมีควำม

จ ำเป็นต้องได้รับปริญญำบัตร เพ่ือให้ตนเองรู้สึกมั่นใจ 

และรู้ สึกว่ำตนเองได้รับกำรยอมรับจำกสังคมและ
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ชุมชนมำกย่ิงข้ึน ซ่ึงกลุ่มน้ี ก็น่ำจะมีควำมสำมำรถใน

กำรสนับสนุนกำรศึกษำของตนเองได้ โดยไม่เดือดร้อน 

รวมไปถึงเยำวชนจ ำนวนหน่ึงท่ีหลุดออกจำกระบบ

กำรศึกษำด้วยปัจจัย-องค์ประกอบต่ำง ๆ ในช่วงท่ีผ่ำน

มำและปัจจุบันต้องกำรเรียนรู้ เพ่ือให้ได้ทั้งใบปริญญำ

บัตรและกำรยอมรับจำกชุมชนและสังคมด้วยเช่นกัน 

แต่กลุ่มน้ี อำจจะมีปัญหำในเรื่องค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำ 

หรือกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำต่อให้กับ

ตนเอง 

ดังนั้น ในควำมเป็นจริงในปัจจุบัน ชุมชนท้องถิ่นจึง

ประกอบไปด้วยผู้คนหรือประชำชนท่ีมีควำมแตกต่ำง

หลำกหลำยเป็นอย่ำงย่ิง ซ่ึงอำจจะกล่ำวสรุปได้ว่ำ กำร

ท ำควำมเข้ำใจบริบทต่ำง ๆ ท่ีมีควำมแตกต่ำงหลำก 

หลำยดังกล่ำวมำข้ำงต้นน้ี มีควำมส ำคัญมำกต่อกำร

จัดกำรศึกษำทำงเลือกท่ีสอดคล้องกับควำมเป็นจริง 

ซ่ึงจะเห็นได้ว่ำ มีทั้งกลุ่มท่ีต้องกำรได้รับกำรยอมรับ มี

สถำนภำพในชุมชน มีกำรศึกษำหรือใบปริญญำบัตร 

และกลุ่มท่ีมีใบปริญญำบัตรหรือวุฒิบัตรต่ำง ๆ อยู่แล้ว 

และสำมำรถสร้ำงรำยได้หรือยกระดับฐำนะทำง

เศรษฐกิจของตน มีเงินออม มีทำงเลือกต่ำง ๆ ในกำร

ประกอบอำชีพของตนแล้ว (ซ่ึงกลุ่มน้ี ส่วนหน่ึงน่ำจะ

สำมำรถแสดงบทบำทเป็นผู้ฝึกสอน หรือ วิทยำกรได้) 

และบำงส่วนอำจเป็นกลุ่มคนท่ีต้องกำรมีบทบำทในกำร

พัฒนำชุมชนท้องถิ่นของตน รวมทั้งคนอีกบำงส่วน ท่ี

อำจมีกำรตั้งถิ่นฐำนอย่ำงถำวรอยู่ในเมือง (เช่นในตัว

จังหวัดนั้น ๆ หรือในเมืองอ่ืน ๆ เช่น กรุงเทพมหำนคร 

เป็นต้น) แต่ก็ยังมีปฏิสัมพันธ์หรือมีควำมผูกพันกับ

ชุมชนเดิมของตน เพรำะยังมีพ่อแม่พ่ีน้องหรือเครือ

ญำติ หรือเครือข่ำยควำมสัมพันธ์ประเภทต่ำง ๆ อยู่ท่ี

นั่น หรือ บำงส่วนยังอำจจะมีบทบำทในกำรสนับสนุน

กำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ของชุมชนบ้ำนเกิดของตนใน

รูปแบบต่ำง ๆ ไปพร้อมกันด้วย อำทิเช่น กิจกรรม

ส ำหรับเด็กและเยำวชน, กิจกรรมส ำหรับผู้สูงอำยุ, 

กิจกรรมสร้ำงฝำย, กิจกรรมทำงศำสนำ เช่น กำร

ทอดผ้ำป่ำ / กฐิน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ ของวัด

และโรงเรียนในบ้ำนเกิดของตน เป็นต้น  และบำงส่วน

ยังมีท่ีดินท่ีได้รับมรดกจำกพ่อแม่ของตน และกลับไป

ดูแลพัฒนำท่ีดินของตนในช่วงวันหยุดเสำร์อำทิตย์หรือ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ และอำจพร้อมสนับสนุนชุมชนบ้ำน

เกิดของตน เม่ือได้รับกำรร้องขอหรือต้องกำรเข้ำร่วม

กระบวนกำรขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนำชุมชน โดยชุมชน ของ

ชุมชน และเพ่ือชุมชน เป็นต้น ซ่ึงข้อมูลท่ีน ำเสนอมำน้ี

บำงส่วน ถือว่ำเป็นทุนทำงสังคม (social capital) และ 

ทุนมนุษย์ (human capital) ท่ีส ำคัญย่ิงต่อกำรขับเคลื่อน

กำรศึกษำทำงเลือกของ สรพ. ทั้งสิ้น   

ในอีกด้ำนหน่ึง อำจกล่ำวได้ด้วยว่ำ ควำมแตกต่ำง

หลำกหลำยในบริบทชีวิตของประชำชนและชุมชน ถือ

เป็นข้อมูลส ำคัญในกำรท ำควำมเข้ำใจผลสัมฤทธ์ิของ 

สรพ. หรือในอีกนัยยะหน่ึง  อำจกล่ำวได้ด้วยว่ำ ควำม

แตกต่ำงหลำกหลำยดังกล่ำวมำน้ี ถือเป็นวัตถุดิบ

ส ำคัญในกำรท ำควำมเข้ำใจกำรจัดกำรศึกษำทำงเลือก

ของ สรพ. ว่ำสำมำรถจัดได้สอดคล้องกับควำมเป็นจริง

ดังกล่ำวหรือไม่ มำกน้อยเพียงใด อย่ำงไร เพรำะกำร

จัดกำรศึกษำของ สรพ. ควรเป็นกำรศึกษำทำงเลือกท่ี

สำมำรถตอบสนองต่อสภำพปัญหำและควำมต้องกำร

ท่ีหลำกหลำย ท่ีมีลักษณะพลวัตของประชำชนและ

ชุมชนท้องถิ่น หรือ ถิ่นก ำเนิดของผู้เรียน และควรเป็น

กำรจัดกำรศึกษำท่ีให้ควำมส ำคัญกับปฏิสัมพันธ์

ระหว่ำงผู้เรียนกับครอบครัวและชุมชนของตน หรือ 

ควรมองว่ำ ผู้เรียนเป็นหน่วยท่ีมีศักยภำพในกำรท ำให้

เกิดกำรเปล่ียนแปลง โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง กำรเปล่ียน 

แปลงตนเอง ท่ีจะไปมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงควำม 

สัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์ต่ำง ๆ ในครอบครัวและชุมชน 

เพ่ือช่วยสนับสนุนให้เกิดกำรยกระดับศักยภำพของ

ชุมชนท้องถิ่น เพ่ือท ำให้ชุมชนท้องถิ่นมีควำมเข้มแข็ง 

สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้อย่ำงมีศักด์ิศรีและยั่งยืน ในมิติ

ต่ำง ๆ ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ อำชีพ รำยได้ กำรศึกษำ กำร

เรียนรู้  วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อม และ / หรือ ระบบ

ธรรมชำติและนิเวศน์ของชุมชน กำรด ำรงอยู่ของอัต

ลักษณ์ของชำติพันธุ์ของตนและกำรร่วมมือกันพัฒนำ
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กลุ่ม-องค์กรต่ำง ๆ ของชุมชน รวมถึงกำรพัฒนำสังคม

และชุมชนในมิติต่ำง ๆ ครอบคลุมประชำกรทุกกลุ่มวัย 

ทั้งเด็กเล็ก เยำวชน สตรี ผู้พิกำร ผู้ป่วยประเภทต่ำง ๆ 

ผู้สูงอำยุ (ทั้งท่ีพ่ึงพำตนเองได้ และไม่ได้) ผู้ ท่ีขำด

โอกำสต่ำง ๆ ในชีวิต ในช่วงท่ีผ่ำนมำได้อย่ำงครอบ 

คลุมและสอดคล้องกับบริบทหรือควำมเป็นจริงในชีวิต

ของประชำชน   

นอกจำกน้ี เป็นท่ีแน่นอนว่ำ บริบทภำยในของ สรพ. 

เอง ( internal context) ย่อมมีผลอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อ

กำรบรรลุผลส ำเร็จท่ีมุ่งหวังไม่น้อยไปกว่ำปัจจัยด้ำน

ผู้เรียน โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง ด้ำนระบบกำรบริหำรจัด 

กำรหรือระบบสนับสนุนต่ำง ๆ ท่ีต้องสอดคล้องกับ

หลักปรัชญำและปณิธำนของสถำบัน ฯ4 ซ่ึงพบว่ำ เป็น

ปรัชญำและปณิธำน ท่ีเป็นอุดมคติท่ีมีควำมท้ำทำย

ค่อนข้ำงมำก ในขณะเดียวกัน ในทำงปฏิบัติจริง ก็พบ

ด้วยว่ำ กำรแปรแนวคิด ปรัชญำ ปณิธำนและวิสัยทัศน์

ให้เป็นจริง ก็ไม่ใช่เรื่องท่ีง่ำย เพรำะประเด็นส ำคัญ

ประกำรหน่ึงท่ีมีกำรพูดคุยหรือถกเถียงกันเป็นประจ ำ 

ก็คือ อัตรำค่ำตอบแทนของบุคลำกรระดับต่ำง ๆ ยัง

ค่อนข้ำงต่ ำ เมื่อเปรียบเทียบกับสถำบันกำรศึกษำอื่น ๆ 

ทั้งในภำครัฐและภำคเอกชนด้วยกัน และเม่ือเปรียบ 

เทียบกับภำรกิจหรือควำมท้ำทำยดังกล่ำวข้ำงต้นด้วย

ว่ำ จะท ำให้มีแรงจูงใจเพียงพอหรือไม่ หรืออำจจะ

เป็นไปได้ว่ำ ค่ำตอบแทนอำจจะไม่จ ำเป็นต้องสูงมำก 

แต่ถ้ำบุคลำกรมีคุณภำพ มีศักยภำพ มีอุดมกำรณ์

เดียวกันและเข้ำใจในหลักปรัชญำของสถำบัน ฯ รวมทั้ง

สำมำรถส่ือสำรและให้ควำมส ำคัญกับหลักปรัชญำและ

ปณิธำนดังกล่ำวในทุกขั้นตอนและกระบวนกำรเรียน

กำรสอน หรือ ได้ “คนท่ีใช่” มำร่วมกระบวนกำรขับ

เคล่ือนท่ีทุกคนให้คุณค่ำร่วมกัน (shared value) ก็น่ำจะ

สำมำรถท ำให้ สรพ. บรรลุผลท่ีต้องกำรได้ โดยไม่ต้อง

ใช้ทรัพยำกรจ ำนวนมำก ก็อำจจะมีควำมเป็นไปได้ ใช่

หรือไม่? เหมือนดังท่ี อมำตยำ เซ็น ได้กล่ำวไว้ว่ำ 
                                                        
4 ดู รำยละเอียดเกี่ยวกับปรัชญำ ปณิธำน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ 

ของ สรพ. ได้ที่เว็บไซตข์องสถำบัน ฯ   

ทรัพยำกรต่ำง ๆ นั้น ไม่ส ำคัญเท่ำกับศักยภำพและ

ควำมสำมำรถของมนุษย์ (Sen, 1999) เพรำะถ้ำมี

ควำมสำมำรถก็สำมำรถจัดหำทรัพยำกรมำเพ่ิมได้

ตลอดเวลำ แต่ถ้ำมีทรัพยำกร แต่กลับไม่มีควำม 

สำมำรถ (หรือเกิดควำมขัดแย้งในบรรดำทีมงำนท่ี

เก่ียวข้อง)5 ทรัพยำกรที่มีอยู่นั้นก็ร่อยหรอ หมดไป หรือ 

ไม่ได้ท ำให้เกิดประโยชน์เต็มท่ี ตรงน้ีจึงเป็นอีกประเด็น

หน่ึงท่ีมีควำมส ำคัญมำกต่อกำรท ำควำมเข้ำใจทิศ

ทำงกำรท ำงำนของ สรพ. ต่อไปในอนำคต ว่ำจะ

สำมำรถแปรแนวคิด ปรัชญำ และปณิธำนท่ีค่อนข้ำง

อุดมคติให้เป็นจริงได้ ภำยใต้เง่ือนไขใดได้บ้ำง หรือ จะมี

ควำมสำมำรถในกำรระบุตัวบุคลำกร หรือ ผู้ร่วม

เส้นทำงกำรพัฒนำมนุษย์ท่ีมีศักยภำพตรงกับแนวคิด 

ปรัชญำ และปณิธำนของสถำบัน ฯ ได้มำกข้ึนหรือดีขึ้น 

หรือตรงตำมเป้ำหมำยท่ีต้องกำรบรรลุหรือไม่   

นอกจำกประเด็นต่ำง ๆ ดังกล่ำวแล้ว ก็พบด้วยว่ำ ยังมี

ปัจจัย-องค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบรรลุ

แนวคิด ปรัชญำ และปณิธำนของ สรพ. ท่ีจ ำเป็นต้องมี

กำรสืบค้นอย่ำงถูกต้องเหมำะสม (appropriate inquiry) 

ต่อไป รวมถึงระบบกำรเรียนกำรสอนท่ีสอดคล้องกับ

ปัญหำและควำมต้องกำร หรือควำมเป็นจริงท่ีพลวัตร

ในชีวิตของผู้ เรียนและชุมชนท้องถิ่นของเขำ โดย

เฉพำะตัวบุคลำกร ครู-อำจำรย์ ผู้ฝึกสอน ผู้สนับ 

สนุนกระบวนกำรเรียนรู้  ซ่ึงพบว่ำ มีสถำนภำพท่ี

หลำกหลำยเช่นกัน มีทั้งอำจำรย์ประจ ำ (ซ่ึงมีภูมิหลัง

ต่ำง ๆ ท่ีหลำกหลำยมำก และบำงส่วนก็มีอำชีพอ่ืน ๆ 

ด้วย) และอำจำรย์พ่ีเลี้ยง (ซ่ึงมีกำรท ำอำชีพอ่ืน ๆ ด้วย

เช่นกัน) ซ่ึงควำมแตกต่ำงดังกล่ำวย่อมส่งผลกระทบต่อ

ระดับคุณภำพท่ีแตกต่ำงกันอย่ำงไม่อำจปฏิเสธได้

เช่นกัน  รวมทั้งตัวหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำร

สอนว่ำได้ยึดหลักกำรกำรเรียนรู้เพ่ือกำรเปล่ียนแปลง 

( transformative learning -  TL)  แ ล ะก ำ ร เ รี ย นรู้ ท่ี

กระตือรือร้น (active learning - AL) หรือไม่? มำกน้อย

5 อธบิำยเพิ่มเติม หรือขยำยควำมโดย ฉันท์หทัย อำจอ่ ำ  
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เพียงใด? อย่ำงไร? ทั้งน้ีเพรำะมีข้อสันนิษฐำนเบื้องต้น

ว่ำ กระบวนกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นบทบำทของผู้เรียน 

และ / หรือ ถ้ำสำมำรถท ำให้ผู้ เรียนมองเห็นควำม 

ส ำคัญของตนในฐำนะผู้เรียนท่ีต่ืนรู้และส่ิงท่ีเรียนนั้นว่ำ

เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ำทั้งต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน 

สภำวะดังกล่ำวย่อมมีควำมสัมพันธ์กับระดับกำรเรียนรู้ 

และย่ิงจะสำมำรถสนับสนุนให้ไปสู่กำรเปล่ียนแปลง

ตนเองของผู้เรียนได้จริง หรือได้รวดเร็วมำกย่ิงข้ึน ซ่ึง

พบด้วยว่ำ กระบวนกำรเรียนกำรสอนดังกล่ำวมีควำม

เกี่ยวข้องกับบทบำทของชุมชน ทั้งในฐำนะท่ีเป็นแหล่ง

เรียนรู้ และเป็นผู้รับประโยชน์จำกแนวคิดและปรัชญำ

ของสถำบัน ฯ ท่ีเน้นกำรเรียนรู้บนฐำนของชุมชน 

(community-based learning – CBL) เพ่ือสนับสนุนและ

ส่งเสริมให้ทั้ งผู้ เรียน ครอบครัว  และชุมชนเกิด

ปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันในเชิงบวกผ่ำนกำรปฏิบัติกำร

ร่ วมกันอย่ำงสร้ ำงสรรค์  (positive and interactive 

learning through action)  

ดังนั้น บทบำท ศักยภำพและระดับกำรมีส่วนร่วม ของ

ทั้งฝ่ำยผู้ฝึกสอน / ผู้สนับสนุนกระบวนกำรเรียนรู้ และ

ระบบกลไกต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนถึงฝ่ำยผู้เรียน

และครอบครัว และฝ่ำยชุมชน จึงมีนัยส ำคัญพอ ๆ กับ

ส่ิงท่ีสอน หรือเน้ือหำสำระ และประเด็นกำรเรียนรู้ 

ต่ำง ๆ ท่ีหยิบยกข้ึนมำพิจำรณำร่วมกัน เพ่ือจะสำ 

มำรถก้ำวไปสู่กำรเปล่ียนแปลงในเชิงโลกทัศน์ กระบวน

ทัศน์ / วิธีคิด / วิธีมอง และวิธีปฏิบัติต่อชีวิตตนเองของ

ผู้เรียนและเกิดผลต่ำง ๆ ต่อครอบครัวและชุมชนท่ีแวด 

ล้อมได้จริง โดยเฉพำะควำมพิเศษของเน้ือหำและหลัก 

สูตรของ สรพ. ท่ีเน้นกำรเปล่ียนแปลงตนเองผ่ำนกำร

จัดท ำแผนชีวิต แผนกำรงำน / อำชีพ แผนสุขภำพ และ

แผนรำยได้ / เศรษฐกิจ แผนกำรเรียนรู้เหล่ำน้ีได้ท ำให้

เกิดกำรเปล่ียนแปลงท่ียั่งยืนในตัวของผู้เรียนได้จริง

หรือไม่ ส่ิงเหล่ำน้ีล้วนแต่เป็นประเด็นค ำถำมส ำคัญต่อ

                                                        
6 อ้ำงอิงจำกเอกสำรข้อก ำหนดข้อเสนอโครงร่ำง (TOR) 

โครงกำรวิจัยประเมินผล จัดท ำโดย สรพ. ที่ได้รับมำเม่ือเดือน
มีนำคม พ.ศ. 2560   

กำรวิจัย ติดตำมและประเมินผล เพ่ือท ำให้กระบวนกำร

เรียนกำรสอนและองคำพยพทั้ งหมดท่ีเกี่ยวข้อง 

สำมำรถยกระดับศักยภำพไปได้อีกขั้นหน่ึง เพ่ือตอบ 

สนองต่อแนวคิดปรัชญำ และปณิธำนของ สรพ. ซ่ึงเป็น

ส่ิงท่ีมีคุณค่ำต่อกำรด ำรงอยู่อย่ำงมีศักด์ิศรีของบุคคล

หรือประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยท่ี สรพ. ให้ควำมส ำคัญ   

นอกจำกน้ี ยังพบด้วยว่ำ จนถึง ณ ปัจจุบัน สถำบัน ฯ ได้

ผลิตบัณฑิตระดับปริญญำตรีไปแล้วจ ำนวนมำกถึง 

4,800 คน และระดับปริญญำโท จ ำนวน 49 คน ในช่วง

ปีกำรศึกษำ 2556-25586 ซ่ึงส่วนใหญ่ เป็นบัณฑิต

สำขำวิชำสหวิทยำกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น  รอง 

ลงมำ คือ สำขำกำรจัดกำรสุขภำพชุมชน ซ่ึงในด้ำน

หน่ึง อำจอนุมำนได้หรือไม่ว่ำ สถำบัน ฯ สำมำรถจัด

หลักสูตรท่ีตรงกับควำมต้องกำรของผู้เรียนได้เป็นอย่ำง

ดี จึงได้รับกำรตอบสนองจำกกลุ่มเป้ำหมำยดังกล่ำว

ค่อนข้ำงดี แต่ประเด็นท่ีส ำคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่ำกัน ก็

คือ บัณฑิตท่ีจบไปจำก สรพ. ได้ด ำเนินชีวิตอย่ำงไร มี

บทบำทในชุมชนของตนอย่ำงต่อเน่ืองตำมท่ีคำดหวังไว้

หรือไม่ มำกน้อยเพียงใด อย่ำงไร ภำยใต้เง่ือนไขใด   

นัยยะและควำมหมำยของส่ิงเหล่ำน้ีคืออะไร  

นอกจำกน้ี ยังพบว่ำ ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2558  สรพ. 

ได้จัดให้มีกำรปรับปรุงหลักสูตร 2 ครั้ง เพรำะพบว่ำ 

กระบวนกำรเรียนกำรสอนท่ีเป็นอยู่ยังไม่สอดคล้องกับ

หลักกำร “ชีวิตและชุมชนเป็นตัวตั้ง” ซ่ึงสะท้อนให้เห็น

ถึงควำมพยำยำมในกำรยึดมั่นกับจุดเน้น ( focus) ซ่ึง

เป็นจุดต่ำงท่ีสถำบัน ฯ มองว่ำ จะช่วยท ำให้กำรจัดกำร 

ศึกษำสำมำรถรับใช้ผู้เรียนและชุมชนของตนได้จริง โดย

ใช้ชื่อใหม่ว่ำ “กำรพัฒนำชีวิตและชุมชนแบบบูรณำ

กำร ”  ( integrated life and community development) 

กำรปรับชื่อเรียกดังกล่ำว ถือว่ำเป็นควำมพยำยำมใน

กำรส่ือสำรและจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีมีควำมสอด 



 

6 | การจดัการศึกษาทางเลอืกและผลท่ีเกิดข้ึนในบรบิทของ สรพ. 

คล้องกับควำมเป็นจริงหรือน่ำจะตรงกับเป้ำประสงค์

ของผู้เรียนมำกย่ิงข้ึน ซ่ึงประกอบด้วย 5 สำขำย่อย คือ 

1) กำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น 2) กำรจัดกำรสุขภำพ  

3) กำรจัดกำรเกษตร 4) ยุติธรรมชุมชน และ 5) กำร

จัดกำรส่ิงแวดล้อม แต่ก็พบว่ำ สำขำท่ีมีผู้นิยมเรียน

มำกท่ีสุด คือ สำขำย่อยด้ำนกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น 

ซ่ึงน่ำจะเป็นผลมำจำกกำรท่ีผู้เรียนได้รับควำมรู้ท่ีเป็น

องค์รวมในกำรพัฒนำ หรือมีควำมกว้ำงกว่ำสำขำย่อย

อ่ืน ๆ และยังพบด้วยว่ำ สองสำขำย่อยด้ำนยุติธรรม

ชุมชน และกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมนั้น ยังไม่มีนักศึกษำ

หรือผู้เรียน7 อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงระหว่ำงสองสำมปีมำ

น้ี กลับพบว่ำ จ ำนวนผู้เรียนลดลง หรือ มีจ ำนวนผู้

ลำออกจ ำนวนมำก หรือ เกินครึ่งหน่ึงของจ ำนวนผู้เข้ำ

ศึกษำในแต่ละปี (ข้อมูลระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2558-

2559) ซ่ึงข้อมูลหรือควำมเปล่ียนแปลงดังกล่ำว ย่อม

ส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์ของสถำบัน ฯ ในแง่ของ

ผลสัมฤทธ์ิในเชิงปริมำณท่ีลดลง หรือ อำจกล่ำวได้ว่ำ

ศักยภำพหรือควำมสำมำรถท่ีลดลงไปดังกล่ำว น่ำจะมี

ควำมเกี่ยวข้องกับปัจจัย องค์ประกอบต่ำง ๆ หลำย

ประกำรด้วยกัน ทั้งฝ่ำยผู้เรียน ท่ีอำจมีปัญหำทำง

เศรษฐกิจ ปัญหำครอบครัว และปัจจัยควำมไม่พึง

พอใจต่ำง ๆ ต่อหลักสูตรหรือกระบวนกำรเรียนกำร

สอน ก็อำจเป็นได้ ในขณะท่ีฝ่ำยผู้สอน หรือผู้สนับสนุน

กำรเรียนรู้ ก็อำจจะมีประเด็นคุณภำพและศักยภำพท่ี

เป็นจุด วิพำกษ์ส ำคัญ ( critical points)  และปัจจัย

องค์ประกอบท่ีแวดล้อมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในศูนย์กำร

เรียนรู้และชุมชนท่ีจ ำเป็นต้องได้รับกำรท ำควำมเข้ำใจ

อย่ำงละเอียด ลึกซ้ึง เช่ือมโยงและเป็นระบบ  

นอกจำกน้ี จำกกำรเข้ำร่วมประชุมกับ สรพ. ในวำระ

และโอกำสต่ำง ๆ ในช่วงประมำณสองปท่ีีผ่ำนมำ ท ำให้

ทรำบว่ำ ประเด็นกำรสร้ำงเสริมพลังอ ำนำจ (empower 

                                                        
7 ข้อมูลนี้ได้จำกกำรประชุมร่วมกับ อ.นพ. พนัส พฤกษ์สุนันท์ 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร และคณบดีคณะศิลปศำสตร์ และ 
ดร. สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์ รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ซึ่งดูแล

ment)  ใ ห้ กั บ ผู้ ฝึ ก สอน  /  ผู้ ส นั บ สนุ น ก ร ะบ วน 

กำรเรียนรู้และผู้เรียน รวมทั้งชุมชนและองค์กรภำคี

เครือข่ำย เพ่ือตอบสนองต่อแนวคิด ปรัชญำและ

ปณิธำนหลักของ สรพ. นั้น ก็มีควำมส ำคัญมำกเช่นกัน

ว่ำ ทุกฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้องเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องน้ีมำกน้อย

เพียงใด หรือให้นิยำม ควำมหมำยของเรื่องน้ีอย่ำงไร 

และ / หรือ ผู้ มี ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย ทุกระดับ 

สำมำรถแสดงบทบำทในกำรสร้ำงเสริมพลังอ ำนำจเชิง

บวกให้กับตนเอง ผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน และภำคี

เครือข่ำยได้จริงหรือไม่? มำกน้อยเพียงใด? อย่ำงไร? 

จุดแข็ง/ส่ิงท่ีดี จุดอ่อน/ข้อจ ำกัด หรือ จุดท่ีต้องพัฒนำ

ในประเด็นน้ี มีอะไรบ้ำง ทั้งน้ีเพรำะ สรพ. มีทรัพยำกร

ท่ีจ ำกัดมำก และไม่ได้รับกำรสนับสนุนใด ๆ จำกภำครัฐ 

จึงจ ำเป็นต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรท ำงำนร่วมกับภำคี

เครือข่ำย และควรจะต้องเป็นกำรท ำงำนเชิงเสริมพลัง

อ ำนำจ (เชิงบวก) หรือมีกำรเชื่อมโยงทรัพยำกรต่ำง ๆ 

ทุกประเภท ทุกระดับท่ีมีอยู่ในชุมชนและสังคม เพ่ือมำ

ตอบสนองต่อทิศทำงกำรจัดกำรศึกษำ กำรส่งเสริม

กระบวนกำรเรียนรู้ และกำรท ำงำนร่วมกันตรงฐำนของ

ชุมชนท้องถิ่นให้ได้ ทั้งน้ีเพ่ือลดค่ำใช้จ่ำย เพ่ิมรำยได้ 

เพิ่มทำงเลือกในกำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับควำม

ต้องกำรของผู้เรียนและชุมชนท้องถิ่นประเภทต่ำง ๆ ให้

ได้มำกที่สุดเท่ำท่ีจะสำมำรถท ำได้ 

ดังนั้น ในกำรวิจัย ติดตำมและประเมินผลครั้งน้ี จึงให้

ควำมส ำคัญกับกำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงระหว่ำง

แนวคิด ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถำบัน ฯ 

กับประเด็นปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกลไก

และกระบวนกำรต่ำง ๆ ในกำรแปรแนวคิด ปรัชญำ 

ปณิธำน และวิสัยทัศน์ สู่กำรปฏิบัติด้วย ไม่ว่ำจะเป็น

ระบบ กลไก และกระบวนกำรท่ีเกี่ยวข้องกับทั้งกำร

บริหำรจัดกำรและกำรจัดระบบสนับสนุนต่ำง ๆ  ไป

จนถึงระบบกำรเรียนกำรสอนและระบบกำรประเมินผล

รับผิดชอบส ำนักวชิำกำรด้วย เม่ือวันที่ 26 กันยำยน พ.ศ. 2560 
ณ ห้องประชุมพิทักษ์นันทคุณ สถำบันกำรเรียนรู้เพ่ือปวงชน 
สมุทรสงครำม   
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ต่ำง ๆ ท่ีเป็นอยู่ ในระดับโครงสร้ำงของสถำบัน ฯ ทั้งใน

ส่วนกลำง และระบบ กลไก กระบวนกำรต่ำง ๆ ในพ้ืนท่ี

กำรเรียนรู้ในระดับต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นระดับศูนย์กำร

เรียนรู้เพ่ือปวงชน (ศรป. / แม่ข่ำย) ระดับศูนย์กำร

เรียนรู้ประจ ำจังหวัด (ศปจ.) และระดับพื้นท่ีกำรเรียนรู้ 

หรือศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน (ศรช.) ก็ตำม และจะมุ่งเน้น

ไปท่ีกำรตอบโจทย์ส ำคัญและค ำถำมหลักในเรื่อง 

ศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำร และ

กำรจัดระบบกำรศึกษำทำงเลือกท่ีใช้ชีวิตจริงของ

ผู้เรียนและชุมชนเป็นฐำนในกำรเรียนรู้ โดยท่ีชุมชน

ได้รับประโยชน์ด้วยนั้น สำมำรถด ำเนินกำรได้จริง

หรือไม่? มำกน้อยแค่ไหน อย่ำงไร ภำยใต้บริบทหรือ

เง่ือนไขใด? บริบทเชิงนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจพอเพียง

ของประเทศ ท่ีมีควำมเกี่ยวข้องอยู่ โดยตรงในเน้ือหำ

หลักสูตร สำมำรถเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในกำรส่งเสริม

กำรเรียนรู้ ได้มำกน้อยเพียงใด อย่ำงไร? เพรำะอะไร? 

ศักยภำพและควำมสำมำรถท่ีแตกต่ำงกันของแต่ละ

ศูนย์กำรเรียนรู้ทั้งระดับแม่ข่ำย ระดับจังหวัด และ

ระดับชุมชน มีควำมเกี่ยวข้องกับปัจจัย องค์ประกอบ

อะไรบ้ำง และจะท ำอย่ำงไร จึงจะท ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียในทุกฝ่ำยทุกระดับท่ีเกี่ยวข้องมีพลังศักยภำพ 

หรือควำมสำมำรถในกำรจัดกำรศึกษำทำงเลือก ท่ีมี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกย่ิงข้ึน ในทุกมิติ / ทุก

องคำพยพ ทั้ ง มิ ติบุ คลำกร  ผู้ ฝึ กสอน  ผู้ ส ร้ ำ ง

กระบวนกำรเรียนรู้ มิติหลักสูตร ประเด็นกำรเรียนรู้  

กระบวนกำรเรียนรู้ มิติผู้เรียน (ขยำยจ ำนวนมำกขึ้น ได้

คนท่ีมีควำมสนใจในกำรพัฒนำตนเอง / มีแรงจูงใจ

พอเพียง และมีควำมต้องกำรเน้ือหำสำระท่ีมีคุณค่ำ

มำกกว่ำใบปริญญำบัตร หรือมองว่ำใบปริญญำบัตร

เป็นเพียงผลพลอยได้ ฯลฯ) รวมถึงมิติครอบครัวและ

ชุมชน ท่ีมีควำมแตกต่ำงหลำกหลำยไปตำมภูมิภำค ทั้ง

สภำพทำงภูมิศำสตร์  เศรษฐกิจ กำรเมือง สังคม

วัฒนธรรม ท่ีมีควำมเชื่อมโยงกับกำรเปล่ียนแปลง 

ต่ำง ๆ อันเป็นผลมำจำกนโยบำยกำรพัฒนำต่ำง ๆ ของ

รัฐ ทั้งในระดับมหภำค และจุลภำค  จำกสภำพปัญหำ 

และ / หรือ โจทย์ค ำถำมดังกล่ำวข้ำงต้น จึงมีควำมเป็น

เหตุเป็นผลท่ีพอเพียงในกำรศึกษำ วิจัย ติดตำมและ

ประเมินผลครั้งน้ี ทั้งน้ี เพ่ือตอบค ำถำมหลักต่ำง ๆ 

ดังกล่ำวข้ำงต้น และค ำถำมย่อยต่ำง ๆ อีกจ ำนวนหน่ึง 

ท่ีจะระบุให้เห็นในล ำดับต่อไปด้วย 

 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั ติดตามและประเมินผล 

1 )  เ พ่ือประเมิน รวบรวม วิ เครำะห์ สั ง เครำะห์ 

ผลสัมฤทธ์ิ บทเรียน และปัญหำอุปสรรคท่ีเกี่ยวข้องใน

กำรจัดกำรศึกษำทำงเลือกท่ีสอดคล้องกับแนวคิด 

ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถำบันกำร

เรียนรู้เพ่ือปวงชน 

2) เ พ่ือประเมินและวิ เครำะห์ระบบ กลไก  และ

กระบวนกำรต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำ

ทำงเลือก โดยเฉพำะด้ำนควำมพึงพอใจต่อคุณภำพ

ของระบบกำรบริหำรจัดกำรและระบบสนับสนุนต่ำงๆ 

ท่ีหนุนเสริมระบบกำรเรียนกำรสอน และคุณภำพของ

ระบบกำรติดตำมและประเมินผลของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียประเภทต่ำง ๆ 

3) เพ่ือวิเครำะห์ศักยภำพ / ควำมสำมำรถ จุดแข็ง 

จุดอ่อน ข้อจ ำกัด ปัญหำอุปสรรคของกลไกและ

กระบวนกำรต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมดในทุกระดับ ทั้ง

ในระดับส่วนกลำง ระดับศูนย์กำรเรียนรู้เพ่ือปวงชน 

ระดับจังหวัดและระดับชุมชนหรือพ้ืนท่ีกำรเรียนรู้ 

4) เพ่ือศึกษำ วิจัย ติดตำมและประเมินผลว่ำกำรจัด

กำรศึกษำด้วยแนวคิดผู้เรียนและชุมชนเป็นฐำน โดย

ผู้เรียน ครอบครัวและชุมชนได้รับประโยชน์ไปพร้อมกัน 



 

8 | การจดัการศึกษาทางเลอืกและผลท่ีเกิดข้ึนในบรบิทของ สรพ. 

รวมถึงแนวคิดกำรเรียนรู้สู่กำรเปล่ียนแปลงว่ำสำมำรถ

ท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงได้จริงหรือไม่ มำกน้อย

เพียงใด ภำยใต้เง่ือนไขหรือบริบทใดบ้ำง เพ่ือใช้เป็น

ตัวอย่ำงในกำรขยำยผลต่อไป  

5) เพ่ือศึกษำ วิจัย ติดตำมและประเมินผลว่ำ ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียทั้งหมดท่ีเกี่ยวข้อง ตั้งแต่ระดับบริหำรใน

ส่วนกลำง ไปจนถึงระดับชุมชน / พื้นท่ีเรียนรู้ ได้ให้

ควำมส ำคัญกับแนวคิดกำรสร้ำงเสริมพลังอ ำนำจ 

ปรัชญำหรือแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดกำร

พ่ึงพำตนเอง และแนวคิดกำรเรียนรู้สู่กำรเปล่ียนแปลง

มำกน้อยเพียงใด อย่ำงไร มีนิยำมท่ีเหมือนหรือแตกต่ำง

กันอย่ำงไร ควำมจริงเหล่ำน้ีส่งผลกระทบต่อกระ 

บวนกำรเรียนกำรสอน หรือกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงตนเองในมิติต่ำง ๆ ของ

ผู้เรียนและพื้นท่ีเรียนรู้ได้มำกน้อยเพียงใด อย่ำงไร 

เพรำะอะไร 

 

 

ค าถามหลกัและค าถามยอ่ย ในการวิจยั  ติดตามและประเมินผล  

1) โดยภำพรวม สรพ. มีศักยภำพและควำมสำมำรถใน

กำรด ำเนินภำรกิจท่ีท้ำทำยน้ีในระดับใด เป็นอย่ำงไร 

สำมำรถบรรลุผลท่ีวำงไว้ในระดับใด ถ้ำยังไม่บรรลุผลที่

มุ่งหวัง เป็นเพรำะอะไร ทุนต่ำง ๆ ท่ีมีอยู่เดิมคืออะไร 

กำรเรียนรู้บนฐำนกำรท ำงำนและประสบกำรณ์ท่ี

ส ำคัญ (experience-based or work-based learning) 

ในช่วงท่ีผ่ำนมำ คืออะไร หรือ มีประเด็นกำรเรียนรู้เชิง

วิพำกษ์ท่ีส ำคัญ (critical points) และ / หรือ มีบทเรียน

ท่ีเรียนรู้ร่วมกัน ( lesson- learned) ท่ีส ำคัญในเรื่อง

ใดบ้ำง 

2) ระบบกำรพัฒนำและส่งเสริมศักยภำพอำจำรย์ / 

อำจำรย์พ่ีเล้ียง / บุคลำกรต่ำง ๆ ท่ีผ่ำนมำเป็นอย่ำงไร 

แต่ละฝ่ำยมีควำมพึงพอใจแค่ไหน อย่ำงไร จุดแข็ง 

จุดอ่อน ปัญหำ อุปสรรคส ำคัญคืออะไร 

3) ปัจจัยบริบทท่ีแวดล้อม (environmental contexts) 

และภำคี เครือข่ำย ทั้ ง ท่ีสนับสนุนและเป็นปัญหำ

อุปสรรคต่อกำรแสดงบทบำทและพัฒนำกำรของ สรพ. 

และผู้เกี่ยวข้อง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับต่ำง ๆ มี

อะไรบ้ำง หรือเป็นอย่ำงไร (ตั้งแต่ระดับส่วนกลำงไป

จนถึงระดับพ้ืนท่ีเรียนรู้) 

4) ควำมพึงพอใจและควำมคิดเห็นต่ำง ๆ ต่อสภำพท่ี

เป็นอยู่ในปัจจุบันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประเภทต่ำง ๆ 

เป็นอย่ำงไร หรืออยู่ในระดับใด โดยเฉพำะในประเด็น

คุณภำพ ศักยภำพ ควำมสำมำรถ จุดแข็ง จุดอ่อน และ

ข้อจ ำกัดของระบบและกลไกต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในระดับ

และมิติต่ำง ๆ ทั้งมิติของบุคลำกร / ผู้ฝึกสอน / ผู้จัด

กระบวนกำรเรียนรู้ / วิทยำกร มิติเน้ือหำหลักสูตร มิติ

กระบวนกำรเรียนกำรสอนและปัจจัยองค์ประกอบท่ี

แวดล้อม (รวมส่ือท่ีใช้ วิธีกำรน ำเสนอ กำรประเมิน/ 

กำรสะท้อนกลับหลังกำรเรียนรู้ ฯลฯ) มิติผู้เรียน และ

มิติชุมชน / พื้นท่ีกำรเรียนรู้ 

5) กลุ่มเป้ำหมำยท่ีส ำคัญท่ีสุดของสถำบัน ฯ คือใคร มี

คุณลักษณะท่ีส ำคัญอย่ำงไร ท ำไมจึงเข้ำมำเรียน รู้สึก

ว่ำคุ้มค่ำและพึงพอใจในกำรจัดกำรศึกษำของ สรพ. 

มำกน้อยเพียงใด อย่ำงไร และท ำไมจ ำนวนไม่น้อย จึง

ลำออกกลำงคัน ด้วยเหตุผลหรือปัจจัยเง่ือนไขใด 

6) นักศึกษำหรือผู้เรียนท่ีอยู่ในพื้นท่ี ๆ แตกต่ำงกัน 

ย่อมมีบริบทชีวิต ครอบครัว และปัจจัยแวดล้อมท่ี

ต่ำงกันของแต่ละพื้นท่ีเรียนรู้ ซ่ึงควำมแตกต่ำงดังกล่ำว

ย่อมส่งผลกระทบต่อระดับผลสัมฤทธ์ิท่ีแตกต่ำงกัน ส่ิง

เหล่ำน้ี สรพ. หรือ ศูนย์กำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ได้น ำเข้ำมำ

พิจำรณำเพ่ือประกอบกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้มี

ควำมสอดคล้องกับบริบทเฉพำะของแต่ละคน แต่ละ

ศูนย์ แต่ละพื้นท่ีหรือไม่ อย่ำงไร เพรำะอะไร 
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7) กำรจัดกำรเรียนรู้โดยมีผู้เรียนและชุมชนเป็นฐำน ท่ี

ท ำให้ผู้เรียนและชุมชนได้รับประโยชน์ร่วมกัน เป็นจริง

มำกน้อยเพียงใด อย่ำงไร หรืออยู่ภำยใต้บริบท  / 

เง่ือนไขใดบ้ำง และจะท ำอย่ำงไรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกฝ่ำยทุกระดับมีศักยภำพและควำมสำมำรถมำกข้ึน

ในกำรสร้ำงกำรเรียนรู้และกำรเปล่ียนแปลงร่วมกัน 

เพ่ือท ำให้ชุมชนเกิดกำรเรียนรู้ มีควำมเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 

พ่ึงพำตนเองได้ และ / หรือ เข้มแข็งข้ึนในทุกมิติ 

8) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย ทุกระดับให้ควำมส ำคัญ

กับแนวคิดกำรเรียนรู้ สู่ กำร เป ล่ียนแปลง ( trans 

formative learning) แนวคิดกำรพ่ึงพำตนเอง (self-

reliance)  แ น ว คิ ด ก ำ ร ส ร้ ำ ง เ ส ริ ม พ ลั ง อ ำ น ำ จ 

(empowerment)  และแนวคิด  /  ปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียง ซ่ึงเป็นแนวคิดหลักท่ีมีนัยส ำคัญต่อกำรท ำงำน

ของสถำบัน ฯ มำกน้อยเพียงใด อย่ำงไร เพรำะอะไร มี

ควำมเข้ำใจท่ีตรงกันหรือไม่ อย่ำงไร ถ้ำเข้ำใจตรงกัน

ท ำให้เกิดผลอะไร ถ้ำไม่ได้ส่ือสำรเรื่องน้ี หรือยังเข้ำใจ

ไม่ค่อยตรงกัน ท ำให้เกิดผลอะไร อย่ำงไร และจะท ำ

อย่ำงไร ท่ีจะส่งเสริมควำมเข้ำใจในเรื่องน้ีและน ำไปใช้

ในกำรสร้ำงกำรเรียนรู้สู่กำรเปล่ียนแปลงตนเองและ

ชุมชนได้อย่ำงเป็นจริงมำกขึ้น  

 

 

แผนและขัน้ตอนในการท างาน  

1) ศึกษำข้อมูลเบื้องต้นประเภทต่ำง ๆ ท่ีมีอยู่ในฐำน 

ข้อมูล และ / หรือ วิเครำะห์เอกสำรและส่ือต่ำง ๆ ท่ี

เ กี่ ย ว ข้ อ งหรื อ ท่ี มี อ ยู่  ( documentary and artifacts 

analysis) เพ่ือประมวลภำพรวมควำมรู้บนฐำนประ 

สบกำรณ์ของ สรพ. และแต่ละพื้นท่ี เพ่ือให้สำมำรถตั้ง 

หรือก ำหนดค ำถำมในกำรสัมภำษณ์ทั้งแบบเชิงปริมำณ

และเชิงคุณภำพได้ดีย่ิงข้ึน มีควำมสอดคล้องกับบริบท

ท่ีเป็นจริงมำกข้ึน และยังสำมำรถใช้เป็นข้อมูลทุติยภูมิ

เพ่ือประกอบกำรวิเครำะห์เพ่ือตอบค ำถำมต่ำง ๆ ท่ีตั้ง

ไว้ได้ด้วย (ประมำณ 2 สัปดำห์ / ครึ่งแรกของธันวำคม 

พ.ศ. 2560)   

2) จัดท ำแนวค ำถำมในกำรสัมภำษณ์ระดับลึก ( in-

depth interview guideline: IIG) ท่ีสอดคล้องกับแต่ละ

กลุ่มเป้ำหมำย หรือ อำจจะออกแบบให้สำมำรถ

ปรับเปล่ียนเป็นค ำถำมเฉพำะ (specific questions) ได้

ในภำยหลัง (ประมำณ 2 สัปดำห์ / ครึ่งหลังของเดือน

ธันวำคม พ.ศ. 2560) 

3) ออกแบบ / จัดท ำ / ผลิตแบบสอบถำม หรือแบบ

สัมภำษณ์ (questionnaire) ท่ีอำจจะจ ำเป็นต้องใช้ในกำร

ส ำรวจ ข้อมูล  หรือองค์ควำมรู้ บำงประกำร ท่ี มี

ควำมส ำคัญในกำรตอบค ำถำมกำรวิจัยบำงค ำถำมท่ี

ก ำหนดไว้ หรือท่ีจะมีกำรปรับปรุงอีกครั้งหน่ึงโดย

คณะกรรมกำร / ทีมงำนท่ีรับผิดชอบในกำรก ำกับดูแล

กำรศึกษำ วิจัยและประเมินผลในครั้งน้ี (ประมำณ 2 

สัปดำห์ / ครึ่งหลังของเดือนธันวำคม พ.ศ. 2560)  

4) ติดต่อ / ประสำนงำน และวำงแผนในกำรเก็บข้อมูล 

/ กำรท ำงำนภำคสนำม ท่ีสอดคล้องกับระยะเวลำกำร

ท ำงำนของโครงกำร และท ำกำรติดต่อประสำนงำนกับ

พื้นท่ีเรียนรู้  /  แหล่งเรียนรู้ ต่ำง ๆ โดยจะติดต่อไว้

ล่วงหน้ำทันท่ี ๆ ได้รับข้อมูลต่ำง ๆ มำครบถ้วน 

(ประมำณ 2 สัปดำห์ ถึงหน่ึงเดือน / เดือนมกรำคม – 

กลำงเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561)  

5) เก็บข้อมูล / งำนภำคสนำม (data collection / field-

work) กับกลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในหัวข้อ

ขอบเขตในเชิงกลุ่มเป้ำหมำยประเภท (หน้ำ 27) ควร

จะต้องเป็นไปตำมควำมพร้อมหรือควำมสะดวกของแต่

ละพื้นท่ี หรือ ข้ึนกับแต่ละกลุ่มเป้ำหมำยท่ีกระจำยอยู่

ในภูมิภำคต่ำง ๆ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดท ำรำยงำน
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ควำมก้ำวหน้ำบำงส่วน เพ่ือส่งมอบตำมงวดงำนท่ีระบุ

ไว้ในสัญญำ (ประมำณ 4 เดือนครึ่ง คือ กลำงมกรำคม 

- กลำงพฤษภำคม พ.ศ. 2561)  

6) ประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมำณและ

เชิงคุณภำพ (data processing and analysis) (ประมำณ 

2 เดือน คือ ต้ังแต่พฤษภำคม – มิถุนำยน พ.ศ. 2561) 

7) เขียน (ร่ำง) รำยงำนกำรวิจัย ติดตำมและประเมินผล 

หรือรำยงำนควำมก้ำวหน้ำเพ่ิมเติม เพ่ือส่งมอบงำน

ตำมท่ีระบุไ ว้ในสัญญำ และเพ่ือเบิกเงินงวดท่ีจะ

น ำมำใช้ในกำรท ำงำนในช่วงท่ีเหลืออยู่ (ประมำณ 1 

เดือน / กรกฎำคม พ.ศ. 2561)    

8) เขียนรำยงำนฉบับสมบูรณ์และจัดท ำรูปเล่ม / 

อำร์ตเวิร์ครำยงำนกำรวิจัย ติดตำมและประเมินผล

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้น่ำอ่ำน หรือมี

แรงจูงใจในกำรอ่ำนและกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในบรรดำ

ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด (ประมำณ 2 เดือน คือ 

สิงหำคม-กันยำยน พ.ศ. 2561) 

 

 

ระยะเวลาในการท างานของโครงการ  

โครงกำรใช้ระยะเวลำประมำณ 10 เดือน (ธันวำคม 2560 – กันยำยน 2561) โดยมีตำรำงกำรท ำงำนท่ีสอดคล้อง

กับแผนและขั้นตอนในกำรท ำงำนข้ำงต้นดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กิจกรรม/ภารกิจที่ส าคัญ 
ในแต่ละขั้นตอน ธ.

ค.
60

 

ม.
ค.

61
 

ก.
พ
.6

1 

ม.ี
ค.

61
 

เม
.ย
 6
1 

พ
.ค
.6
1 

ม.ิ
ย.
61

 

ก.
ค.
61

 

ส.
ค.
61

 

ก.
ย.
61

 

1) ศึกษำและวิเครำะหเ์อกสำร/สื่อ/ฐำนข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง พร้อมเตรยีมประสำนงำนบำงส่วน 

          

2) จัดท ำเคร่ืองมือ/แนวค ำถำมในกำรสัมภำษณ์
ระดับลึก 

          

3) ออกแบบ/จัดท ำ/ผลิตแบบสอบถำม/แบบ
สัมภำษณ์ 

          

4) วำงแผนกำรเก็บข้อมูลภำคสนำม และ
ประสำนงำนพื้นที่เรียนรูต้่ำง ๆ 

          

5) เก็บข้อมูลกับกลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ และเขียน
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำบำงส่วน พร้อมน ำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง 

          

6) ประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณและ
เชิงคุณภำพ 

          

7) เขียน (ร่ำง) รำยงำนกำรวิจัยประเมินผล            
8) ปรับปรุงรำยงำนฉบับสมบูรณ์ จัดท ำรูปเล่ม 

พรอ้มด้วยกำรน ำเสนอผลกำรวิจัย ติดตำมและ
ประเมินผลฉบับสมบูรณ์ใหก้ับผู้เกี่ยวข้อง และ
น ำส่งรำยงำน 
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ผลผลิตและผลลพัธท่ี์ไดร้บั  

(Received Outputs and Outcomes) 

1) รำยงำนผลกำรวิจัย ติดตำมและประเมินผล กำร

จัดกำรศึกษำทำงเลือกและผลท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงประกอบไป

ด้วยเนื้อหำต่ำง ๆ ตำม (ร่ำง) สำรบัญ รำยงำนกำรวิจัย 

ติดตำมและประเมินผล ท่ีปรำกฏอยู่ในภำคผนวกของ

ข้อเสนอโครงกำรวิจัย ฯ ด้วย แต่ทั้งน้ี ได้มีกำรปรับปรุง

เพิ่มเติมอีกครั้งหน่ึง เพื่อให้มีควำมครอบคลุม ครบถ้วน 

ชัดเจนและเป็นประโยชน์ในด้ำนต่ำง ๆ มำกย่ิงข้ึน 

หลังจำกท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลท่ีได้รับมำ ซ่ึงได้มีกำร

ปรับเนื้อหำหรือข้อค้นพบต่ำง ๆ ให้มีควำมชัดเจนย่ิงขึ้น 

2) องค์ควำมรู้เกี่ยวกับศักยภำพและข้อจ ำกัด หรือจุด

แข็ง จุดอ่อน ปัญหำอุปสรรคของระบบและกลไกต่ำง ๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย ทุก

ระดับ ตั้งแต่ระดับส่วนกลำงไปจนถึงระดับพื้นท่ีเรียนรู้

และชุมชน และมุมมองของทีมวิจัยประเมินผลด้วย 

3) องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเรียนรู้สู่กำรเปล่ียนแปลง

ตนเองของผู้เรียนและชุมชน เพื่อกำรพ่ึงพำตนเองอย่ำง

ยั่งยืนว่ำ มีปัจจัย เง่ือนไข องค์ประกอบใดท่ีเกี่ยวข้อง 

เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไว้ หรือสอดคล้องกับแนวคิดและ

ทฤษฎีท่ีใ ช้ในกำรพัฒนำ และ /  หรือ ทฤษฎีกำร

เปล่ียนแปลงตนเองตำมท่ีระบุไว้ในส่วนของแนวคิดและ

ทฤษฎีของโครงกำรวิจัย ฯ มำกน้อย แค่ไหน เพียงใด 

อย่ำงไร เพรำะอะไร 

4) องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรให้ควำมส ำคัญต่อแนวคิด

ทฤษฎีกำรเรียนรู้สู่กำรเปล่ียนแปลง, แนวคิดกำรพ่ึงพำ

ตนเอง, ปรัชญำและแนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 

รวมถึงเกษตรทฤษฎีใหม่, และแนวคิดทฤษฎีกำรสร้ำง

เสริมพลังอ ำนำจ ซ่ึงเป็นแนวคิดและทฤษฎีหลักท่ีมี

ควำมส ำคัญต่อกำรบรรลุหลักปรัชญำ ปณิธำน 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถำบันกำรเรียนรู้เพ่ือปวง

ชน ในบรรดำผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย ทุก

ระดับ ซ่ึงเป็นองค์ควำมรู้ท่ีมีนัยยะและควำมหมำยต่อ

กำรยกระดับสถำนะควำมรู้และศักยภำพในทำง

วิชำกำรของ สรพ. ต่อไปในอนำคต 

5) องค์ควำมรู้ เกี่ยวกับปัจจัย ท่ี มีผลต่อกำรออก

กลำงคันของผู้เรียนมหำวิทยำลัยชีวิตในช่วงเวลำท่ี 

ผ่ำนมำ 

6) ข้อเสนอแนะแนวทำงในกำรปรับปรุงองค์กร ระบบ

และกลไกต่ำง ๆ และ / หรือ องคำพยพทั้งหมดท่ี

เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำทำงเลือกของ สรพ. ใน

ทุกระดับ ทุกมิติ ตำมท่ีระบุไว้ในข้อตกลง 
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แนวคิดและทฤษฎีในการวิจยั 

ติดตามและประเมินผล 

  

2 
แนวคดิและทฤษฎ ี
ในกำรวจิยั ตดิตำม 
และประเมนิผล 
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กรอบแนวคิดทฤษฎี 

ในการวิจยั ติดตามและประเมินผล 

กรอบแนวคิด ทฤษฎี มุมมอง แนวทางหลกัท่ี

ใช ้ในการก าหนดกรอบภาพรวมการวิจยั 

ติดตามและประเมินผล และแนวคิดทฤษฎท่ีีใช ้

วิเคราะหผู์เ้รยีนและชมุชน  

ส ำหรับกำรเลือกแนวคิด ทฤษฎี และมุมมอง / แนวทำง

เพ่ือใช้ในกำรก ำหนดกรอบในกำรศึกษำวิจัย ติดตำม

และประเมินผลครั้งน้ี ข้ึนอยู่กับประเด็นต่ำง ๆ ท่ีได้รับ

กำรให้ควำมส ำคัญ หรือควำมสนใจในกำรศึกษำเชิงลึก

ในประเด็นต่ำง ๆ ท่ีมีนัยส ำคัญต่อกำรจัดกำรศึกษำ

ทำงเลือกและกำรท ำงำนของ สรพ. ทั้งน้ี เพ่ือช่วยตอบ

โจทย์และค ำถำมส ำคัญ ๆ ตำมท่ีระบุไว้ในควำมเป็นมำ

ของปัญหำ และในข้อ 3 ข้ำงต้น ส ำหรับแนวคิดและ

ทฤษฎีท่ีก ำหนดไว้มี 2 ประเภท คือ 1) แนวคิดและ

ทฤษฎีท่ีใช้ในกำรก ำหนดกรอบภำพรวมของกำรวิจัย 

ติดตำมและประเมินผล และ 2) แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้

ในกำรวิเครำะห์ผู้เรียนและชุมชน ซ่ึงมีรำยละเอียด 

ต่ำง ๆ ดังน้ีคือ 

1) แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการก าหนด
กรอบภาพรวมการวิจัย ติดตาม และ
ประเมินผล  

ส ำหรับกำรก ำหนดกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในกำร

วิจัย ติดตำมและประเมินผลครั้งน้ี เป็นกำรผสมผสำน

กันระหว่ำง แนวคิดตัวแบบเชิงระบบ (system model) ท่ี

ประกอบไปด้วย ปัจจัยน ำเข้ำ ( inputs) กระบวนกำร 

(processes) ผลผลิต (outputs) ผลลัพธ์ / ผลสัมฤทธ์ิ 

(outcomes / achievements) และผลกระทบ ( impacts) 

ซ่ึงองค์ประกอบต่ำง ๆ เหล่ำน้ีทั้งหมดท ำงำนอยู่ภำยใต้

บริบทท่ีแวดล้อมต่ำง ๆ (environmental contexts) ท่ีมี

ควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ในด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ (inputs) 

ซ่ึงพิจำรณำประเด็นต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ไม่ว่ำจะเป็น

บุคลำกร (โดยเฉพำะประเด็นคุณภำพ และปริมำณท่ี

เหมำะสม), เงิน / งบประมำณ / ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ท่ีพอ 

เพียง / เหมำะสม, แนวคิดและทฤษฎีที่มีควำมชัดเจน ท่ี

ใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียนและชุมชนนั้นเป็นประโยชน์ ใช้

กำรได้ มีควำมสอดคล้องกับบริบท, ระบบต่ำง ๆ ท่ี

ก ำหนดไว้ ไม่ว่ำจะเป็นระบบกำรบริหำรจัดกำรและ

ระบบสนับสนุนต่ำง ๆ ท่ีส ำคัญ, ระบบกำรเรียนกำร

สอนท่ีสอดคล้องกับควำมจริง หรือแนวทำงในกำรจัด

กำรศึกษำในแต่ละท้องถิ่น, ระบบกำรติดตำมและ

ประเมินผล, สถำนท่ี / โครงสร้ำงพื้นฐำน, อุปกรณ์ / 

เครื่องมือสนับสนุนต่ำง ๆ ฯลฯ ปัจจัยน ำเข้ำเหล่ำน้ี ล้วน

แต่มีควำมเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรและผลผลิตและ

ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดข้ึนตำมมำทั้งส้ิน และเท่ำท่ีพิจำรณำดู 

พบว่ำ กำรท ำงำนของ สรพ. ได้ด ำเนินกำรมำระยะเวลำ

หน่ึง ซ่ึงเป็นช่วงเวลำท่ีเหมำะสม ท่ีจะท ำกำรประเมิน

เชิงระบบ หรือท ำควำมเข้ำใจองคำพยพทั้งหมดท่ีมี

ควำมเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ / ผลสัมฤทธ์ิ และผลกระทบ

ท่ีต้องกำร และสำมำรถท ำให้เกิดกำรปรับเปล่ียนระบบ

และกลไกต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้อย่ำงเป็นองค์รวม และมี

ควำมเชื่อมโยงกันด้วยแนวคิดทฤษฎีกำรประเมินเชิง

เสริ มพลั ง  (empowerment evaluation)  ท่ี จะ มีกำร

อธิบำยในล ำดับต่อไปน้ีด้วย  

เน่ืองจำกบริบทกำรท ำงำนของ สรพ. เป็นบริบทท่ีท้ำ

ทำยและต้องกำร “พลังและศักยภำพ” หรือ “พลัง

ทวีคูณ” (synergy) ในกำรท ำงำนร่วมกัน จึงมีควำม

จ ำเป็นต้องมีมุมมองเชิงกำรเสริมพลัง หรือเข้ำใจเรื่องน้ี

เป็นอย่ำงดีในระดับหน่ึง จึงจะท ำได้ส ำเร็จ ด้วยเหตุน้ี 

จึงได้ผนวกแนวคิดและทฤษฎีกำรประเมินเชิงกำรเสริม

พลั ง  (empowerment evaluation)  (อรทั ย  อำจอ่ ำ , 

2549, 2550; Fetterman, 1993, 1994, 2001)  เ ข้ำมำ

ด้วย  



 

รายงานวิจยั ติดตาม และประเมินผล | 15  

ทั้งน้ี กำรประเมินเชิงเสริมพลัง เป็นกำรประเมินท่ีใช้ทั้ง

แนวคิด เทคนิควิธี และข้อค้นพบต่ำง ๆ จำกกำรประ 

เมินในกำรที่จะท ำให้ผู้เก่ียวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิด

กำรปรับปรุงกำรท ำงำนของตน หรือองค์กรของตน 

และยังเป็นวิธีวิทยำและกระบวนกำรท่ีจะท ำให้เกิดกำร

ตัดสินกำรกระท ำของตนเองได้อย่ำงอิสระ ( self-

determination) ปรำศจำกอคติ หรือสำมำรถมองจุด

แข็ง จุดอ่อน ศักยภำพ ข้อจ ำกัดของตนเองและ

องคำพยพท่ีเกี่ยวข้องได้ตำมควำมเป็นจริง (realistic)  

และยังเป็นกำรประเมินท่ีใช้วิธีวิทยำทั้งเชิงปริมำณและ

เชิงคุณภำพ และยังมุ่งเน้นไปท่ี กำรท ำควำมเข้ำใจ 

“พลังอ ำนำจ” ในด้ำนต่ำง ๆ ท่ีมีอยู่  เป็นอยู่ ว่ำเป็น

อย่ำงไร อยู่ในระดับใด และจะท ำอย่ำงไร จึงจะเสริม

พลังอ ำนำจเชิงบวกให้กับแกนหลัก, ผู้น ำกำรเปล่ียน 

แปลง, ครู-อำจำรย์-ผู้ฝึกสอน, ผู้เรียน, ชุมชน และ

ภำคีเครือข่ำยท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพำะกำรเปิดโอกำสให้

ผู้ เกี่ ยว ข้อง  ผู้ มี ส่วนไ ด้ ส่วนเ สียทั้ งหมดได้หันมำ

พิจำรณำหรือทบทวนผลลัพธ์ / ผลหลัก (key results) 

ท่ีต้องกำรร่วมกันกับส่ิงท่ีแต่ละคน แต่ละฝ่ำยท ำหรือ

ด ำเนินกำรอยู่ว่ำสอดคล้องกันหรือไม่ เป็นอย่ำงไร ผ่ำน

ค ำถำมกำรประเมินท่ีจะก ำหนดข้ึน ซ่ึงจะช่วยท ำให้ทุก

ฝ่ำย ทุกระดับ มองเห็นส่ิงท่ีตนเองท ำ กับส่ิงท่ีต้องกำร

บรรลุว่ำมีควำมสอดคล้อง หรือ เป็นไปในทิศทำงเดียว 

กันหรือไม่ อย่ำงไร เพรำะอะไร และจะต้องปรับอย่ำงไร 

ทั้งด้ำนกิจกรรม ยุทธศำสตร์  กลยุทธ์ และตัวชี้วัด

ควำมก้ำวหน้ำ ซ่ึงจะช่วยท ำให้แต่ละคน / แต่ละฝ่ำย 

สำมำรถยกระดับตนเอง ให้มีศักยภำพใหม่ สำมำรถ

ก ำหนดกิจกรรมกำรเรียนรู้  กำรเรียนกำรสอน ท่ี

สอดคล้องกับเป้ำประสงค์ท่ีต้องกำรบรรลุร่วมกันได้

มำกย่ิงข้ึน  (โปรดดูแผนภำพ 2-1 ภำพรวมกรอบกำร

วิจัย ติดตำมและประเมินผล ด้ำนล่ำงน้ี ประกอบด้วย)   

 
 

แผนภาพ 2-1 
ภาพรวมกรอบการวิจยั ตดิตามและประเมินผลที่เป็นการผสมผสาน 

ระหวา่งตัวแบบเชิงระบบและแนวคิดทฤษฎกีารประเมนิผลเชงิเสรมิพลังอ านาจเชงิบวก 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ทรัพยำกร 
คน เงินทุน ภำคี 

ฯลฯ 

ดูจุดออ่น 
จุดแข็งของ
กระบวนกำรต่ำง ๆ 
ที่เกี่ยวขอ้งทั้งหมด 
กำรใช้เคร่ืองมือ
กำรเปลี่ยนแปลง
ต่ำง ๆ 

ดูว่ำท ำได้ตำม
เป้ำหมำยที่วำงไว้
หรือไม่? 
(ดูจ ำนวน / 
ปริมำณ / อัตรำ 
ฯลฯ ของผูเ้รียน/
ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ/
ภำรกจิ/กิจกรรม
ที่ก ำหนดไว)้ 

ดูว่ำท ำได้ผลตำม
เป้ำหมำย/ 
วัตถุประสงคท์ี่วำง
ไว้หรือไม่ อยำ่งไร  
เช่น กำรเรียนรู้, 
บทบำท, 
ศักยภำพ- 
ควำมสำมำรถที่
เพิ่มขึน้, กำร
เปลี่ยนตนเอง/วิธี
คิด/พฤติกรรม ฯลฯ 

- ผลกระทบต่อ
ผู้เรียน 
ครอบครัว ชุมชน 
สังคม 

- ระยะสั้น / กลำง 
/ ยำว 

- ทำงตรง/ 
ทำงออ้ม 

ปรัชญำ แนวคดิ 
ทฤษฎ ีหลักสูตร 
จุดมุ่งหมำยที่
ต้องกำรบรรลุ, 
เครื่องมือ 
- ดูควำม
เหมำะสม ควำม
พอเพียง, ควำม
สอดคล้องกับ
บริบทชุมชน/สังคม 

ปัจจัยน าเข้า 

 

กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์

กระบวนการ 

ผลกระทบ 

แนวคดิและทฤษฎีในการประเมินเชงิเสริมพลังอ านาจเชิงบวก 

ผลการประเมินในมิติต่าง ๆ และศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของผู้เรียน / องค์กร / เครอืข่าย 

 

Environmental Contexts 
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2) แนวคิดทฤษฎีท่ีใช้วิเคราะห์ผู้เรียนและ
ชุมชน ในด้านการเรียนรู้สู่การเปลี่ยน 
แปลง เพ่ือการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
( Conceptual Framework for the Analysis of 
Learners and Learning Communities for 
Sustainable Self-Reliance)  

เน่ืองจำกบริบทของ สรพ. เป็นบริบทของกำรสร้ำง

โอกำสในกำรเรียนรู้ท่ีเป็นทำงเลือกให้กับกลุ่มเป้ำหมำย

ต่ำง ๆ ภำยใต้บริบทใหญ่ของสังคมอีกชั้นหน่ึง ซ่ึงเป็น

บริบทท่ีเป็นกระแสหลักของกำรจัดกำรศึกษำแบบ

ครอบคลุมไปทั่ว (universal / generalized) ซ่ึงมักจะถูก

ใช้เป็นตัวแบบในกำรจัดกำรศึกษำแบบอ่ืน ๆ ไปด้วย 

ประกอบกับท่ีผ่ำนมำยังไม่มีกำรจัดกำรศึกษำทำงเลือก

ในลักษณะเดียวกันกับท่ี สรพ. ด ำเนินกำรมำก่อน ท ำ

ให้ไม่มีตัวอย่ำงในกำรศึกษำเปรียบเทียบ ถึงแม้จะมี 

“กำรศึกษำนอกระบบ” ( informal education)  หรือ 

“กำรศึกษำผู้ใหญ่” (adult education) ซ่ึงต่อมำเรียกว่ำ 

“กำรศึกษำตำมอัธยำศัย” ท่ีจัดโดยหน่วยงำนภำครัฐ ก็

ตำม แต่ก็พบว่ำ ยังไม่ใช่กำรศึกษำท่ีใช้ชีวิตผู้เรียนและ

ชุมชนเป็นตัวตั้ง หรือไม่ได้เน้นกำรเปล่ียนแปลงตัว

ผู้เรียน เพ่ือผู้เรียน ครอบครัวและชุมชนของเขำ เพ่ือให้

บรรลุสู่กำรพ่ึงพำตนเองอย่ำงยั่งยืนของตัวเขำและ

ชุมชนของเขำ แต่ยังเน้นกำรเรียนรู้ในต ำรำ เน้นคะแนน 

และเน้นกำรได้มำซ่ึงคุณวุฒิหรือวุฒิบัตร เพ่ือตลำด 

แรงงำนเป็นหลัก  

แต่กำรศึกษำทำงเลือกของ สรพ. มีควำมแตกต่ำงอย่ำง

ส้ินเชิงจำกกำรศึกษำดังกล่ำวข้ำงต้น เพรำะให้คุณค่ำ

กับกำรเปล่ียนแปลงตนเองของผู้เรียน ท่ีมีควำมสัมพันธ์

หรือมีปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวและชุมชนอย่ำงแยกกัน

ไม่ออก ดังนั้น กำรกระท ำกำรเชิงกำรส่ือสำรกับองค์กร

ท่ีมีอ ำนำจเหนือ สรพ. เพ่ือให้แสดงบทบำทในกำร

สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำของ สรพ. จึงจ ำเป็นอย่ำงย่ิง

ท่ีจะต้องท ำควำมเข้ำใจบริบทของสังคมใหญ่ ท่ีมีกำร

ทับซ้อนหรือมีอิทธิพลต่อ สรพ. ว่ำบริบทดังกล่ำวเอ้ือ 

เกื้อกูล ส่งเสริม หรือว่ำเป็นปัญหำอุปสรรค / ปัจจัย

รบกวน (confounding factors) ต่อกำรจัดกำรศึกษำ

ทำงเลือกของ สรพ. โดยเฉพำะกำรท่ีต้องข้ึนต่อระเบียบ 

กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ตัวชี้วัด และ/หรือ เกณฑ์มำตรฐำน

ต่ำง ๆ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำภำค 

เอกชน (สกอ. ภำคเอกชน) ซ่ึงเท่ำที่พิจำรณำจำกระบบ

กำรประเมินของ สกอ. และ สมศ. พบว่ำ ยังเป็นกำร

ประเมินท่ียึดกับตัวชี้วัดต่ำง ๆ หรือ เน้นกำรประเมินเชิง

ปริมำณ ท่ีไม่สอดคล้อง หรือไม่เหมำะสมกับบริบทกำร

จัดกำรศึกษำที่เป็นทำงเลือกในแบบของ สรพ. หรือ ยัง

เป็นระบบกำรประเมินท่ีมีประโยชน์ไม่มำกเท่ำใดนักต่อ

กำรปรับปรุงกำรท ำงำน และ / หรือ กำรจัดกำรศึกษำ

ของ สรพ. และผู้รับประโยชน์ประเภทต่ำง ๆ โดยเฉพำะ

ผู้เรียนและชุมชน 

ดังนั้น กำรศึกษำ วิจัย ติดตำมและประเมินผลในครั้งน้ี 

จึงให้ควำมส ำคัญกับแนวคิดและทฤษฎีต่ำง ๆ ท่ีจะช่วย

สนับสนุนหรือส่งเสริมให้ทุกฝ่ำยเกิดกำรแลกเปล่ียน

เรียนรู้ร่วมกันบนฐำนของควำมจริง หรือ ให้ควำม 

ส ำคัญกับกำรท ำควำมเข้ำใจบริบทของกำรจัดกำร 

ศึกษำทำงเลือกท่ีมีลักษณะเฉพำะ (specific context / 

unique characteristic) เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหำและ

ควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยหลักของ สรพ. มำก

ย่ิงข้ึน และเพ่ือช่วยท ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่ำย 

ทุกระดับ มีพลังในกำรท ำงำนร่วมกันในเชิงบวกให้มำก

ย่ิงข้ึน รวมทั้งสำมำรถน ำไปสู่กำรรวบรวมและสัง 

เครำะห์ตัวชี้วัดจำกกำรปฏิบัติงำนจริง โดยเฉพาะ

ตัวช้ีวัดในด้านคุณภาพการใช้ชีวิตของบัณฑิตใน

ชุมชนท้องถ่ินของตน ที่ควรเป็นจุดเน้นส าคัญของ

การสร้างข้อถกเถียงในการประเมิน เพรำะไม่ได้เป็น

กำรผลิตบัณฑิตให้กับชุมชนภำยนอกหรือตลำดแรงงำน

ทั่วไป แต่เป็นกำรผลิตบัณฑิตเพ่ือตัวบัณฑิตเองและ

เพื่อชุมชน ทั้งน้ีเพื่อช่วยอุดช่องว่ำงท่ีเกิดข้ึน และ / หรือ 

ช่วยลดผลกระทบและผลพวงของกำรจัดกำรศึกษำ

แบบกระแสหลัก ท่ีดูดคนออกไปนอกชุมชน ซ่ึงเป็นกำร

ด้ินรนหรือแสวงหำโอกำสในกำรพัฒนำตนเองและกำร

ด ำรงชีวิตแบบตัวใครตัวมัน ซ่ึงในท่ีสุด พบว่ำ จ ำนวน

มำกต้องข้ึนต่อระบบเศรษฐกิจภำยนอกชุมชนอย่ำงขำด
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อิสรภำพ มีหน้ีสินจ ำนวนมำก สูญเสียท่ีดิน สูญเสีย

ครอบครัว หรือสูญเสียจิตวิญญำณ “ควำมเป็นมนุษย์ท่ี

มีศักด์ิศรีของตน” ท ำให้ชุมชนท้องถิ่นต้องประสบกับ

ชะตำกรรมต่ำง ๆ มำกมำย โดยเฉพำะควำมขัดแย้งใน

กำรด ำเนินชีวิตแบบรวมกลุ่ม รวมหมู่ หรือ กำรด ำรง 

ชีวิตแบบชุมชนท่ีเคยเกื้อกูลกันนั้นหำยไป  

ดังนั้น สรพ. จึงมองว่ำ กำรจัดกำรศึกษำทำงเลือก ท่ี

สำมำรถสนับสนุนผู้ เรียนและชุมชนให้สำมำรถหัน

กลับมำมองหรือทบทวนเส้นทำงชีวิตของตนเองและ

ชุมชนได้อีกครั้งหน่ึง เพ่ือน ำไปสู่กำรคิดร่วมกัน กำร

เช่ือมโยงกัน กำรผนึกก ำลังกันในกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ 

ท่ีชุมชนเผชิญอยู่ ผ่ำนกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนหรือ

กลไกอ่ืน ๆ ท่ีคิดค้นร่ วมกันนั้น ถือ เป็น เรื่องท่ี มี

ควำมส ำคัญในล ำดับต้น ๆ แต่ในขณะเดียวกัน กำรท ำ 

งำนของ สรพ. ก็มีลักษณะท่ีเป็นอุดมคติ ( idealistic) ท่ี

ต้องกำรบรรลุในเรื่องที่สูงสุดของมนุษย์และมีควำมเป็น

นำมธรรม ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีปกติของงำนหรือภำรกิจในแนว

น้ี แต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องค ำนึงถึงควำมเป็นจริง

ตลอดเวลำด้วยว่ำ  ประชำชนและชุมชนนั้นอยู่ภำยใต้

บริบทกำรท ำงำนขององค์กรภำครัฐ รวมทั้งอยู่ภำยใต้

บริบทของทุนหรือตลำด (market) ของระบบทุนนิยม

เสรีด้วย ซ่ึงบริบทต่ำง ๆ เหล่ำน้ีก็อำจจะเป็นปัจจัย

ขัดขวำงต่อกำรเจริญเติบโตของ “แนวคิดกำรพ่ึงพำ

ตนเองอย่ำงมีศักด์ิศรีและยั่งยืน” ท่ี สรพ. ต้องกำรก็ได้ 

ฯลฯ ดังนั้น กำรท ำควำมเข้ำใจควำมจริงทั้ งหมด

ดังกล่ำวมำน้ี จึงมีควำมส ำคัญมำกต่อกำรทบทวน

หลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้อง

กับควำมจริงท่ีพลวัตอยู่เสมอ     

ด้วยเหตุน้ี แนวคิดและทฤษฎีท่ีส ำคัญท่ีได้น ำมำใช้ใน

กำรก ำหนดกรอบกำรวิจัย ติดตำมและประเมินผลครั้ง

น้ี จึงเป็นแนวคิดและทฤษฎีท่ีมีควำมเชื่อมโยงกับบริบท

และสภำพปัญหำต่ำง ๆ ดังกล่ำวมำข้ำงต้น ได้แก่ แนว 

คิดของอมำตยำ เซ็น (Sen, 1999) ในเรื่องศักยภำพและ

ควำมสำมำรถ (capability) โดยเฉพำะศักยภำพและ

ควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำแห่งกำรเปล่ียนแปลงของ

ผู้ เรียน (agency /  change agent) ท่ี มี อิสรภำพทำง

ควำมคิด ทำงกำรกระท ำ ท่ีแสดงให้เห็นถึงกำรด ำรงอยู่

แบบพอดี พอเพียง ไม่มำกเกินไป ไม่น้อยเกินไป 

(sufficiently being and doing) ซ่ึงแนวคิดดังกล่ำวน้ี ยัง

สอดคล้องกับหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี ให้

ค ว ำมส ำ คัญกั บหลั ก ก ำ ร  ค ว ำมพอปร ะมำณ 

(moderation) ควำมมีเหตุมีผล (reasonableness) และ

กำรมีภูมิคุ้มกันในด้ำนต่ำง ๆ ซ่ึงเป็นแนวคิดหลักใน

กระบวนกำรเรียนรู้ของ สรพ. ด้วยเช่นกัน  

นอกจำกน้ี ก็ยังมีแนวคิดกำรพ่ึงพำตนเองของปัจเจก

บุคคล ครอบครัวและชุมชน ท่ี สรพ. ให้ควำมส ำคัญ

หรือปรำกฏอยู่ในปรัชญำและปณิธำนของ สรพ. ซ่ึงใน

กำรประเมินครั้งน้ี ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรพ่ึงพำ

ตนเองในด้ำนต่ำง ๆ ครอบคลุมทั้งด้ำนเศรษฐกิจ / 

อำชีพ / รำยได้ (โดยเฉพำะควำมสำมำรถในกำรเพ่ิม

รำยได้ ลดรำยจ่ำย กำรออม ฯลฯ) ด้ำนจิตใจและ

อำรมณ์ (อำทิเช่น ควำมสำมำรถในกำรควบคุมตนเอง

ได้เม่ือเกิดปัญหำต่ำง ๆ) ด้ำนเทคโนโลยี / นวัตกรรมท่ี

สอดคล้องกับบริบทชุมชน หรือควำมสำมำรถในกำร

เลือกหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่ำง ๆ เพ่ือตอบสนอง

ต่อควำมต้องกำร ท่ีสอดคล้องหรือไม่ขัดแย้งกับภูมิ

ปัญญำท้องถิ่น รวมถึงกำรพ่ึงพำตนเองด้ำนสังคม 

(social self-reliance) ท่ีสำมำรถส่งเสริมควำมเชื่อมโยง

กันในชุมชน หรือส่งเสริมกำรรวมกลุ่มกันในรูปแบบต่ำง 

ๆ เพ่ือกำรพ่ึงพำอำศัยซ่ึงกันและกันในแนวรำบ และ / 

หรือ ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ี

ตอบสนองต่อปัญหำและควำมต้องกำรของปัจเจก

บุคคล กลุ่ม / องค์กรในชุมชนได้ ไปจนถึง กำรพ่ึงพำ

ตนเองด้ำนธรรมชำติ / ส่ิงแวดล้อม / ระบบนิเวศวิทยำ 

โดยจะพิจำรณำว่ำ สำมำรถใช้และรักษำ / อนุรักษ์ หรือ

มีระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อมท่ีเกื้อหนุนซ่ึงกันและกันระหว่ำงมนุษย์ (ตัว

ผู้เรียน / ครอบครัว / ชุมชน) หรือ ควำมสำมำรถในกำร

รักษำปัจจัยเกื้อหนุนท่ีมีอยู่ในระบบนิเวศน์ไว้ได้อย่ำง

สมดุล หรือสำมำรถเพิ่มคุณค่ำและมูลค่ำต่ำง ๆ (value 
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added) ของส่ิงท่ีมีอยู่ได้อย่ำงสมดุลหรือไม่ อย่ำงไร ซ่ึง

กำรพ่ึงพำตนเองได้ครบทั้งหมดตำมท่ีกล่ำวมำน้ี (หรือ 

อำจจะสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้เพียงบำงส่วนก็ตำม) นั้น 

น่ำจะหมำยถึงว่ำ ได้มีกำรด ำเนินชีวิตท่ีพอประมำณ มี

เหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันในหลักปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียง (ถึงแม้จะได้เพียงแค่บำงส่วน ก็ตำม) ซ่ึงก็

จะต้องท ำควำมเข้ำใจต่อไปว่ำ ท ำไมจึงเป็นเช่นนั้น เป็น

ต้น    

ส ำหรับแนวคิดและทฤษฎีท่ีส ำคัญมำกอีกประกำรหน่ึง 

ก็คือ แนวคิดและทฤษฎีกำรเรียนรู้สู่กำรเปล่ียนแปลง

ของเมสิโรว์  (Meziro’s transformative learning – TL) 

ซ่ึงวิจำรณ์ พำนิช (2558) ได้น ำมำย่อยให้ง่ำยข้ึน จึงจะ

ขอใช้เน้ือหำสำระหลักของฉบับน้ีมำบูรณำกำรในกำร

สร้ำงกรอบแนวคิดในกำรวิจัยประเมินผลครั้งน้ีด้วย ซ่ึง

จริง ๆ แล้ว กำรเรียนรู้สู่กำรเปล่ียนแปลงตนเอง ถือ

เป็นจุดเน้นท่ีส ำคัญของ สรพ. เพรำะส่ิงท่ี สรพ. ต้อง 

กำรเห็นอย่ำงย่ิง คือ กำรเปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์

และกำรเปล่ียนแปลงตนเองของผู้เรียน เพื่อให้สำมำรถ

ยืนอยู่ด้วยขำของตนเองอย่ำงสง่ำงำม มีศักด์ิศรี มี

ควำมภำคภูมิใจในตนเอง ครอบครัว และชุมชนท่ีตน

อำศั ยอยู่  และสำมำรถปลดตนเองจำก เครื่ อ ง

พันธนำกำรหรือส่ิงท่ีครอบง ำ ไม่ว่ำจะเป็นกำรครอบง ำ

ทำงควำมคิด / วิธีคิด, กำรศึกษำ / เรียนรู้, เศรษฐกิจ, 

สังคมวัฒนธรรม หรือกำรเมือง ก็ตำม  

ส ำหรับแนวคิดและทฤษฎี TL ดังกล่ำวข้ำงต้นน้ี เน้นว่ำ 

จะต้องเกิดกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ หรือ กำรกระท ำ

กำรต่ำง ๆ คล้ำย ๆ บันได 8 ขั้นแห่งควำมก้ำวหน้ำ 

ดังน้ีคือ 1. รู้  2. เข้ำใจ 3. น ำไปใช้ได้  4. วิเครำะห์ได้ 5. 

                                                        
8 เนื้อควำมตรงนี้ เป็นกำรขยำยควำม หรือ อธิบำยเพิ่มเติมโดย

ผู้รับผดิชอบโครงกำร/หัวหน้ำคณะนักวจิัย (ฉันทห์ทัย อำจอ่ ำ)  

9 ส ำหรับ ค ำวำ่ “จิตตปัญญำศกึษำ” ณ ที่นี ้ปรับจำกนยิำมของ 

อนุชำติ พวงส ำลี (www.Gotoknow.org, 2007) ที่ระบุไว้ว่ำ จิตต
ปัญญำศึกษำ คือ กระบวนกำรเรียนรู้ด้วยใจอย่ำงใคร่ครวญ ซึ่ง
เป็นกำรศึกษำที่เน้นกำรพัฒนำจำกด้ำนในอย่ำงแท้จริง เพ่ือให้
เกิดกำรตระหนักรู้ในคุณค่ำชองตนเองและคุณค่ำของสรรพสิ่ง

สังเครำะห์ได้ 6. ประเมิน / เปรียบเทียบได้ 7. เปล่ียน

วิธีกำรเรียนรู้ และ 8. เปล่ียนกระบวนทัศน์และเปล่ียน

ตัวตน นอกจำกน้ี ควรจะต้องเป็นกำรเรียนรู้บนพื้นฐำน

หรือกระบวนกำรของพลัง 6 ประกำร ได้แก่ 1. พลังของ

ประสบกำรณ์ของบุคคล 2. พลังของกำรสะท้อนคิดเชิง

วิพำกษ์ (critical reflection) 3. พลังของสุนทรียสนทนำ 

(dialogue) 4. พลังของกำรมองอย่ำงเป็นองค์รวม / รอบ

ด้ำน (holistic) 5. พลังของกำรให้ควำมส ำคัญกับบริบท 

(context) และ 6. พลังของกำรให้ควำมส ำคัญกับ

ควำมสัมพันธ์ที่จริงใจ  

นอกจำกน้ี วิจำรณ์ พำนิช ในเอกสำรชิ้นเดียวกัน ยังได้

ระบุเง่ือนไขส ำคัญของกำรเรียนรู้แบบ TL ว่ำ จะต้อง

เป็นกำรเรียนรู้ภำยใต้เง่ือนไขต่ำง ๆ ดังน้ีคือ ต้องเป็น

กำรเรียนในสถำนกำรณ์จริง ชีวิตจริง (ด้วยแนวทำง

ต่ำง ๆ ท่ีหลำกหลำย อำทิเช่น ใช้ปัญหำเป็นตัวตั้ง, ใช้

ชุมชนเป็นตัวต้ัง, ใช้กรณีศึกษำเป็นตัวต้ัง ฯลฯ) ท่ีจะต้อง

ท ำให้ผู้เรียนเกิดกำรกระทบต่อจิตใจ ต่ออำรมณ์ควำม 

รู้สึก ท ำให้เกิดควำมอึดอัดขัดข้อง เพ่ือน ำไปสู่กำร

เปล่ียนแปลง หรือกำรรื้อสร้ำงตนเอง (deconstruction) 

หรือกำรแกะออกเพ่ือประกอบใหม่8 โดยจะต้องมีกำร

ฝึกกำรตั้งค ำถำม และหำค ำตอบจำกหลำย ๆ ค ำตอบ 

ผ่ำนกระบวนกำรสะท้อนคิดเ ชิง วิพำกษ์  ( critical 

reflection) ตำมท่ีกล่ำวข้ำงต้น และบรรยำกำศกำร

เรียนรู้จะต้องมีควำมเป็นมิตร มีควำมไว้วำงใจซ่ึงกัน

และกัน ปรำศจำกควำมกลัวหรือควำมวิตกกังวล 

ดังนั้น ผู้เรียนควรจะต้องมีใจที่เปิดรับตลอดเวลำ 

และควรผ่ำนกระบวนกำรจิตตปัญญำศึกษำ9 มำก่อน 

จะท ำให้สำมำรถเปิดรับกำรเรียนรู้แบบน้ีได้อย่ำงลึกซ้ึง 

ต่ำง ๆ อย่ำงปรำศจำกอคติ เกิดควำมรัก ควำมเมตตำ อ่อน
น้อมต่อธรรมชำติ มีจิตส ำนึกต่อส่วนรวม และสำมำรถประ 
ยุกต์ใช้หรือเช่ือมโยงศำสตร์และศิลปะต่ำง ๆ มำใช้ในกำร
ด ำรงชีวิตได้อย่ำงสมดุล ซึ่งเป็นกระบวนกำรเรียนรู้ที่ท ำให้
มนุษย์เกิด “ปัญญำ” และสำมำรถอยู่ร่วมกันเป็นสังคมได้อย่ำง
สันติ   
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ซ่ึงแนวคิด TL น้ีจะเป็นแนวทำงในกำรท ำควำมเข้ำใจ

กำรเปล่ียนแปลงต่ำง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในตัวผู้เรียนและชุมชน

อย่ำงมีนัยส ำคัญ  

ส ำหรับแนวคิดและทฤษฎีสุดท้ำย ท่ีจะน ำมำผนวกใน

กำรก ำหนดกรอบแนวคิดทฤษฎีกำรวิจัยประเมินผล

ครั้งน้ี คือ แนวคิดและทฤษฎีกำรสร้ำงเสริมพลังอ ำนำจ 

(empowerment concept and theories) เพ่ือช่วยในกำร

ท ำควำมเข้ำใจกำรกระท ำต่ำง ๆ ของปัจเจกบุคคลหรือ

ผู้เรียน ครอบครัว กลุ่ม องค์กร ชุมชน และศูนย์กำร

เรียนรู้ หรือ สรพ. ว่ำได้กระท ำกำรต่ำง ๆ เพ่ือน ำไปสู่

กำรสร้ำงเสริมพลังอ ำนำจของตนเองและองคำพยพ

ต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ิมข้ึนหรือไม่ ท ำได้อย่ำงไรบ้ำง 

โดยเฉพำะกำรสร้ำงเสริมพลังอ ำนำจให้ผู้เรียนและ

ชุมชนในทุกด้ำน (ทั้งด้ำนพลังกำย พลังใจ / อำรมณ์ 

พลังกลุ่ม / องค์กร พลังสังคม / ชุมชน พลังปัญญำ 

และพลังจิตวิญญำณ) (อรทัย อำจอ่ ำ, 2554) เพ่ือให้

สำมำรถเปล่ียนแปลงตนเองได้ภำยใต้เง่ือนไขของชีวิต

ของเขำและเง่ือนไขของกำรเรียนรู้แบบ TL ท่ีระบุไว้

ข้ำงต้น รวมทั้งกำรแสดงบทบำทเป็นผู้น ำแห่งกำร

เปล่ียนแปลงได้มำกข้ึน เร็วข้ึน สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้

ในด้ำนต่ำง ๆ ตำมท่ีระบุไว้ข้ำงต้นได้มำกขึ้น   

ประเด็นส ำคัญต่ำง ๆ ท่ีน ำมำเสนอไว้ในแนวคิด ทฤษฎี 

และ/หรือ แนวทำง (approach) ท่ีเลือกมำน้ี จะช่วยท ำ

ให้กำรวิเครำะห์ข้อมูลต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในกำรวิจัย

ประเมินผลครั้งน้ี สำมำรถท ำได้อย่ำงชัดเจนมำกย่ิงขึ้น 

ลึกซ้ึงข้ึน และจะช่วยท ำให้ผลกำรศึกษำวิจัย และ/หรือ 

ผลกำรประเมินในครั้งน้ีมีประโยชน์ และสำมำรถช่วย

สร้ำงฐำนควำมรู้ทำงวิชำกำรของ สรพ. ได้มำกขึ้นตำม

ไปด้วย   

ทั้งน้ี  ได้น ำเสนอกรอบแนวคิดและทฤษฎีเชิงบูรณำกำร

ท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ผู้เรียน ครอบครัวและชุมชน ไว้ใน

รูปของแผนภำพ (diagram) ดังต่อไปน้ีด้วย

 
แผนภาพ 2-2  

กรอบแนวคิดทฤษฎีเชงิบูรณาการในการวิเคราะห์ศกัยภาพ ความสามารถและการเปลี่ยนแปลงของผู้เรยีนและชุมชน 
เพื่อการเป็นผูน้ าแห่งการเปลี่ยนแปลงและการพึ่งพาตนเองอยา่งยั่งยนื 
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t 

การสร้างเสริมพลังอ านาจเชิงบวก 

การสร้างเสริมพลังอ านาจเชิงบวก 

Em
pow

erm
ent 

กำรเรียนรู้ 8 ระดบั - รู้, เข้ำใจ, น ำไปใช้, 

วิเครำะห์, สังเครำะห์, ประเมนิ/เปรียบเทียบ, 

เปลี่ยนวธิีเรียนรู้,  

และ เปลี่ยนกระบวนทัศน ์

/วิธีคดิ/ตัวตน 

 

• ควำมพอประมำณ 

• ควำมมีเหตุมีผล 

• กำรมีภูมิคุ้มกัน 

• บนฐำนควำมรู้และคุณธรรม 

• มุ่งสูค่วำมสำมำรถในกำรรับมือกับ

กำรเปลี่ยนแปลง ต่ำง ๆ ที่จะเกดิขึน้ 

 

เป็นผู้น ำแห่งกำรเปลี่ยนแปลงได้ 

(agency/change agent) 

being and doing  

ไม่มำกไปไม่นอ้ยไป  

มอีสิรภำพทำงควำมคดิ 

ทำงกำรกระท ำ ฯลฯ 

 

• ทัง้ด้ำนเศรษฐกจิ 

/อำชีพ/ รำยได้ 

• ดำ้นสุขภำพ จติใจ 

อำรมณ์ 

• ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ 

/สิ่งแวดลอ้ม/จัดกำรได้/ใช้อย่ำงสมดุล 

• ดำ้นสังคม อยู่ในชุมชน/สังคมได้ 

อย่ำงมีศักดิ์ศรี 

• ดำ้นเทคโนโลยี ฯลฯ  

 

แนวคดิ 

การเรียนรู้สู่การ

เปลี่ยนแปลง 

(transformative 

learning: TL)  

ของเมสิโรว์ 

 

แนวคดิ 

ศักยภาพและ

ความสามารถของ 

อมาตยา เซ็น 

(capability) 

           แนวคดิ        

เศรษฐกิจพอเพียง    

(sufficiency  

economy: SE) 

 

แนวคดิ 

การพึ่งพาตนเอง 

ในด้านต่าง ๆ ของปัจเจก/

ครอบครัว 

/ชุมชน  

(self-reliance) 
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ระเบียบวิธีวิจยั / วิธีวิทยาในการวิจยั

ติดตามและประเมินผล 

  

3 
ระเบยีบวธิวีจิยั / 

วธิวีทิยำในกำรวจิยัตดิตำม
และประเมนิผล 
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ค าน า  ส ำหรับเน้ือหำในส่วนน้ี เป็นกำรอธิบำย

เกี่ยวกับวิธีวิทยำและวิธีกำรในกำรศึกษำ วิจัย ติดตำม

และประเมินผล เพ่ือให้มองเห็นถึงวิธีคิด วิธีกำร และ

ขั้นตอนต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรก ำหนดขอบเขตในกำร

วิจัย ซ่ึงครอบคลุม ทั้งขอบเขตในเชิงเน้ือหำและประเด็น

ท่ีต้องกำรมุ่งเจำะลึก ( focus) ชอบเขตในเชิงพื้นท่ี

เป้ำหมำย และขอบเขตในเชิงกลุ่มเป้ำหมำยท่ีศึกษำ 

ทั้งน้ี เพ่ือท ำควำมเข้ำใจควำมเป็นมำและผลของกำรจัด

กำรศึกษำทำงเลือกในหลำยมิติหรือหลำยด้ำน จำก

มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทุกประเภท และ

เพ่ือให้ได้รับข้อมูลเชิงสะท้อน ( reflexive data) ท่ีมี

ควำมส ำคัญต่อกำรปรับทิศทำงและกระบวนกำรต่ำง ๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำทำงเลือกในอนำคตอัน

ใกล้ รวมถึงกำรอธิบำยเกี่ยวกับวิธีกำรเลือกกรณี

ตัวอย่ำงในกำรศึกษำเชิงลึก วิธีกำรเก็บข้อมูลทั้งเชิง

ปริมำณและเชิงคุณภำพ เครื่องมือในกำรเก็บข้อมูล 

วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล วิธีกำรสังเครำะห์ข้อมูล และ

วิธีกำรน ำเสนอผลกำรศึกษำวิจัย ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดควำม

เข้ำใจร่วมกันในบรรดำผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และเพ่ือ

แสดงให้เห็นถึงควำมเป็นเหตุเป็นผล ควำมถูกต้อง 

ควำมเชื่อถือได้ และควำมโปร่งใสของกระบวนกำร 

วิธีกำร และขั้นตอนต่ำง ๆ ในกำรศึกษำ วิจัย ติดตำม

และประเมินผลครั้งน้ี โดยมีรำยละเอียดต่ำง ๆ ดังน้ี

 

ขอบเขตของการวิจยั ติดตามและประเมินผล  

1) ขอบเขตในเชิงเน้ือหาและประเด็นท่ีให้
ความส าคัญ / มุ่งเน้น (Focus)  

ครอบคลุมเนื้อหำและประเด็นต่ำง ๆ ดังต่อไปน้ี 

1.1) แนวคิดและหลักปรัชญาของสถาบัน ฯ ซ่ึงเป็น

ปัจจัยน ำเข้ำท่ีส ำคัญมำก ในกำรศึกษำครั้ง น้ี  มุ่ ง

เจำะลึกในกำรท ำควำมเข้ำใจกำรก่อเกิดของแนวคิด 

ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ สรพ. ใน

บรรดำผู้เกี่ยวข้อง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดทุกฝ่ำย 

ทุ ก ระดั บ  และบริ บท ท่ี แวด ล้อม  ( environmental 

contexts) หรือบริบททำงสังคม กำรศึกษำ กำรเมือง 

กำรพัฒนำของไทย ท่ีท ำให้จ ำเป็นต้องสร้ำงสถำบัน ฯ 

ท่ีมีปรัชญำ แนวคิด ทฤษฎี วิสัยทัศน์ ท่ีแตกต่ำงจำก

กำรศึกษำกระแสหลัก (mainstream education) 

1.2) ปัจจัยน าเข้าอ่ืน ๆ (Inputs) มุ่งเน้นกำรท ำควำม

เข้ำใจทุนประเภทต่ำง ๆ ท่ีมีอยู่ โดยเฉพำะทุนมนุษย์ 

(human capital) หรือบุคลำกรประเภทต่ำง ๆ โดย

เฉพำะ ท่ี เป็ นผู้ ฝึ กสอน  /  ผู้ จั ดหรื อผู้ สนั บสนุ น

กระบวนกำรเรียนรู้ ในทุกระดับ ทุกประเภท (ทั้ ง

อำจำรย์ประจ ำ อำจำรย์พิเศษ อำจำรย์พ่ีเลี้ยง ปรำชญ์

ชำวบ้ำน ประชำชนในชุมชน) ตั้งแต่ระดับส่วนกลำง ไป

จนถึงระดับภู มิภำค ว่ำคนเหล่ำน้ีเป็นใคร เข้ำมำ

เก่ียวข้องได้อย่ำงไร ตลอดจนถึงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์

หรือควำมพยำยำมในกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับองค์กร

ภำคีเครือข่ำยประเภทต่ำง ๆ หรือ ทุนเครือข่ำย ท่ีนิยม

เรียกกันทั่วไปว่ำ “ทุนทำงสังคม” (social capital) เป็น

ใครหรือประเภทใดบ้ำง มีนัยส ำคัญอย่ำงไรและเน้ือหำ

หลักสูตรท่ีมุ่งเน้นกำรเรียนรู้สู่กำรเปล่ียนแปลงตนเอง

ของผู้เรียนว่ำมีควำมเหมำะสมกับบริบทสังคมไทย

หรือไม่ มำกน้อยเพียงใด อย่ำงไร นอกจำกน้ี ยังให้

ควำมส ำคัญกับกำรตรวจสอบปัจจัยภำยในและปัจจัย

แวดล้อมต่ำง ๆ ในระดับ ศปจ., ศรป., และ ศรช. ของ

หลำย ๆ พื้นท่ี ในช่วงท่ีผ่ำนมำด้วยว่ำ มีกำรก่อเกิดขึ้น 

คงอยู่ ปรับตัว มีพัฒนำกำรอย่ำงไร ใครเข้ำมำเก่ียวข้อง

บ้ำง เข้ำมำด้วยจุดประสงค์ใด และหลำยแห่งต้อง

สลำยตัวไป เพรำะเหตุใด  
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1.3) กระบวนการ (Processes) มุ่งเน้นในกำรท ำ

ควำมเ ข้ำ ใจกระบวนกำร ต่ำง  ๆ  ท่ี เกี่ ยว ข้องใน  

5 ส่วน หรือ 5 องค์ประกอบ ด้วยกัน คือ  

(1) กระบวนกำรและปัจจัยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวกับระบบกำร

บริหำรจัดกำรและระบบสนับสนุนต่ำง ๆ ท่ีช่วยท ำให้

กำรจัดกำรศึกษำทำงเลือกเป็นไปได้  

(2) กระบวนกำรและปัจจัยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวกับครู-

อำจำรย์ผู้สอน / ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ / ผู้ส่ือสำร

สำระส ำคัญของ ม.ชีวิต 

(3) กระบวนกำรและปัจจัยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวกับผู้เรียน / 

นักศึกษำ / ผู้แสวงหำควำมรู้ที่น ำไปปฏิบัติได้  

(4) กระบวนกำรและปัจจัยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวกับเครื่องมือ

กำรเปล่ียนแปลงและทรัพยำกรเสริมกำรเรียนรู้ในแนว

ของ ม.ชีวิต และ  

(5) กระบวนกำรและปัจจัยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวกับกิจกรรม / 

วิธีกำร / เทคนิควิธี / กลยุทธ์ต่ำง ๆ ในกำรสร้ำงกำร

เรียนรู้  โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง กำรให้ควำมส ำคัญกับ

กระบวนกำรส่ือสำรและวิธีกำรถ่ำยทอดหลักปรัชญำ 

ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ระบบคุณค่ำ แนวคิดทฤษฎี

ส ำคัญและวัฒนธรรมของ สรพ. ทั้งภำยในองค์กร กับ

ผู้เรียน / ครอบครัว / ชุมชนและกับสังคมภำยนอก ทั้ง

กับบุคลำกรทุกประเภท (โดยเฉพำะบุคลำกรท่ีเข้ำมำ

ใหม่ ทั้งในส่วนกลำง และภูมิภำค) ทุกระดับ และกับ

องค์กรภำคี / ภำคสำธำรณะ โดยเฉพำะในเรื่องกำร

ส่ือสำรประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์ของกำรเป็นสถำ- 

บันกำรศึกษำทำงเลือก, กระบวนกำรและวิธีกำรในกำร

คัดเลือกผู้เรียน, กระบวนกำรในกำรพัฒนำส่งเสริม

อำจำรย์ /  ผู้สอน, กระบวนกำรเรียนกำรสอน / 

กระบวนกำรสร้ำงกำรเรียนรู้  และ / หรือ กำรจัด

กระบวนกำรเรียนรู้  เ พ่ือให้เกิดกำรเปล่ียนแปลง, 

กระบวนกำรในกำรพัฒนำหรือเสริมศักยภำพให้กับ
                                                        
10 โดยเฉพำะในช่วงเวลำอย่ำงน้อย 5 ปีที่ผ่ำนมำ หรือตั้งแต่  

ม.ชีวิต ได้รับกำรอนุมัติให้เปิดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็น
ทำงกำร  

กลุ่มเป้ำหมำย / ผู้ เรียนประเภทต่ำง ๆ เพ่ือให้เกิด

ศักยภำพใหม่ และ / หรือกระบวนกำรในกำรสร้ำงเสริม

พลังอ ำนำจ (empowerment process) กระบวนกำร

ติดตำมและประเมินผลผู้เกี่ยวข้องกับคุณภำพกำรเรียน

กำรสอน / กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ในชุมชน และกำร

จัดท ำแผนแม่บทชุมชน รวมถึงกระบวนกำรสร้ำง

ควำมรู้ ใหม่บนฐำนของประสบกำรณ์และข้อมูล

ชีวิตประจ ำวันและกระบวนกำร / วิธีกำรในกำรสร้ำง

ควำมรู้ / องค์ควำมรู้แบบอ่ืน ๆ โดยเป็นกำรประเมินจุด

แข็ง จุดอ่อน ศักยภำพ-ข้อจ ำกัด ปัญหำ-อุปสรรคใน

กระบวนกำรต่ำง ๆ ดังกล่ำวมำข้ำงต้นน้ี และกำรให้

ควำมส ำคัญกับบทบำทของผู้เรียน (ตำมแนวคิดท่ีว่ำ 

เอำชีวิตผู้เรียนเป็นตัวตั้ง) ว่ำมีมำกน้อยเพียงใด พร้อม

ทั้งกระบวนกำรรับฟังเสียงสะท้อนต่ำง ๆ จำกผู้เกี่ยว 

ข้อง / ผู้รับประโยชน์ท่ีเป็นผู้เรียน บัณฑิต ผู้ลำออก

กลำงคัน ครอบครัว-ชุมชน และภำคี เครือข่ำยท่ี

เกี่ยวข้องในระดับต่ำง ๆ ในช่วงเวลำท่ีผ่ำนมำนั้นมีมำก

น้อยแค่ไหน เป็นอย่ำงไร?  

1.4) ผลผลิต (Outputs) ให้ควำมส ำคัญกับภำพรวม

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในช่วงเวลำท่ีผ่ำนมำ 10 

นอกจำก น้ี  ยั งมุ่ ง เ น้นในกำรท ำควำมเ ข้ำใจหรือ

วิเครำะห์เชื่อมโยงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจ ำนวนผู้เรียน

ของแต่ละศูนย์กำรเรียนรู้กับบริบทของ สรพ. ในแต่ละ

ช่วงเวลำ เริ่มตั้งแต่กำรจัดท ำหลักสูตรกำรศึกษำ

ทำงเลือก โดยร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำอ่ืน ๆ ใน

ระบบ จนถึงกำรเปิด สรพ. หรือเปิด ม.ชีวิต ด้วยตนเอง 

( เ พ่ือให้สำมำรถท ำตำมแนวคิดและปรัชญำของ

มหำวิทยำลัยได้มำกข้ึน) ไปจนถึงช่วงกำรรอขออนุมัติ

หรือกำรขอรับรองหลักสูตรจำก สกอ. ไปจนถึงช่วงท่ี

ได้รับอนุมัติให้เปิดได้อย่ำงเป็นทำงกำร และมีกำรเก็บ

ค่ำเล่ำเรียนในอัตรำหน่ึง และหลังจำกนั้นเข้ำสู่ช่วงท่ีมี

กำรปรับอัตรำค่ำเล่ำเรียนเป็นอีกอัตรำหน่ึง ไปจนถึง
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ช่วงท่ีมีวิกฤตในองค์กร และช่วงท่ี สกอ. เข้ำมำประเมิน 

จนถึงปัจจุบัน  

นอกจำกน้ี ยังให้ควำมส ำคัญกับประเด็นควำมพึงพอใจ

ของผู้เรียนว่ำ รู้สึกว่ำคุ้มค่ำ โดยไม่ออกกลำงคัน แต่ละ

ศูนย์ ฯ มีจ ำนวนผู้ เรียนเข้ำมำเรียนอย่ำงต่อเน่ือง

สม่ ำเสมอหรือไม่ ถ้ำไม่ใช่ เป็นเพรำะเหตุใด หรือมี

ควำมเกี่ยวข้องกับปัจจัย องค์ประกอบอะไรบ้ำง และ

เม่ือเปรียบเทียบระหว่ำงศูนย์กำรเรียนรู้ต่ำง ๆ นั้นเป็น

อย่ำงไร  นอกจำกน้ี  กำรประเมินผลผลิต ยั งใ ห้

ควำมส ำคัญกับเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้กับส่ิงท่ีท ำได้ว่ำ

เป็นอย่ำงไร (ปกติ สรพ. ก ำหนดว่ำ ต้องมีผู้เรียนต่ ำสุด

ประมำณ 35 คน จึงจะเปิดเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ได้ ใน

ควำมเป็นจริง กำรก ำหนดตัวเลขเช่นน้ี ท ำได้หรือไม่ 

เพรำะเหตุใด) หรือกรณีกำรเรียนรู้ในชุมชนและกำร

จัดท ำแผนแม่บทชุมชนก็เช่นกัน ได้ก ำหนดไว้ว่ำจะให้

ผู้เรียนเข้ำไปศึกษำในชุมชน เพ่ือร่วมกับชุมชนในกำร

จัดท ำแผนแม่บทชุมชน ในควำมเป็นจริงได้ท ำตำม

ขั้นตอนหรือกระบวนกำรท่ีควรเป็นหรือท่ีก ำหนดไว้ 

หรือไม่ เพรำะเหตุใด รวมถึงกำรผลิตผลงำนทำง

วิชำกำรและผลงำนวิจัย อำทิเช่น บทควำมวิชำกำร 

บทควำมวิจัย  เอกสำร ต ำรำ ของทั้ งอำจำรย์ใน

ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค สำมำรถท ำได้ตำมตัวชี้วัดท่ี

ก ำหนดไว้หรือไม่ เพรำะเหตุใด รวมถึงจ ำนวนแหล่ง

เรียนรู้ จ ำนวนเครือข่ำยประเภทต่ำง ๆ จ ำนวนวิสำหกิจ

ชุมชน วิสำหกิจขนำดเล็ก และกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์

กับชุมชน ปรำชญ์ชำวบ้ำน ปรำชญ์ท้องถิ่น (หรือ กำร

จัดท ำทะเบียนจ ำนวนและรำยชื่อปรำชญ์ท้องถิ่น) เพ่ือ

สร้ำงแหล่งเรียนรู้  พื้นท่ีเรียนรู้  เครือข่ำย วิสำหกิจ 

ทรัพยำกรบุคคลท่ีมีศักยภำพใหม่ ๆ เพ่ิมนั้น ท ำได้

หรือไม่ แค่ไหน อย่ำงไร เพรำะอะไร 

 

1 . 5 )  ผ ล ลั พ ธ์  /  ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์  ( Outcomes / 

Achievements)  มุ่งเน้นในกำรท ำควำมเข้ำใจว่ำ ผล 

ลัพธ์ /  ผลสัมฤทธ์ิต่ำง ๆ ท่ีเกิด ข้ึนในตัวผู้ เรียน  / 

นักศึกษำ / บัณฑิต และครอบครัว-ชุมชนของเขำ และ/ 

หรือ ภำคีเครือข่ำยท่ีเกี่ยวข้อง ว่ำมีควำมสอดคล้องกับ

ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ/หรือ แนวคิด 

ทฤษฎีหลักของสถำบัน ฯ โดยเฉพำะแนวคิดใช้ชีวิต

ผู้เรียนและชุมชนเป็นตัวตั้งแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

และกำรพ่ึงพำตนเอง, แนวคิดกำรสร้ำงเสริมพลัง

อ ำนำจเชิงบวก และแนวคิดกำรเรียนรู้สู่กำรเปล่ียน 

แปลง ผ่ำนกำรจัดท ำแผน 4 แผน รวมถึงผลลัพธ์ 

ผลสัมฤทธ์ิอ่ืน ๆ เช่น ควำมสำมำรถในกำรน ำแผน

แม่บทเข้ำสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควำมสำมำรถ

ในกำรสร้ำงและพัฒนำวิสำหกิจชุมชน ว่ำประสบ

ผลส ำเร็จมำกน้อยแค่ไหน เพียงใด อย่ำงไร นัยยะ

ควำมหมำยท่ีส ำคัญของส่ิงเหล่ำน้ีคืออะไร บัณฑิตท่ีจบ

ไปแล้วมีกำรด ำเนินชีวิตท่ีสอดคล้องกับแผนต่ำง ๆ ทั้ง 

4 แผน และ/หรือ โครงงำนท่ีใช้สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ 

กำรเปล่ียนแปลงตนเองในช่วงกำรเรียนหรือไม่ อย่ำง 

ไร เพรำะอะไร โดยเฉพำะควำมสำมำรถในกำรแสดง

บทบำทเป็นผู้น ำกำรเปล่ียนแปลงในชุมชนของตน 

สำมำรถท ำได้หรือไม่ มำกน้อยเพียงใด อย่ำงไร เพรำะ

อะไร และบริบทแวดล้อม (environmental context) ท่ี

เกี่ยวข้องในหลำย ๆ ระดับ ทั้งระดับปัจเจกบุคคลระดับ

ครอบครัว, ระดับกลุ่ม องค์กร, ระดับชุมชน และระ 

ดับสังคมใหญ่ ซ่ึงมีควำมส ำคัญ / มีอิทธิพลต่อกำร

เลือกทำงเดินชีวิตหรือต่อกำรมีบทบำท/ไม่มีบทบำทนั้น

คืออะไร เป็นอย่ำงไร ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปหรือมีอิทธิพล

ต่อควำมสำมำรถในกำรยืนอยู่ด้วยขำของตนเอง กำร

พ่ึงพำตนเอง กำรเลือกท ำในส่ิงท่ีตนเองเชื่อ และ / หรือ

ควำมมั่นใจในตนเองคืออะไร เป็นอย่ำงไร และ / หรือ 

จุดพลิกผันส ำคัญท่ีท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงในชีวิต

ของผู้เรียนและบัณฑิตคืออะไร  
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1.6) ผลกระทบประเภทต่าง ๆ (Impacts) มุ่งเน้นกำร

ท ำควำมเข้ำใจเฉพำะผลกระทบต่ำง ๆ ทั้งผลกระทบ

เชิงบวกและเชิงลบ (positive and negative impacts) 

ผลกระทบทำงตรงและทำงอ้อม (direct and indirect 

impacts)  ผลกระทบท่ีคำดหวังและไม่ได้คำดหวัง 

(expected and unexpected impacts) ท่ีมีต่อตัวผู้เรียน / 

บัณฑิต และต่อชุมชน / พื้นท่ีกำรเรียนรู้ในระดับต่ำง ๆ 

ซ่ึงจะเป็นกำรประเมินผลกระทบรวม (gross impacts) ท่ี

มีควำมเชื่อมโยงกับกำรกระท ำกำร กำรมีบทบำท หรือ

กำรมีส่วน (contribution) ในกำรท ำให้ชุมชนท่ีอยู่อำศัย

ของตนเอง และ / หรือ ม.ชีวิต บรรลุผลหรือไม่บรรลุผล

ท่ีต้องกำร หรือมำกกว่ำ  น้อยกว่ำ ท่ีคำดกำรณ์ไว้ของ

องค์กรภำคี อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในชุมชน หรือพื้นท่ี 

โดยเฉพำะในกรณีของกำรแสดงบทบำทเป็นผู้น ำกำร

เปล่ียนแปลงของผู้เรียนหรือบัณฑิตในชุมชน / กลุ่ม-

องค์กร / สถำบัน ท่ีสร้ำงข้ึนว่ำสำมำรถท ำให้เกิดกำร

เปล่ียนแปลงในเชิงควำมสัมพันธ์หรือปฏิสัมพันธ์ท่ีเท่ำ

เทียมหรือเป็นธรรมมำกข้ึนระหว่ำงภำครัฐ / องค์กร

ของรัฐ, ภำคเอกชน / ทุน และภำคชุมชน / ประชำสังคม

ได้หรือไม่ มำกน้อยเพียงใด อย่ำงไร ในมิติใด ทั้งน้ี เป็น

กำรประเมินผลกระทบท่ีไม่ได้ขจัดบทบำทขององค์กร

ภำคีอ่ืน ๆ ท่ีมีส่วนในกำรท ำให้ผู้เรียน / บัณฑิต และ

ชุมชนมีชี วิตท่ีดี ข้ึนหรือแย่ลง หรือสำมำรถแสดง

บทบำทในกำรเป็นผู้น ำกำรเปล่ียนแปลงได้มำกหรือ

น้อย หรือไม่อย่ำงไร เพรำะมองว่ำ ในควำมเป็นจริง

หรือในชีวิตจริงนั้น ผู้เรียน บัณฑิต ประชำชน ชุมชน มี

ควำมเกี่ยวข้องกับบทบำทขององค์กรอ่ืน ๆ หรือได้รับ

ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์จำกองค์กรอื่น ๆ 

ในเวลำเดียวกันด้วย ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพำะกับบทบำท

ของ สรพ. หรือมหำวิทยำลัยชีวิตเท่ำนั้น ยกตัวอย่ำง

เช่น กรณีของกำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียง หรือ กำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำ

ใช้ในกำรด ำรงชีวิตของผู้เรียน บัณฑิต อำจำรย์ และ

ชุมชน และถ้ำมีกำรขยำยผลออกไปนั้น ในควำมจริงนั้น 

พวกเขำไม่ได้รับส่ิงเหล่ำน้ีมำจำกกำรเรียนรู้หรือกำร

สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ของ ม.ชีวิต เท่ำนั้น แต่อำจจะ

เป็นกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือมีทุนเดิมด้ำนน้ีอยู่แล้ว 

หรืออำจได้รับจำกข่ำวสำร ส่ือประเภทต่ำง ๆ ใน

ชีวิตประจ ำวัน ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นและในภำคสำธำรณะ 

ระบบออนไลน์ หรือ อำจจะได้มีโอกำสเข้ำร่วมกิจกรรม 

ประเภทต่ำง ๆ ท่ีจัดโดยองค์กรต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและ

เอกชน ในช่วงเวลำ 15 กว่ำปีท่ีผ่ำนมำ ของกำรขับ 

เคล่ือนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทย เป็นต้น 

ด้วยเหตุน้ี จึงไม่สำมำรถกล่ำวอ้ำงได้ว่ำ ผลกระทบ 

(Impacts) ด้ำนต่ำง ๆ ท่ีเกิดขึ้นเป็นผลมำจำกกำรเรียนรู้

ในมหำ วิทยำลัยชีวิตเท่ำนั้น แต่เป็นผลกระทบรวม 

ท่ี เ กิ ด ข้ึ น  ท่ี เ ป็ นผลงำนร่ วมกั นหรื อกำร มี ส่ วน 

(contribution) ของหลำย ๆ ภำคส่วนด้วยกัน  

1.7) บทเรียนที่เรียนรู้ / ประสบการณ์ในการท างาน

ที่มีคุณค่า ท่ีมีควำมเชื่อมโยงกับบริบทเฉพำะของแต่ละ

แห่ง และภำพรวมทั้งหมด จะมุ่งท ำควำมเข้ำใจในส่ิงท่ี

ไม่ประสบผลส ำเร็จ ปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ ว่ำมีควำม

เกี่ยวข้องกับปัจจัย-องค์ประกอบใดบ้ำง กำรถอด

บทเรียน หรือสังเครำะห์เป็นบทเรียนท่ีเรียนรู้ โดย 

เฉพำะควำมไม่ส ำเร็จหรือควำมล้มเหลวดังกล่ำวจะ

ช่วยท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลง และ/หรือ สำมำรถก้ำว

ข้ำมปัญหำอุปสรรคท่ีเผชิญ หรือเกิดกำรก้ำวกระโดด

ในอีกข้ึนหน่ึงได้หรือไม่ อย่ำงไร เพรำะอะไร ยกตัวอย่ำง

เช่น กรณีของศูนย์กำรเรียนแห่งหน่ึงในภำคเหนือ ท่ี

ได้รับกำรสนับสนุนจำกกำรไฟฟ้ำ ฯ มีอำคำรใหญ่โต มี

ทรัพยำกรต่ำง ๆ เพียบพร้อม แต่มีปัญหำด้ำนธรรมำภิ

บำลของผู้ท่ีเข้ำมำเกี่ยวข้อง หรือ บุคลำกรท่ีเป็นแกน

หลักในพ้ืนท่ี ท ำให้เกิดควำมขัดแย้งแตกแยก กรณีเช่นน้ี 

เรำเข้ำใจว่ำอย่ำงไร มันเกิดอะไรข้ึน เรำเรียนรู้อะไร 

และเรำจะป้องกันได้อย่ำงไร เป็นต้น หรือกรณีของ 

ศรป. แห่งหน่ึง ท่ีไม่ได้ก่อเกิดข้ึน ภำยใต้ควำมร่วมมือ

ของแกนหลักจำกภำคส่วนต่ำง ๆ และ/หรือ เครือข่ำย

ประเภทต่ำง ๆ หรือเกิดข้ึนภำยใต้ควำมขัดแย้งและกำร

ช่วงชิงอ ำนำจกัน ส่งผลท ำให้เครือข่ำยลดน้อยลง 

รวมทั้งส่งผลกระทบต่อจ ำนวนผู้เรียนและภำพลักษณ์

ของ ม.ชีวิต ในพื้นท่ีนั้น ๆ ทั้ง ๆ ท่ีมีกำรร่วมลงทุนใน
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กำรจัดกำรศึกษำ ด้วยกำรใช้ทรัพยำกรส่วนตัว11 ดังนั้น 

บทเรียนเหล่ำน้ี ต้องมีกำรน ำมำสู่กำรท ำควำมเข้ำใจ

และเกิดกำรเรียนรู้ใหม่ หรือศักยภำพใหม่ ๆ ในกำร

บริหำรจัดกำร หรือกำรสร้ำงควำมร่วมมือแบบใหม่ ๆ 

ในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือท้องถิ่นด้วย  

1.8) ความพึงพอใจ จุดแข็ง จุดอ่อน ศักยภาพ

ข้อจ ากัด และปัญหาอุปสรรค ของระบบ กลไกและ

กระบวนกำรต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องทั้งหมดในทุกระดับ ทุก

พื้นท่ี จำกมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท่ีส ำคัญ 3-4 

กลุ่ม คือ อำจำรย์ / ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ บัณฑิต 

นักศึกษำ / ผู้เรียน และผู้ลำออกกลำงคัน และภำคี

เครือข่ำยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

                                                        
11 ซึ่งในเบ้ืองต้น พบว่ำ กำรลงทุนหรือร่วมด ำเนินกำรจัด

กำรศึกษำในท้องถิ่น ด้วยกำรใช้ทรัพยำกรส่วนตัวนั้น มีทั้งข้อดี
และข้อเสีย ข้อดีคือท ำให้ไม่ต้องแสวงหำทรัพยำกร สำมำรถท ำ
ได้ทันที ไม่ต้องรอเวลำ แต่ข้อเสียคือ ท ำให้รู้สึกว่ำเป็นสมบัติ
ของตน และส่งผลต่อรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรที่วำงไว้เดิมว่ำ 
ต้องเป็นกำรบริหำรจัดกำรที่มีบุคคล/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำง
น้อย 3 ฝ่ำย ในพ้ืนที่ คือ บุคลำกรภำครัฐในท้องถิ่น บุคลำกร
จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนจำกภำคชุมชน/

2) ขอบเขตในเชิงพ้ืนที่เป้าหมาย  
(ท่ีสามารถท าได้จริง)  

กำรจัดเก็บข้อมูลครั้งน้ีครอบคลุมพื้นท่ีเป้ำหมำยในทุก

จังหวัด ท่ี มีมหำวิทยำลัย ชี วิตตั้ งอยู่ และมีกำรจัด

กระบวนกำรเรียนรู้มำตั้ งแต่ปี  พ.ศ. 2554 จนถึง

ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 10 ศรป. 34 จังหวัด 42 พื้นท่ีเรียนรู้ 

(บำงจังหวัดได้จัดเก็บข้อมูลใน 2 หรือ 3 ศูนย์กำร

เรียนรู้ / พื้นท่ีเรียนรู้) ประกอบด้วย  

ศรป. เชียงใหม่ ประกอบด้วย 5 ศปจ. ได้แก่ เชียงใหม่ 

เชียงรำย น่ำน ล ำปำง และแม่ฮ่องสอน  

ศรป. สุโขทัย ประกอบด้วย 5 ศปจ. ได้แก่ ก ำแพงเพชร 

พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย (รวม ศรช.ศรีสัชนำลัย) 

และตำก 

ศรป.นครสวรรค์  ประกอบด้วย 3 ศปจ. ได้แก่  

นครสวรรค์ อุทัยธำนี และชัยนำท 

ศรป. อุดรธานี ประกอบด้วย 3 ศปจ. ได้แก่ เลย 

หนองคำย และอุดรธำนี 

ศรป. มหาสารคาม ประกอบด้วย 4 ศปจ. ได้แก่ 

สกลนคร มหำสำรคำม ร้อยเอ็ด และบุรีรัมย์ 

ศรป. ศรีสะเกษ ประกอบด้วย 2 ศปจ. ได้แก่ ศรีสะ

เกษ และสุรินทร์ 

ศรป. ชัยภูมิ ประกอบด้วย 3 ศปจ. และ 1 ศรช. ได้แก่ 

ชัยภูมิ นครรำชสีมำ ศรช. ปำกช่อง และสระบุรี 

ศรป. สมุทรสงคราม ประกอบด้วย 2 ศปจ. ได้แก่ 

สมุทรสงครำม และรำชบุรี 

ประชำชน แต่ในทำงควำมเป็นจริง รูปแบบกำรบริหำรจัดกำร
แบบนี้ไม่ค่อยได้รับควำมส ำคัญ ถ้ำเป็นในกรณีของกำรสร้ำง ม.
ชีวิตหรือศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยกำรใช้ทรัพยำกรส่วนตัว เพรำะมี
ลักษณะที่มีอ ำนำจมำกกว่ำภำคี หรือมีอ ำนำจไม่เท่ำกัน หรือ
เกิดลักษณะกำรผูกขำดกำรตัดสินใจ (ซึ่งอำจจะเกดิขึ้นโดยตั้งใจ
หรือไม่ตั้งใจก็ตำม) ตรงนี้ถือเป็นบทเรียนส ำคัญ ที่ทุกฝ่ำยพึง
ระวังและน ำมำใชเ้ป็นอุทำหรณ์ 
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ศรป. สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 4 ศปจ. ได้แก่ 

ชุมพร (รวม ศรช. หลังสวน) สุรำษฎร์ธำนี (รวม ศรช. 

ไชยำ และ ศรช. เวียงสระ) กระบี่ และภูเก็ต 

ศรป.สงขลา  ประกอบด้วย 3 ศปจ. ได้แก่  นคร 

ศรีธรรมรำช พัทลุง และสงขลำ 

นอกจำกน้ียังได้จัดเก็บข้อมูลตัวแทนหน่วยงำนรัฐท่ี

เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยชีวิต 

ได้แก่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) โดย

กำรสัมภำษณ์ผู้อ ำนวยกำรส ำนักติดตำมและประ 

เมินผลอุดมศึกษำ (สดป.) และผู้อ ำนวยกำรส ำนัก

มำตรฐำนและคุณภำพอุดมศึกษำ (สมอ.)  

3) ขอบเขตในเชิงกลุ่มเป้าหมายประเภท
ต่าง ๆ (ท่ีสามารถท าได้จริง) 

กำรศึกษำเชิงคุณภำพครั้งน้ี ใช้กำรสัมภำษณ์ระดับลึก

และสัมภำษณ์กลุ่มผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดกระบวนกำร

เรียนรู้ของมหำวิทยำลัยชีวิต ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรศูนย์

กำรเรียนรู้ / อำจำรย์ (146 คน) หัวหน้ำงำน / ผู้ประ 

สำนงำน / เลขำนุกำร (13 คน) บัณฑิต (216 คน) 

นักศึกษำ (271 คน)  ผู้ ท่ีลำออกกลำงคัน (11 คน) 

นักศึกษำ / บัณฑิตปริญญำโท (10 คน) และผู้บริหำร

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำแห่งชำติ (สกอ.) (2 

คน) นอกจำกน้ียังมีผู้ร่วมให้สัมภำษณ์ท่ีเป็นผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียประเภทอ่ืน ๆ คือ สมำชิกครอบครัวของผู้เรียน

และปรำชญ์ชำวบ้ำน / ผู้น ำชุมชน / ชำวบ้ำนในชุมชน

เรียนรู้ (รวมจ ำนวน 22 คน) รวมทั้งส้ิน 692 คน โดย

แบ่งเป็นกำรสัมภำษณ์ระดับลึกแบบเด่ียว 384 ท่ำน 

และกำรสัมภำษณ์กลุ่ม 69 กลุ่ม จ ำนวน 308 ท่ำน  

ทั้งน้ีได้น ำข้อมูลท่ีได้รับจำกกำรสัมภำษณ์เชิงคุณภำพ 

มำจัดท ำเป็นข้อมูลเชิงปริมำณ หรือแปลงข้อมูลเชิง

คุณภำพบำงส่วนเป็นข้อมูลเชิงปริมำณ และน ำเสนอ

เป็นค่ำร้อยละ เพ่ือง่ำยในกำรวิเครำะห์และเปรียบเทียบ

ลักษณะทำงประชำกรและสังคมท่ีส ำคัญ และมีควำม

เกี่ยวข้องเชื่อมโยงในกำรวิเครำะห์ผลกำรศึกษำ ทั้งน้ี

เนื่องจำกจ ำนวนผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภำพมีจ ำนวนมำกถึง 

692 รำย ท ำให้มีควำมน่ำสนใจในกำรฉำยให้เห็น

ภำพรวมด้วยกำรใช้สถิติหรือค่ำร้อยละว่ำกลุ่มตัวอย่ำง

เหล่ำน้ีมีคุณลักษณะพื้นฐำนต่ำง ๆ ท่ีส ำคัญร่วมกัน

อะไรบ้ำง  

ข้อมูลพื้นฐำนท่ีได้รับจำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึกผู้ให้

ข้อมูลท่ีเป็นบุคลำกรของ ม.ชีวิต ท่ีมีสถำนภำพ  ต่ำง ๆ 

ได้แก่ ผู้บริหำร / อำจำรย์ หัวหน้ำงำน / ผู้ประสำนงำน 

/ เลขำนุกำร ท่ีสำมำรถน ำมำแปลงเป็นข้อมูลเชิง

ปริมำณครอบคลุม เพศ อำยุ กำรศึกษำ ปีท่ีเข้ำมำ

เกี่ยวข้องกับ ม.ชีวิต และอำชีพนอกเหนือจำกกำร

ท ำงำนท่ี ม.ชีวิต 

ส ำหรับ ข้อมูล พื้ นฐำน ท่ี ไ ด้รับจำกผู้ ใ ห้ ข้อมูล ท่ี มี

สถำนภำพเป็นนักศึกษำ บัณฑิต ผู้ลำออกกลำงคัน 

และนักศึกษำ / บัณฑิตปริญญำโท ท่ีสำมำรถน ำมำ

แปลงเป็นข้อมูลเชิงปริมำณ ได้แก่ เพศ อำยุ กำรศึกษำ

ก่อนมำเรียน ม.ชีวิต อำชีพหลัก และสถำนภำพใน

ชุมชน  

ส่วนข้อมูลของปรำชญ์ชำวบ้ำน / ผู้น ำชุมชน / ชำวบ้ำน

นั้น ไม่ได้น ำมำแปลงเป็นข้อมูลเชิงปริมำณและน ำเสนอ 

ณ ท่ีน้ี เน่ืองจำกผู้ให้สัมภำษณ์ในกลุ่มน้ีเป็นผู้ร่วมให้

ข้อมูลในภำพรวมของกำรด ำเนินงำนของ ม.ชีวิต ในแต่

ละพื้นท่ี เช่น ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นท่ีเรียนรู้ของ

นักศึกษำ หรือให้ข้อมูลส ำคัญในชุมชนเท่ำนั้น ผลกำร

น ำข้อมูลพื้นฐำนบำงส่วนของผู้ให้ข้อมูล ท่ีได้รับจำก

กำรสัมภำษณ์เชิงคุณภำพมำแปลงเป็นข้อมูลเขิง

ปริมำณมีรำยละเอียดดังน้ี  
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ผ ู้ให้สัมภาษณ์เชิงคณุภาพในภาพรวม  

3.1) พ้ืนที่ / จังหวัด ผู้ให้สัมภาษณ์ 
เชิงคุณภาพ จ าแนกตามพ้ืนที่ตั้ง ศรป. 
และ กทม. 

ผู้ให้สัมภำษณ์เชิงคุณภำพทั้งหมด 692 รำย อยู่ในพื้นท่ี 

ศรป.สุรำษฎร์ธำนี สูงท่ีสุด (ร้อยละ 16.4) รองลงมำ 

คือ ศรป.เชียงใหม่ (ร้อยละ 14.7) ศรป.ชัยภูมิ (ร้อยละ 

12.6) และ ศรป.สุโขทัย (ร้อยละ 12.4)  

ในขณะท่ีพื้นท่ีกรุงเทพมหำนคร มีสัดส่วนผู้ให้สัมภำษณ์

น้อยท่ีสุด หรือมีเพียง 2 ท่ำน ทั้งน้ี เน่ืองจำกโครงกำร 

ฯ ได้รับแจ้งจำกผู้บริหำรของสถำบันกำรเรียนรู้เพ่ือปวง

ชนว่ำใ ห้สัมภำษณ์บุคลำกรของส ำนักงำนคณะ 

กรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัด

กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับ

กำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของสถำบันกำรเรียนรู้

เพ่ือปวงชน  โดยระบุให้สัมภำษณ์ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก

ติดตำมและประเมินผลอุดมศึกษำ 1 ท่ำน แต่ทีมงำน

โครงกำร ฯ ได้มีโอกำสสัมภำษณ์เพ่ิมเติมผู้อ ำนวยกำร

ส ำนักมำตรฐำนและคุณภำพอุดมศึกษำเพ่ิมอีกหน่ึง

ท่ำนด้วย เพรำะได้รับกำรพูดถึงหรือแนะน ำจำกท่ำน

แรก ซ่ึงถือว่ำเป็นกำรสัมภำษณ์แบบลูกบอลหิมะ12 (ดู

แผนภำพ 3-1)  

                                                        
12 กล่ำวคือ เป็นวิธีกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูลด้วยกำรแนะน ำต่อ ๆ 
กันว่ำใครคือบุคคลส ำคัญหรือมีบทบำทส ำคัญเกี่ยวข้องกับเร่ือง
ที่ต้องกำรแสวงหำค ำตอบ 

แผนภาพ 3-1  
ร้อยละผูใ้ห้สัมภาษณ์เชงิคุณภาพ  

จ าแนกตาม ศรป. และกรุงเทพมหานคร  
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3.2) ผู้ให้สัมภาษณ์เชิงคุณภาพ จ าแนกตาม
สถานภาพและพ้ืนที่ ศรป. และ กทม. 

จำกผู้ให้สัมภำษณ์เชิงคุณภำพทั้งสิ้น 692 คน พบว่ำ ได้

สัมภำษณ์นักศึกษำสูงท่ีสุด (ร้อยละ 39.2) รองลงมำ

คือบัณฑิต (ร้อยละ 31.2) ผู้บริหำร / อำจำรย์ (ร้อยละ 

21.1) ปรำชญ์ชำวบ้ำน / ผู้น ำชุมชน / ชำวบ้ำน (ร้อยละ 

3.2) หัวหน้ำฝ่ำย / ผู้ประสำนงำน / เลขำนุกำร (ร้อยละ 

2.3) ผู้ ท่ีลำออกกลำงคัน (ร้อยละ 1.6) นักศึกษำ / 

บัณฑิตปริญญำโท (ร้อยละ 1.4) ตำมล ำดับ  

เม่ือพิจำรณำผู้ให้สัมภำษณ์เชิงคุณภำพจ ำแนกรำย 

ศรป. พบว่ำ ศรป. ท่ีสัมภำษณ์นักศึกษำมำกกว่ำ

กลุ่มเป้ำหมำยอ่ืน ได้แก่ ศรป.สุโขทัย (ร้อยละ 51.2) 

รองลงมำ คือ ศรป.สงขลำ (ร้อยละ 42.9 ) ศรป.

นครสวรรค์ (ร้อยละ 42.9) ศรป. มหำสำรคำม (ร้อยละ 

40.3) และ ศรป. ชัยภูมิ (ร้อยละ 36.8)  

ในขณะท่ี ศรป.เชียงใหม่ ศรป.อุดรธำนี ศรป.สุรำษฎร์

ธำนี และ ศรป.ศรีสะเกษ ได้สัมภำษณ์บัณฑิตมำกกว่ำ

กลุ่มเป้ำหมำยอ่ืน (ร้อยละ 42.2, 40.0, 38.9, และ 

36.0 ตำมล ำดับ)  

ในขณะที่ ศรป.สมุทรสงครำม ท่ีได้รวมทีมงำนบุคลำกร

ของสถำบัน ฯ หรือ สรพ. กลำง ไว้ด้วยนั้น ได้สัมภำษณ์

ผู้บริหำรและอำจำรย์สูงกว่ำ ศรป. อ่ืน (ร้อยละ 43.2)    

(ดูแผนภำพ 3-2) 

 

แผนภาพ 3-2 
ร้อยละผูใ้ห้สัมภาษณ์เชงิคุณภาพ จ าแนกตามสถานภาพและพื้นที่ต้ัง ศรป. 
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รวม

ผู้บริหำร/อำจำรย์ หัวหน้ำงำน/ผู้ประสำนงำน/เลขำฯ
บัณฑิต นักศึกษำ
ลำออกกลำงคัน นศ./บฑ.ป.โท
ปรำชญ์/ผู้น ำ/ชำวบ้ำน
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3.3) ผู้ให้สัมภาษณ์เชิงคุณภาพ จ าแนกตาม
เพศและสถานภาพ 

เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของผู้ให้สัมภำษณ์เชิงคุณภำพ 

พบว่ำ สัดส่วนเพศชำยมำกกว่ำเพศหญิงเหมือนกันทั้ง

กลุ่มผู้บริหำร อำจำรย์ หัวหน้ำงำน ผู้ประสำนงำน / 

เลขำนุกำร บัณฑิต นักศึกษำ ผู้ลำออกลำงคัน แต่จะมี

สัดส่วนสูงท่ีสุดในกลุ่มนักศึกษำ และบัณฑิตปริญญำโท 

(ดูแผนภำพ 3-3) 

แผนภาพ 3-3  
ร้อยละผูใ้ห้สัมภาษณ์เชงิคุณภาพ  
จ าแนกตามเพศและสถานภาพ 

3.4) ผู้ให้สัมภาษณ์เชิงคุณภาพ จ าแนกตาม
อายุและสถานภาพ 

เม่ือพิจำรณำอำยุ พบว่ำ ผู้บริหำร / อำจำรย์มีอำยุ

เฉล่ียสูงท่ีสุด คือ อำยุเฉล่ีย 56.1 ปี รองลงมำ คือ 

บัณฑิตมีอำยุเฉล่ีย 48.9 ปี อยู่ในกลุ่มอำยุ 50-54 ปี 

สูงท่ีสุด (ร้อยละ 22.2) รองลงมำอยู่ในกลุ่มอำยุ 45-49 

ปี และ 40-44 ปี (ร้อยละ 18.1 และ 16.7 ตำมล ำดับ) 

ส่วนนักศึกษำ / บัณฑิตปริญญำโทมีอำยุเฉล่ีย 49.4 ปี 

กระจำยอยู่ทุกกลุ่มอำยุ และผู้ลำออกกลำงคันมีอำยุ

เฉล่ีย 45.1 ปี อยู่ในกลุ่มอำยุ  30-34 ปี สูงท่ีสุด (ร้อย

ละ 27.2)   

ในขณะท่ีนักศึกษำมีอำยุเฉล่ียต่ ำท่ีสุด คือ 42.7 ปี อำยุ

ต่ ำสุด 18 ปี และอำยุสูงสุด 83 ปี โดยสัดส่วนนักศึกษำ

อยู่ ในช่วงอำยุ  45-49 ปีสูง ท่ีสุด (ร้อยละ 18.1) 

รองลงมำเป็นนักศึกษำในกลุ่มอำยุต่ ำกว่ำ 29 ปี (ร้อย

ละ 16.6) และกลุ่มอำยุ 50-54 ปี (ร้อยละ 15.5) ซ่ึงจะ

สังเกตได้ว่ำ กำรกระจำยด้ำนอำยุของนักศึกษำจะมี

ควำมห่ำงกันมำกกว่ำกลุ่มอ่ืน (ดูแผนภำพ 3-4) 

แผนภาพ 3-4  
อายุเฉลี่ย (ป)ี ของผู้ให้สัมภาษณ์เชิงคุณภาพ  

จ าแนกตามสถานภาพ 

3.5) ผู้ให้สัมภาษณ์เชิงคุณภาพ จ าแนกตาม
ระดับการศึกษาก่อนมาเรียน ม.ชีวิต 

เมื่อพิจำรณำระดับหรือประเภทกำรศึกษำก่อนมำเรียน 

ม.ชีวิต พบว่ำ ทุกกลุ่มผู้เรียนจบชั้นมัธยมศึกษำตอน

ปลำยในระบบกำรศึกษำนอกโรงเรียน หรือ กศน.สูง

กว่ำกำรศึกษำประเภทอ่ืน โดยพบว่ำ ผู้ให้สัมภำษณ์ท่ีมี

สถำนภำพเป็นบัณฑิต (หมำยถึง ส ำเร็จกำรศึกษำจำก 

ม.ชีวิตแล้ว) มีภูมิหลังด้ำนกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำ

ตอนปลำยในระบบกำรศึกษำนอกโรงเรียน หรือ จบ 

กศน. ก่อนเข้ำมำศึกษำใน ม.ชีวิต สูงท่ีสุด (ร้อยละ 

56.0) รองลงมำคือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลท่ีมีสถำนภำพเป็นผู้

ลำออกลำงคันท่ีจบ กศน. มีร้อยละ 54.5 และผู้จบ 

กศน. ท่ี มีสถำนภำพเป็นนักศึกษำมีร้อยละ 41.0 

ตำมล ำดับ  

ซ่ึงเป็นท่ีน่ำสังเกตว่ำ ผู้ ให้สัมภำษณ์ท่ีมีสถำนภำพ

นักศึกษำหรือก ำลังศึกษำอยู่ท่ี ม.ชีวิต (ขณะท ำกำร

สัมภำษณ์) ท่ีจบชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยในระบบปกติ

56.1
48.9

42.7 45.1
49.4

67.1

50

50.9

50.6

54.5

50

54.3

32.9

50

49.1

49.4

45.5

50

45.7

ผูบ้รหิำร/อำจำรย์

หัวหน้ำงำน/ผูป้ระสำนงำน/
เลขำนุกำร

บัณฑติ

นักศึกษำ

ผูล้ำออกกลำงคัน

นศ./บฑ.ปริญญำโท

รวม
หญิง

ชำย
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ก่อนเข้ำมำศึกษำ ม.ชีวิต มีสัดส่วนสูงกว่ำผู้เรียนท่ีมี

สถำนภำพอ่ืน ๆ (หรือคิดเป็นร้อยละ 31.3)  (ดูแผนภำพ 

3-5)  

แผนภาพ 3-5 
ร้อยละผูใ้ห้สัมภาษณ์เชงิคุณภาพ จ าแนกตามระดับหรือ
ประเภทการศกึษาก่อนมาเรยีน ม.ชีวติ และสถานภาพ ณ 

ขณะทีท่ าการสมัภาษณ ์

 

3.6) ผู้ให้สัมภาษณ์เชิงคุณภาพ จ าแนกตาม
สถานภาพ / บทบาทในชุมชน  

สถำนภำพ / บทบำทในชุมชน 3 อันดับแรกที่ส ำคัญ คือ 

กำรมีสถำนภำพเป็นผู้น ำชุมชน (เช่น ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน หรือสำรวัตรก ำนัน) กรรมกำรหมู่บ้ำน 

/ ประธำนหรือกรรมกำรกลุ่มต่ำงๆ ภำยในหมู่บ้ำน และ

ท ำงำนในองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น (เช่น นำยก 

อบต. หรือ สมำชิก อบต.)  

เม่ือพิจำรณำเปรียบเทียบสัดส่วนของสถำนภำพใน

ชุมชน ทั้ง 3 อันดับแรกน้ี พบว่ำ กลุ่มบัณฑิตจะมี

สถำนภำพในกำรเป็นก ำนัน / ผู้ใหญ่บ้ำน / ผู้น ำชุมชน

สูงท่ีสุด (ร้อยละ 17.2) ขณะท่ีนักศึกษำมีสถำนภำพใน

กำรเป็นกรรมกำรหมู่บ้ำน / ประธำนหรือกรรมกำร

กลุ่มต่ำง ๆ ภำยในหมู่บ้ำนสูงท่ีสุด (ร้อยละ 15.9) และ

ท ำงำนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้อยละ 9.2 ซ่ึงต่ ำ

กว่ำกลุ่มบัณฑิตท่ีมีสัดส่วนร้อยละ 10.6 ในขณะท่ีผู้ท่ี

ลำออกกลำงคันเป็น อสม. และประธำน / กรรมกำร

ต่ำง ๆ ในหมู่บ้ำน / ชุมชนสูงกว่ำสถำนภำพอ่ืน ๆ ใน

ชุมชน (ร้อยละ 27.3 เท่ำกัน) 

นอกจำกน้ี พบว่ำ นักศึกษำท่ีระบุว่ำ ไม่มีสถำนภำพ

หรือบทบำทใด ๆ ในชุมชนเลย หรือมีสถำนภำพเป็น

ประชำชนหรือสมำชิกธรรมดำในชุมชน มีสัดส่วนสูง

กว่ำกลุ่มบัณฑิตอยู่มำก (ร้อยละ 41.7 และ 25.0 

ตำมล ำดับ) เม่ือเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ลำออกกลำงคัน 

ท่ีระบุว่ำไม่มีสถำนภำพหรือบทบำทใด ๆ ในชุมชน หรือ

เป็นประชำชน / คนธรรมดำ / สมำชิกในชุมชน พบว่ำ 

กลุ่มน้ีมีสัดส่วนสูงท่ีสุด (ร้อยละ 63.6) (ดูตำรำง 3-1)

ตาราง 3-1  
ร้อยละผูใ้ห้สัมภาษณ์เชงิคุณภาพ จ าแนกตามสถานภาพ / บทบาทในชุมชนและประเภทผูใ้ห้สัมภาษณ ์

สถานภาพ / บทบาทในชุมชน บัณฑิต นักศึกษา 

ปรญิญาตรี 

ผู้ลาออก

กลางคัน 

นศ. / บฑ.

ปรญิญาโท 

นักกำรเมืองท้องถิ่น - อปท., สท. 10.6 9.2 18.2 10.0 

ผู้น ำชุมชน - ก ำนัน / ผู้ใหญ่บ้ำน 17.2 11.4 9.1 0 

กรรมกำรหมู่บ้ำน / ประธำนกลุ่มต่ำงๆ 13.4 15.9 27.3 0 

อำสำสมัครในชุมชน 8.8 5.2 27.3 0 

กลุ่มวิสำหกจิ / ศูนยเ์รียนรู้ 5.6 0.7 9.1 10.0 

อ่ืนๆ (จิตอำสำ ปรำชญ์ พระ หมอ ฯลฯ) 5.1 4.4 9.1 0 

มำกกว่ำ 1 สถำนภำพในชุมชน 7.4 4.1 0 0 

ประชำชน / สมำชกิในชุมชน 25.0 41.7 63.6 80.0 

ไม่ตอบ 6.9 7.4 9.1 0 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 

41.1

31.3

8.5
13.7

56

22.7

5.6
9.7

54.5

18.2

0 2.7

นักศึกษำ

บัณฑิต

ผู้ลำออกกลำงคัน
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3.7) ผู้ให้สัมภาษณ์เชิงคุณภาพท่ีจบจาก 
ม.ชีวิต และได้ปฏิบัติหน้าที่ให้กับ ม.ชีวิต 

ผลกำรสัมภำษณ์เชิงคุณภำพ พบว่ำ มีบัณฑิตท่ีจบจำก 

ม.ชีวิต จ ำนวนรวมทั้งส้ิน 24 คน และได้ปฏิบัติงำน

ให้กับ ม.ชีวิต โดยด ำรงต ำแหน่ง ผอ.ศรช. 1 คน ผอ. / 

อำจำรย์ประจ ำ 2 คน อำจำรย์พ่ีเล้ียง 11 คน อำจำรย์

พิเศษ 5 คน อำจำรย์พิเศษ / อำจำรย์พี่เล้ียง 3 คน และ

ผู้ประสำนงำน / เลขำนุกำร 2 คน  

 

 

 

3.8) ผู้ให้สัมภาษณ์เชิงคุณภาพท่ีเป็นปราชญ์
ชาวบ้าน 

จำกกำรสัมภำษณ์เชิงคุณภำพ พบว่ำ มีปรำชญ์ชำว 

บ้ำนท่ีเป็นผู้ให้ข้อมูล ท่ีมีควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรเกษตร

จ ำนวนรวมทั้งส้ิน 7 คน โดยแบ่งออกเป็นบัณฑิตท่ี

ส ำเร็จจำก ม.ชีวิต ท่ีได้รับกำรยกย่องให้เป็นปรำชญ์

ชำวบ้ำนจ ำนวน 3 คน ซ่ึงอยู่ในพื้นท่ี ศปจ. ศรีสะเกษ 

สุรินทร์ และกระบ่ี หรือแห่งละ 1 คน ขณะท่ีผู้ ท่ี มี

สถำนภำพเป็นนักศึกษำ ม.ชีวิต และได้รับกำรยกย่อง

ให้เป็นปรำชญ์ชำวบ้ำนมีจ ำนวน 1 คน จำก ศปจ. ตำก 

ส ำหรับปรำชญ์ชำวบ้ำน ที่มีสถำนภำพเป็นชำวบ้ำนหรือ

อยู่ในพื้นท่ี / ชุมชนเรียนรู้อยู่แล้วมีจ ำนวน 3 คน 
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ลกัษณะประชากรและสงัคมของผ ูใ้หข้อ้มลูเชิงคณุภาพ

1) ผู้บริหาร / อาจารย์ 

1.1) ผู้บริหาร / อาจารย์ จ าแนกตามการ
ด ารงต าแหน่ง 

ผู้ให้สัมภำษณ์เชิงคุณภำพท่ีเป็นผู้บริหำร / อำจำรย์ มี

รวมทั้งส้ิน 146 คน ซ่ึงผลกำรศึกษำแสดงให้เห็นว่ำ 

ต ำแหน่งของผู้บริหำร / อำจำรย์นั้นยังสำมำรถจ ำแนก

ออกเป็นหลำยต ำแหน่งหรือมีภำระงำนตำมท่ีได้รับ

มอบหมำยหลำยหน้ำท่ี / ภำรกิจด้วยกัน แต่ก็พบว่ำ ผู้ที่

ท ำหน้ำท่ีเพียงต ำแหน่งเดียวนั้น มีสัดส่วนสูงกว่ำผู้ท่ี

ด ำรงหลำยต ำแหน่งหรือมีหลำยหน้ำท่ีหรือมีภำรกิจ

หลำยอย่ำงในเวลำเดียวกัน  

จำกแผนภำพจะเห็นได้ว่ำ ผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภำพท่ี

ต ำแหน่งอำจำรย์พิเศษ มีสัดส่วนสูงท่ีสุด (ร้อยละ 27.3) 

รองลงมำ คือ ต ำแหน่งผู้บริหำร / ผู้อ ำนวยกำร ศรป. / 

ศปจ. (ร้อยละ 19.9) ซ่ึงในต ำแหน่งน้ีได้นับรวมอดีต

ผู้อ ำนวยกำร และรักษำกำรผู้อ ำนวยกำรของ ศรป. / 

ศปจ. ไว้ด้วย รวมถึงได้รวมบุคลำกรของ สกอ. อีก 2 

ท่ำน ท่ีมีต ำแหน่งในระดับบริหำรไว้ในกลุ่มน้ีด้วย ใน

อันดับรองลงมำ คือ ผู้ ให้สัมภำษณ์ท่ีระบุว่ำด ำรง 

ต ำแหน่งอำจำรย์พ่ีเลี้ยง และอำจำรย์ประจ ำเพียงอย่ำง

ใดอย่ำงหน่ึง (ร้อยละ 14.4 และ 12.3 ตำมล ำดับ)  

ส ำหรับผู้ท่ีมีหลำยต ำแหน่งหรือมีบทบำทหน้ำท่ีหลำย

อย่ำง หรือตั้งแต่สองต ำแหน่ง / ภำรกิจข้ึนไปนั้น พบว่ำ 

ผู้ท่ีด ำรงต ำแหน่งเป็นทั้งผู้บริหำรและเป็นอำจำรย์ประ 

จ ำมีสัดส่วนสูงท่ีสุด (ร้อยละ 11.0) รองลงมำ คือ ผู้ท่ี

ด ำรงต ำแหน่งทั้งเป็นอำจำรย์พิเศษและเป็นอำจำรย์พ่ี

เล้ียง (ร้อยละ 6.8) ขณะท่ีกลุ่มท่ีมีบทบำทเป็นทั้ง

ผู้อ ำนวยกำรและอำจำรย์พิเศษ มีร้อยละ 3.4 เป็นทั้ง

อำจำรย์ประจ ำและอำจำรย์พิเศษ และเป็นทั้งหัวหน้ำ

ฝ่ำยและอำจำรย์ประจ ำร้อยละ 1.4 เท่ำกัน ตำมล ำดับ 

ส ำหรับผู้ท่ีด ำรงต ำแหน่งทั้งกำรเป็นผู้อ ำนวยกำร เป็น

อำจำรย์ประจ ำและเป็นอำจำรย์พิเศษ หรือมีบทบำท

หน้ำท่ีสำมบทบำทในคน ๆ เดียวกันนั้น พบว่ำ มีเพียง

ร้อยละ 0.7 (ดูแผนภำพ 3-6) 

 
แผนภาพ 3-6 

ร้อยละผูบ้ริหาร / อาจารย์ จ าแนกตามการด ารงต าแหน่ง / การปฏิบัติหน้าที ่

 
19.9

11.0

0.7

3.4

12.3

1.4

27.3

6.8

14.4

1.4

1.4

ผอ./อดีตผอ./รักษำกำร

ผอ./อำจำรย์ประจ ำ

ผอ./อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์พเิศษ

ผอ./อำจำรย์พเิศษ

อำจำรย์ประจ ำ

อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์พี่เลี้ยง

อำจำรย์พเิศษ

อำจำรย์พเิศษ/อำจำรย์พี้เลี้ยง

อำจำรย์พี่เลี้ยง

ฟัวหน้ำฝ่ำย/อำจำรย์ประจ ำ

อดีตอำจำรย์
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1.2) ผู้บริหาร / อาจารย์ จ าแนกตามเพศ 
อายุ และการศึกษา 

ผู้ให้สัมภำษณ์ในกลุ่มผู้บริหำร / อำจำรย์ พบว่ำ ส่วน

ใหญ่เป็นเพศชำยมำกกว่ำเพศหญิง ร้อยละ 67.1 และ 

32.9 ตำมล ำดับ (ดูแผนภำพ 3-7)  เม่ือพิจำรณำอำยุ 

พบว่ำ อยู่ในกลุ่มอำยุ 60 ปีข้ึนไป สูงท่ีสุด (ร้อยละ 41.1) 

โดยมีอำยุเฉล่ีย 55.1 ปี อำยุต่ ำสุด คือ 24 ปี (อำจำรย์

พ่ีเล้ียง-ชุมพร) อำยุสูงสุด คือ 77 ปี (ดูแผนภำพ 3-8) 

และเกินครึ่ง คือ ผู้ท่ีจบกำรศึกษำปริญญำโท (ร้อยละ 

52.1) รองลงมำ คือ ผู้ท่ีจบกำรศึกษำปริญญำตรี (ร้อย

ละ 34.9) ส ำหรับกลุ่มท่ีระบุว่ำจบกำรศึกษำระดับ

ปริญญำเอกมีร้อยละ 10.3 (ดูแผนภำพ 3-9)  

1.3) ผู้บริหาร / อาจารย์ จ าแนกตามจ านวน
ปีท่ีเข้ามาร่วมงาน / เก่ียวข้องกับ ม.ชีวิต
  

เม่ือพิจำรณำระยะเวลำท่ีเข้ำมำร่วมงำนหรือเข้ำมำ

เกี่ยวข้องกับ ม.ชีวิต พบว่ำ ผู้บริหำร / อำจำรย์เข้ำมำ

ร่วมงำนหรือเกี่ยวข้องกับ ม.ชีวิต เฉล่ีย 6.2 ปี โดยเกิน

ครึ่งเข้ำมำร่วมงำนหรือเกี่ยวข้องกับ ม.ชีวิต ในช่วงเวลำ 

6-10 ปี (ร้อยละ 53.5) รองลงมำ คือ ช่วงเวลำ 1-5 ปี 

(ร้อยละ 35.6) และร้อยละ 6.8 เข้ำมำร่วมงำนหรือ

เก่ียวข้องกับ ม.ชีวิต นำนกว่ำ 10 ปี (ดูแผนภำพ 3-10) 

 

แผนภาพ 3-7 
ร้อยละผูบ้ริหาร / อาจารย์ จ าแนกตามเพศ 

 

 

 

 

 
 

 

แผนภาพ 3-8 
ร้อยละผูบ้ริหาร / อาจารย์ จ าแนกตามกลุ่มอายุ 

 

 
 

แผนภาพ 3-9 
ร้อยละผูบ้ริหาร / อาจารย์ จ าแนกตามระดับการศกึษา 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภาพ 3-10 
ร้อยละผูบ้ริหาร / อาจารย์ จ าแนกตามระยะเวลาที่เข้ามา

ร่วมงาน / เกีย่วข้องกบั ม.ชีวติ 
 

 

 

 

 

 

 

ชำย

67%

หญิง

33%

ปริญญำตรี

35%

ปรญิญำโท

52%
ปริญญำเอก

10%

ไม่ระบุ

3%

1-5 ปี

36%

6-10 ปี

53%
มำกกวำ่ 10 ปี

7%

ไม่ทรำบ/ไม่ระบุ

4%

1.4 2.7 4.8
11 13.7 11.6 13.7

41.1

ต่ ำกว่ำ 

29

30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 ปีขึน้

ไป
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1.4) ผู้บริหาร / อาจารย์ จ าแนกตามการ
ส าเร็จการศึกษาจาก ม.ชีวิต  

เม่ือพิจำรณำถึงกำรส ำเร็จกำรศึกษำจำก ม.ชีวิต หรือ

กำรเป็นศิษย์เก่ำของ ม.ชีวิต ของกลุ่มผู้บริหำร / 

อำจำรย์ท่ีให้ข้อมูลเชิงคุณภำพ พบว่ำ มีผู้ ท่ีจบจำก  

ม.ชีวิต มีร้อยละ 15.1 โดยครึ่งหน่ึงด ำรงต ำแหน่ง

อำจำรย์พ่ีเลี้ยง (ร้อยละ 50) รองลงมำมีสถำนภำพเป็น

อำจำรย์พิเศษ (ร้อยละ 22.7) (ดูแผนภำพ 3-11) 

แผนภาพ 3-11 
ร้อยละผูบ้ริหาร / อาจารย์ จ าแนกตามการส าเร็จ

การศกึษาจาก ม.ชีวติ 

 

1.5) ผู้บริหาร / อาจารย์ จ าแนกตามการ
ประกอบอาชีพอื่นนอกเหนือจากการ
เป็นผู้บริหาร / อาจารย์ที่ ม.ชีวิต 

เม่ือพิจำรณำถึงกำรท ำอำชีพอ่ืน ๆ นอกเหนือจำกกำร

เป็นผู้บริหำร / อำจำรย์ท่ี ม.ชีวิต พบว่ำ ผู้บริหำร / 

อำจำรย์ท่ีมีสถำนภำพเป็นข้ำรำชกำรบ ำนำญในเวลำ

เดียวกันด้วยมีสัดส่วนสูงท่ีสุด (ร้อยละ 21.9)  รองลงมำ

ประกอบอำชีพเกษตรกรรม / สวนยำง / สวนปำล์ม 

(ร้อยละ 11.6) และประกอบอำชีพมำกกว่ำ 1 อำชีพ 

(ร้อยละ 11 .0)  เ ช่น ธุรกิจส่วนตัว /  ค้ำขำยและ

เกษตรกรรม ข้ำรำชกำรบ ำนำญและธุรกิจส่วนตัว เป็น

ต้น นอกจำกน้ียังพบว่ำ ร้อยละ 19.2 เป็นผู้ ท่ีไม่ได้

ประกอบอำชีพอ่ืนนอกจำกกำรเป็นผู้บริหำร / อำจำรย์ 

ม.ชีวิต เพียงอย่ำงเดียว (ดูตำรำง 3-2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 3-2 รอ้ยละผู้บริหาร / อาจารย ์ 
จ าแนกตามการประกอบอาชพีอื่นๆ  

 

อาชีพอ่ืน ๆ นอกจากการเป็น

ผู้บริหาร / อาจารย์ที่ ม.ชีวิต 
ร้อยละ 

ข้ำรำชกำรบ ำนำญ 21.9 
รับรำชกำร 8.9 
นักกำรเมืองท่องถิ่น - อปท., สท., 
ผู้ใหญ่บ้ำน 

4.1 

ธุรกิจส่วนตัว / ค้ำขำย 8.9 
อำชีพอิสระ (นักวิชำกำร นกัพัฒนำ 
นักวิจัย ทนำยควำม วิทยำกร ฯลฯ) 

4.1 

เกษตรกร – สวนปำล์ม / สวนยำง / 
ศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียง 

11.6 

อำชีพอ่ืน ๆ (องค์กรพัฒนำเอกชน 
พระ อสม. พนักงำนบริษัท ฯลฯ) 

10.3 

มีมำกกว่ำ 1 อำชีพ (ค้ำขำย, 
เกษตรกร, ข้ำรำชกำรบ ำนำญ, ธุรกิจ
ส่วนตัว ฯลฯ) 

11.0 

ไม่ได้ประกอบอำชีพอื่น 19.2 

รวม 100.0 

ไม่ใช่

85%

ใช่

15%
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2) หัวหน้างาน / ผูป้ระสานงาน / 
เลขานุการ 

2.1) หัวหน้างาน / ผู้ประสานงาน / 
เลขานุการ จ าแนกตามเพศ อายุ  
และการศึกษา 

ส ำหรับผู้ให้สัมภำษณ์เชิงคุณภำพท่ีมีสถำนภำพหรือ

ต ำแหน่งเป็นหัวหน้ำงำน / ผู้ประสำนงำน / เลขำนุกำร 

มีจ ำนวน 16 คน แบ่งออกเป็นหัวหน้ำงำน 3 คน และผู้

ประสำนงำน / เลขำนุกำร 13 คน สัดส่วนเพศชำย

เท่ำกับเพศหญิง อำยุเฉล่ีย 39.3 ปี พบว่ำ ผู้ท่ีอยู่ใน

กลุ่มอำยุ 30-34 ปี มีสัดส่วนเท่ำกับผู้ท่ีอยู่ในกลุ่มอำยุ 

40-44 ปี (ร้อยละ 31.2 เท่ำกัน) (ดูแผนภำพ 3-12) 

ส่วนใหญ่จบปริญญำตรี (ร้อยละ 75.0) (ดูแผนภำพ 3-

13) 

แผนภาพ 3-12 
ร้อยละหัวหน้างาน / ผู้ประสานงาน / เลขานุการ  

จ าแนกตามอายุ  

แผนภาพ 3-13 
ร้อยละหัวหน้างาน / ผู้ประสานงาน / เลขานุการ  

จ าแนกตามระดับการศกึษา 
 

2.2) หัวหน้างาน / ผู้ประสานงาน / 
เลขานุการ จ าแนกตามจ านวนปีท่ีเข้ามา
ท างาน / เก่ียวข้องกับ ม.ชีวิต จบ
การศึกษาจาก ม.ชีวิต และอาชีพอ่ืน
นอกเหนือจากการท างานที่ ม.ชีวิต 

เม่ือพิจำรณำถึงจ ำนวนปีท่ีมำรับต ำแหน่ง / เกี่ยวข้อง

กับ ม.ชีวิต พบว่ำ มีกำรท ำงำนท่ี ม.ชีวิต เฉล่ีย 6.2 ปี 

ครึ่งหน่ึงท ำงำนอยู่ในช่วงเวลำ 6-10 ปี (ร้อยละ 50) 

และส่วนใหญ่ไม่ได้จบจำก ม.ชีวิต (ร้อยละ 87.5) เกิน

ครึ่งประกอบอำชีพอ่ืนนอกเหนือจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ 

ๆ ม.ชีวิต โดยประกอบอำชีพมำกกว่ำ 1 อำชีพ เช่น 

ธุรกิจส่วนตัว / ค้ำขำยและเกษตรกรรม เป็นต้น (คิด

เป็นร้อยละ 56.2) รองลงมำประกอบอำชีพเกษตรกรรม 

/ สวนยำง / สวนปำล์ม (ร้อยละ 31.3) (ดูตำรำง 3-3) 

 
ตาราง 3-3 

ร้อยละหัวหน้างาน / ผู้ประสานงาน / เลขานุการ  
จ าแนกตามจ านวนปีที่เขา้มาท างาน / เกี่ยวขอ้ง 
กับ ม.ชีวติ การเป็นศิษย์เก่า ม.ชีวติ และอาชีพอื่น

นอกเหนอืจากการท างานที ่ม.ชีวติ 

 

 

รายละเอียด ร้อยละ 
จ านวนปีที่มาเกี่ยวข้องกับ ม.ชีวติ (ป)ี เฉลี่ย 6.2 ปี 

   1-5 ป ี 37.5 
   6-10 ป ี 50.0 
   มำกกว่ำ 10 ปี 12.5 

จบการศึกษาจาก ม.ชีวิต / ศิษย์เก่า ม.ชีวิต 
   ใช่  12.5 
   ไม่ใช่ 87.5 

อาชีพนอกเหนือจากท างานท่ี ม. ชีวิต 
เกษตรกรรม / สวนปำล์ม / สวนยำง 
/ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

31.3 

อำชีพอื่นๆ (NGO, พระ อสม. 
พนักงำนบริษัท ฯลฯ) 

12.5 

มีมำกกว่ำ 1 อำชีพ (ค้ำขำย, 
เกษตรกร ฯลฯ) 

56.2 

รวม 100.0 

6.3

31.2

6.3

31.2

6.3 6.3
12.4

ต่ ำกว่ำ 

29

30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 ปีขึน้

ไป

ไมต่อบ

ปวช.

12%

ปริญญำตรี

75%

ปริญญำโท

13%
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3) บัณฑิต  

3.1) บัณฑิตจ าแนกตามเพศ อายุ และ
การศึกษาก่อนมาเรียนที่ ม.ชีวิต 

โครงกำร ฯ ได้สัมภำษณ์เชิงคุณภำพบัณฑิตท่ีจบ

กำรศึกษำจำกม.ชีวิต จ ำนวน 216 คน คือ ผู้ท่ีเข้ำเรียน

ในปี 2554, 2555, 2556 และ 2557 โดยพบว่ำ ผู้ท่ีให้

สัมภำษณ์เป็นเพศชำยมำกกว่ำเพศหญิง (ดูแผนภำพ 

3-14) มีอำยเุฉล่ีย 48.9 ปี อยู่ในกลุ่มอำยุ 50-54 ปี สูง

ท่ีสุด (ร้อยละ 22.2) รองลงมำอยู่ในกลุ่มอำยุ 45-49 ปี 

(ร้อยละ 18.1) และกลุ่มอำยุ 40-44 ปี (ร้อยละ 16.7) 

(ดูแผนภำพ 3-15) เกินกว่ำครึ่ง คือ ผู้ท่ีชั้นมัธยมศึกษำ

ปีท่ี 6 ในระบบกำรศึกษำนอกโรงเรียน หรือ กศน. (ร้อย

ละ 56.0)  (ดูแผนภำพ 3-16) 

 
แผนภาพ 3-14 

ร้อยละบัณฑิต จ าแนกตามเพศ  

       

 

 
 
 

 
 
 

แผนภาพ 3-15 
ร้อยละบัณฑิต จ าแนกตามกลุม่อาย ุ

 

แผนภาพ 3-16 
ร้อยละบัณฑิต จ าแนกตามการศึกษา 

ก่อนมาเรียน ม.ชีวติ 

 

3.2) บัณฑิตจ าแนกตามการประกอบอาชีพ 

เม่ือพิจำรณำถึงอำชีพของผู้ให้สัมภำษณ์ท่ีมีสถำนภำพ

เป็นบัณฑิต พบว่ำ บัณฑิตท่ีประกอบอำชีพธุรกิจ

ส่วนตัว / ค้ำขำย มีสัดส่วนสูงท่ีสุด (ร้อยละ 30.1) 

รองลงมำประกอบอำชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 28.2) (ดู

ตำรำง 3-4) 

 
ตาราง 3-4 

ร้อยละบัณฑิต จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพหลัก ร้อยละ 
เกษตรกร 28.2 
ธุรกิจส่วนตัว / ค้ำขำย 30.1 
นักกำรเมืองท้องถิ่น - อปท., สท.  4.6 
ผู้น ำชุมชน – ก ำนัน, ผู้ใหญ่บ้ำน, 
ประธำน / กรรมกำรชุมชน 

6.5 

รำชกำร / รัฐวิสำหกิจ / เกษียณ 9.3 
รับจ้ำงทั่วไป 2.8 
อ่ืนๆ (พระ จิตอำสำ, แม่บ้ำน NGO) 3.7 
ลูกจ้ำงเอกชน 4.2 
มีมำกกว่ำ 1 อำชีพ เช่น ธุรกจิส่วนตัว, 
ค้ำขำย, เกษตรกร 

7.4 

ไม่ตอบ 3.2 

รวม 100.0 

 

3.7 2.8
6.5

16.7 18.1

22.2

15.7

11.6

2.7

ต่ ำกว่ำ 

29

30-3435-39 40-44 45-49 50-5455-59 60 ปี

ขึน้ไป

ไม่ตอบ

56

22.7

5.6
9.7

1.8 4.2

ชำย

51%

หญิง

49%
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3.3) บัณฑิตจ าแนกตามสถานภาพ / บทบาท
ในชุมชน 

เม่ือพิจำรณำสถำนภำพและบทบำทในชุมชน พบว่ำ 

สถำนภำพ / ต ำแหน่ง / บทบำทในชุมชนของบัณฑิตสูง

ท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ก ำนัน / ผู้ใหญ่บ้ำน / ผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้ำน / สำรวัตรก ำนัน / ผู้น ำชุมชน (ร้อยละ 17.2) 

รองลงมำคือ บัณฑิตท่ีมีสถำนภำพ / ต ำแหน่ง / บทบำท

ในกำรเป็นประธำนกลุ่มต่ำง ๆ ในชุมชน / กรรมกำร

หมู่บ้ำน (ร้อยละ 13.4) และท ำงำนในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ 10.6) อย่ำงไรก็ตำม พบด้วยว่ำ

บัณฑิตท่ีระบุว่ำตนเองไม่ได้มีสถำนภำพหรือต ำแหน่ง / 

บทบำทใด ๆ ในชุมชน หรือเป็นบุคคล / ประชำชนคน

ทั่วไป มีร้อยละ 25.0 (ดูตำรำง 3-5) 

 
ตาราง 3-5 

ร้อยละบัณฑิต จ าแนกตามสถานภาพ / ต าแหน่ง /  
บทบาทในชุมชน 

สถานภาพ / ต าแหน่ง / บทบาทในชุมชน ร้อยละ 

นักกำรเมืองท้องถิ่น - อปท., สท. 10.6 

ผู้น ำชุมชน – ก ำนัน, ผู้ใหญ่บ้ำน, ฯลฯ 17.2 

กรรมกำรหมู่บำ้น / ประธำนกลุ่มต่ำงๆ 13.4 

อำสำสมัคร 8.8 

กลุ่มวิสำหกิจ / ศูนย์เรียนรู้  5.6 

อ่ืนๆ (จิตอำสำ ปรำชญ์  พระ หมอ ฯลฯ) 5.1 

มีมำกกว่ำ 1 สถำนภำพในชุมชน 7.4 

ไม่มีสถำนภำพ / ต ำแหน่ง / บทบำทใน

ชุมชน 

25.0 

ไม่ตอบ 6.9 

รวม 100.0 

 

3.4) บัณฑิตที่ได้รับการยกย่องให้เป็น
ปราชญ์ชาวบ้าน 

จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลท่ีเป็นบัณฑิต พบว่ำ มี

จ ำนวน 3 คน ท่ีได้รับยกย่องให้เป็นปรำชญ์ชำวบ้ำนท่ีมี

ควำมเช่ียวชำญด้ำนกำรเกษตร ได้แก่ บัณฑิตจำก 

ศปจ. ศรีสะเกษ สุรินทร์ และกระบ่ี 
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4) นักศึกษา 

4.1) นักศึกษาจ าแนกตามเพศ อายุ และ
การศึกษาก่อนมาเรียน ม.ชีวิต 

ผู้ให้สัมภำษณ์เชิงคุณภำพท่ีมีสถำนภำพเป็นนักศึกษำ

หรือก ำลังศึกษำอยู่ในปัจจุบันมีจ ำนวน 271 คน คือ ผู้ท่ี

เข้ำเรียนปี 2558, 2559 และ 2560 โดยพบว่ำ เป็นเพศ

ชำยมำกกว่ำเพศหญิง (ดูแผนภำพ 3-17) มีอำยุเฉล่ีย 

42.7 ปี อยู่ในกลุ่มอำยุ 45-49 ป ีสูงท่ีสุด (ร้อยละ 18.1) 

รองลงมำอยู่ในกลุ่มอำยุต่ ำกว่ำ 29 ปี (ร้อยละ 16.6) 

และกลุ่มอำยุ 50-54 ปี (ร้อยละ 15.5) (ดูแผนภำพ 3-

18) เป็นผู้ท่ีจบชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ในระบบกำรศึกษำ

นอกโรงเรียนหรือ กศน.  สูง ท่ีสุด (ร้อยละ 41.0) 

รองลงมำเป็นผู้ท่ีจบชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ในภำคปกติ 

(ร้อยละ 31.3) (ดูแผนภำพ 3-19) 

 
แผนภาพ 3-17  

ร้อยละนักศกึษา จ าแนกตามเพศ  

 
แผนภาพ 3-18 

ร้อยละนักศกึษา จ าแนกตามกลุ่มอายุ 

 
 

แผนภาพ 3-19 
ร้อยละนักศกึษา จ าแนกตามระดับการศกึษา 

ก่อนมาเรียน ม.ชีวติ 

 

4.2) นักศึกษาจ าแนกตามการประกอบอาชีพ 

เม่ือพิจำรณำถึงกำรประกอบอำชีพของผู้ให้สัมภำษณ์

เชิงคุณภำพท่ีมีสถำนภำพเป็นนักศึกษำ พบว่ำ สัดส่วน

นักศึกษำท่ีประกอบอำชีพธุรกิจส่วนตัว / ค้ำขำยสูง

ท่ีสุด (ร้อยละ 30.4) รองลงมำประกอบอำชีพเกษตรกร 

(ร้อยละ 28.0) (ดูตำรำง 3-6) 

 

ตาราง 3-6 
ร้อยละนักศกึษา จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพหลัก ร้อยละ 
เกษตรกร 28.0 
ธุรกิจส่วนตัว / ค้ำขำย 30.4 
นักกำรเมืองท้องถิ่น - อปท., สท. 3.7 
ผู้น ำชุมชน – ก ำนัน, ผู้ใหญ่บ้ำน, 
ประธำน / กรรมกำรชุมชน 

1.8 

รำชกำร / รัฐวิสำหกิจ / เกษียณ 6.6 
รับจ้ำงทั่วไป 6.6 
อ่ืนๆ (พระ จิตอำสำ กลุ่ม แม่บ้ำน NGO) 4.4 
ลูกจ้ำงเอกชน 8.5 
มีมำกกว่ำ 1 อำชีพ เช่น ธุรกจิส่วนตัว / 
ค้ำขำย, เกษตรกร 

4.8 

ไม่ตอบ 5.2 

รวม 100.0 
 

16.6

8.5

12.9 13.3

18.1
15.5

8.1 7

ต่ ำกว่ำ 

29

30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-5960 ปีขึน้

ไป

41

31.3

8.5
13.7

0.7
4.8

ชำย

51%

หญิง

49%
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4.3) นักศึกษาจ าแนกตามสถานภาพ / 
บทบาทในชุมชน 

เม่ือพิจำรณำสถำนภำพ / บทบำทในชุมชน พบว่ำ 

สัดส่วนของสถำนภำพ / บทบำทในชุมชนของนักศึกษำ

สูงท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กำรเป็นประธำนกลุ่มต่ำง 

ๆ ในชุมชน / กรรมกำรหมู่บ้ำนสูงท่ีสุด (ร้อยละ 15.9) 

รองลงมำ คือ ก ำนัน / ผู้ใหญ่บ้ำน / ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน / 

สำรวัตรก ำนัน / ผู้น ำชุมชน (ร้อยละ 11.4) และท ำงำน

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ 9.2 ) แต่

อย่ำงไรก็ตำมยังมีนักศึกษำท่ีระบุว่ำตนเองไม่มีบทบำท

ใดๆ ในชุมชนเลยสูงถึงร้อยละ 41.7 (ดูตำรำง 3-7) 

ตาราง 3-7 
ร้อยละนักศกึษา จ าแนกตามสถานภาพ / บทบาทในชุมชน 

สถานภาพ / บทบาทในชุมชน ร้อยละ 
นักกำรเมืองท้องถิ่น - อปท., สท. 9.2 
ผู้น ำชุมชน – ก ำนัน, ผู้ใหญ่บ้ำน ฯลฯ 11.4 
กรรมกำรหมู่บำ้น / ประธำนกลุ่มต่ำงๆ 15.9 
อสม. 5.2 
กลุ่มวิสำหกิจ / ศูนย์เรียนรู้  0.7 
อ่ืนๆ (จิตอำสำ ปรำชญ์ พระ หมอ) 4.4 
มำกกว่ำ 1 สถำนภำพในชุมชน 4.1 
ไม่มีต ำแหน่ง / บทบำทในชุมชน 41.7 
ไม่ตอบ 7.4 

รวม 100.0 
 

4.4) นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องให้เป็น

ปราชญ์ชาวบ้าน 

จำกกำรสัมภำษณ์นักศึกษำ พบว่ำ มีนักศึกษำ 1 คน ท่ี
ได้รับยกย่องให้เป็นปรำชญ์ชำวบ้ำนท่ีมีควำมเช่ียวชำญ
ด้ำนกำรเกษตร ได้แก่ นักศึกษำจำก ศปจ. ตำก 

 

5) ผู้ลาออกกลางคัน 

5.1) ผู้ลาออกกลางคันจ าแนกตามเพศ อายุ 

และการศึกษาก่อนมาเรียน ม.ชีวิต 

โครงกำร ฯ ได้สัมภำษณ์เชิงคุณภำพผู้ลำออกกลำงคัน
จ ำนวน 11 คน โดยพบว่ำ เป็นเพศชำยมำกกว่ำเพศ
หญิง (ดูแผนภำพ 3-20) มีอำยุเฉล่ีย 45.1 ปี อยู่ในกลุ่ม
อำยุ 30-34 ปี สูงท่ีสุด (ร้อยละ 27.2) รองลงมำอยู่ใน

กลุ่มอำยุ 50-54 ปี (ร้อยละ 18.2) (ดูแผนภำพ 3-21) 

เป็นผู้ท่ีจบชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ในระบบกำรศึกษำนอก
โรงเรียน หรือ กศน.สูงท่ีสุด (ร้อยละ 54.5) (ดูแผนภำพ 
3-22) 

5.2) ผู้ลาออกกลางคันจ าแนกตามการ

ประกอบอาชีพ 

เม่ือพิจำรณำถึงกำรประกอบอำชีพของผู้ ท่ีลำออก
กลำงคัน พบว่ำ สัดส่วนของผู้ท่ีประกอบอำชีพธุรกิจ
ส่วนตัว / ค้ำขำยมีสัดส่วนเท่ำกับผู้ ท่ีประกอบอำชีพ
เกษตรกรรม (ร้อยละ 27.3 เท่ำกัน) (ดูตำรำง 3-8)  

5.3) ผู้ลาออกกลางคันจ าแนกตามสถานภาพ 

/ ต าแหน่ง / บทบาทในชุมชน 

เม่ือพิจำรณำถึงสถำนภำพ / ต ำแหน่ง / บทบำทใน
ชุมชน พบว่ำ ผู้ลำออกกลำงคันมีสถำนภำพ / ต ำแหน่ง 
/ บทบำทในชุมชนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กำรเป็น
ประธำนกลุ่มต่ำงๆ ในชุมชน / กรรมกำรหมู่บ้ำน และ 
อสม. (ร้อยละ 27.3 เท่ำกัน) รองลงมำ คือ ท ำงำนใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ 18.2) แต่อย่ำงไร
ก็ตำมยังมีผู้ลำออกกลำงคันท่ีระบุว่ำไม่มีต ำแหน่ง / 
บทบำทใดๆ ในชุมชนเลยสูงถึงร้อยละ 63.6 (ดูตำรำง 
3-9) 
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แผนภาพ 3-20 
ร้อยละผู้ลาออกกลางคนั จ าแนกตามเพศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 3-21 
ร้อยละผู้ลาออกกลางคนั จ าแนกตามอายุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 3-22 
ร้อยละผู้ลาออกกลางคนั จ าแนกตามระดับการศกึษา 

ก่อนมาเรียน ม.ชีวติ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 3-8 
ร้อยละผู้ลาออกกลางคนั จ าแนกตามอาชีพ 

 

 

ตาราง 3-9  
ร้อยละผู้ลาออกกลางคนั จ าแนกตามสถานภาพ /   

บทบาทในชุมชน 

 

 
 

  

อาชีพหลัก ร้อยละ 

เกษตรกร 27.3 
ธุรกิจส่วนตัว  /  ค้ำขำย 27.3 
นักกำรเมืองท้องถิ่น - อปท., สท. 9.1 
ผู้น ำชุมชน – ก ำนัน, ผู้ใหญ่บ้ำน ฯลฯ 9.1 
ลูกจ้ำงเอกชน 18.1 
ไม่ตอบ 9.1 

รวม 100.0 

สถานภาพ  / บทบาทในชุมชน ร้อยละ 
นักกำรเมืองท้องถิ่น - อปท., สท. 18.2 
ผู้น ำชุมชน – ก ำนัน, ผู้ใหญ่บ้ำน ฯลฯ 9.1 
กรรมกำรหมู่บำ้น / ประธำนกลุ่มต่ำงๆ 27.3 
อำสำสมัคร 27.3 
กลุ่มวิสำหกิจ / ศูนย์เรียนรู้  9.1 
อ่ืนๆ (จิตอำสำ ปรำชญ์ พระ หมอ) 9.1 
มีมำกกว่ำ 1 สถำนภำพในชุมชน 0.0 
ไม่มีต ำแหน่ง / บทบำทในชุมชน 63.6 
ไม่ตอบ 9.1 

รวม 100.0 

ชำย

75%

หญิง

25%

27.2

9.1 9.1 9.1

18.2

9.1 9.1 9.1

ต่ ำกว่ำ 

29

30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 ปี

ขึ้นไป

ไมต่อบ

54.5

18.2

0 2.73 0 0
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6) นักศึกษาและบัณฑิตปริญญาโท 

6.1) นักศึกษาและบัณฑิตปริญญาโทจ าแนก
ตามเพศ อายุ และการศึกษาก่อนมา
เรียน ม.ชีวิต 

โครงกำร ฯ ได้สัมภำษณ์เชิงคุณภำพผู้ท่ีมีสถำนภำพ

เป็นนักศึกษำระดับปริญญำโทและบัณฑิตระดับ

ปริญญำโทจ ำนวน 10 คน โดยพบว่ำ เป็นเพศชำยและ

หญิงเท่ำกัน (ดูแผนภำพ 3-23) มีอำยุเฉล่ีย 49.4 ปี (ดู

แผนภำพ 3-24) จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรีทั้งหมด 

(ร้อยละ 100.0)  

แผนภาพ 3-23 
ร้อยละนักศกึษาและบัณฑิตระดับปรญิญาโท  

จ าแนกตามเพศ  

 
แผนภาพ 3-24 

ร้อยละนักศกึษาและบัณฑิตระดับปรญิญาโท  
จ าแนกตามอายุ 

6.2) นักศึกษา / บัณฑิตปริญญาโทจ าแนก
ตามการประกอบอาชีพ 

เมื่อพิจำรณำกำรประกอบอำชีพ พบว่ำ นักศึกษำระดับ

ปริญญำโทและบัณฑิตระดับปริญญำโทท่ีให้สัมภำษณ์

ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพธุรกิจส่วนตัว / ค้ำขำยสูงถึง

ร้อยละ 60 (ดูตำรำง 3-10) 

ตาราง 3-10 
ร้อยละนักศกึษาและบัณฑิตระดับปรญิญาโท  

จ าแนกตามการประกอบอาชพี 

อาชีพหลัก ร้อยละ 
เกษตรกร 10.0 
ธุรกิจส่วนตัว / ค้ำขำย 60.0 
นักกำรเมืองท้องถิ่น - อปท., สท. 10.0 
ผู้น ำชุมชน – ก ำนัน, ผู้ใหญ่บ้ำน ฯลฯ - 
รำชกำร / รฐัวสิำหกิจ / เกษียณ 10.0 
รับจ้ำงทั่วไป - 
อ่ืนๆ (พระ จิตอำสำ กลุ่ม แม่บ้ำน NGO) - 
ลูกจ้ำงเอกชน 10.0 
มำกกว่ำ 1 อำชีพ เช่น ธุรกิจส่วนตัว / 
ค้ำขำย, เกษตรกร 

- 

ไม่ตอบ - 
รวม 100.0 

 

6.3) นักศึกษาและบัณฑิตปริญญาโท จ าแนก
ตามสถานภาพ / บทบาทในชุมชน 

เม่ือพิจำรณำถึงสถำนภำพ ต ำแหน่ง บทบำทในชุมชน 

พบว่ำ นักศึกษำและบัณฑิตระดับปริญญำโทท่ีให้

สัมภำษณ์ส่วนใหญ่ ระบุว่ำ ไม่มีต ำแหน่งหรือบทบำทใด 

ๆ ในชุมชนท่ีตนอำศัยอยู่สูงถึงร้อยละ 80 (ดูตำรำง 3-

11)  

ตาราง 3-11 
ร้อยละนักศกึษาและบัณฑิตระดับปรญิญาโท  

จ าแนกตามต าแหน่ง / บทบาทในชุมชน 

สถานภาพ / ต าแหน่ง / บทบาทใน

ชุมชน 

ร้อยละ 

นักกำรเมืองท้องถิ่น - อปท., สท. 10.0 
ผู้น ำชุมชน – ก ำนัน, ผู้ใหญ่บ้ำน ฯลฯ - 
กรรมกำรหมู่บำ้น / ประธำนกลุ่มต่ำง ๆ - 
อสม. - 
กลุ่มวิสำหกิจ / ศูนย์เรียนรู้  10.0 
อ่ืน ๆ (จิตอำสำ ปรำชญ์ พระ หมอ) - 
มีมำกกว่ำ 1 สถำนภำพในชุมชน - 
ไม่มีต ำแหน่ง / บทบำทในชุมชน 80.0 
ไม่ตอบ - 

รวม 100.0 

ชำย

50%

หญิง

50%

0

10

0

20 20

10

20 20

9.1

ต่ ำกว่ำ 

29

30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60 ปี

ขึ้นไป

ไมต่อบ
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7) ปราชญ์ชาวบ้าน / ผู้น าชุมชน / ชาวบ้าน 

ปรำชญ์ชำวบ้ำน ผู้น ำชุมชน และชำวบ้ำน คือ ผู้ร่วมให้

ข้อมูลในกำรสัมภำษณ์เชิงคุณภำพ โดยเฉพำะข้อมูลใน

พื้นท่ี หรือชุมชนเรียนรู้ท่ีมหำวิทยำลัยชีวิตในพื้นท่ีนั้น ๆ 

เลือกให้เป็นพื้นท่ี / ชุมชนเรียนรู้ของผู้เรียน รวมทั้งร่วม

ให้ข้อมูลในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน / 

กิจกรรมของผู้เรียน โดยมีปรำชญ์ชำวบ้ำน / ผู้น ำชุมชน 

/ ชำวบ้ำนท่ีให้สัมภำษณ์ จ ำนวนทั้งส้ิน 22 คน แบ่ง

ออกเป็นปรำชญ์ชำวบ้ำน 3 คน ( ในพื้น ท่ี  ศปจ . 

เชียงใหม่ ศรช.หลังสวน และ ศรช.กระบ่ี) และผู้น ำ

ชุมชน /  ชำวบ้ำนจ ำนวน 19 คน (ในพื้น ท่ี  ศปจ . 

ก ำแพงเพชร ชัยนำท สกลนคร ปำกช่อง สระบุรี และ

หลังสวน) 
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วิธีการเลือกพ้ืนท่ีและตวัอยา่งในการศึกษาวิจยั  

ติดตามและประเมินผล  

กำรวิจัยครั้งน้ี ให้ควำมส ำคัญกับพื้นท่ี ๆ ท่ีมีควำม

แตกต่ำงหลำกหลำยในด้ำนบริบทต่ำง ๆ ในหลำย ๆ 

ระดับ ทั้งระดับศูนย์แม่ข่ำย ระดับจังหวัด และระดับ

ชุมชน / พื้นท่ีกำรเรียนรู้ และให้ควำมสนใจในกำรท ำ

ควำมเข้ำใจบริบทเฉพำะ (specific context) ของแต่ละ

แห่งด้วย เพรำะบริบทเฉพำะมีควำมส ำคัญต่อกำรสร้ำง

กำรเรียนรู้ใหม่ ๆ ท่ีข้ึนกับบริบท (context-dependent 

knowledge) และใช้หลักกระจำยไปตำมภูมิภำคต่ำง ๆ 

หรืออันท่ีจริงใช้หลักควำมครอบคลุม (comprehensive) 

ทั้งในด้ำนเน้ือหำ ประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง บริบทเฉพำะท่ีมี

ควำมเช่ือมโยงกับบริบททำงเศรษฐกิจ สังคม กำรศึกษำ

วัฒนธรรม กำรเมือง ของแต่ละพื้นท่ี และยังใช้หลักกำร

สะท้อนควำมรู้ท่ีเกิดจำกกำรปฏิบัติ (reflexive action-

based knowledge) ท่ีมีควำมเชื่อมโยงกับค ำถำมกำร

วิจัยประเมินผล เพ่ือให้สำมำรถตอบค ำถำมกำรวิจัยใน

ครั้งน้ีให้ได้มำกที่สุดเท่ำท่ีจะสำมำรถท ำได้ 

 

 

วิธีการเก็บขอ้มลู  

(Data Collection Methods) 

1) ข้อมูลเชิงปริมาณ  

กำรเก็บข้อมูลเชิงปริมำณท่ีจ ำเป็น หรือเพ่ิมเติมจำกท่ี

ก ำหนดไว้ในแบบสอบถำม ในระหว่ำงท่ีอยู่ในพื้นท่ี อำทิ

เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนนักศึกษำและบัณฑิต ณ 

ปัจจุบัน หรือ ณ ขณะท่ีท ำกำรเก็บข้อมูลอยู่ในพื้นท่ี 

เ พ่ือประเมินควำมถูกต้องของกระบวนกำรเลือก

ตัวอย่ำง หรือฐำนข้อมูล / ฐำนประชำกรของกำรเลือก

ตัวอย่ำง เพ่ือกำรศึกษำคุณภำพหรือเชิงลึก ในกรณีน้ี ก็

จะขอควำมร่วมมือจำกอำจำรย์ / เจ้ำหน้ำท่ีในศูนย์

ประสำนงำนระดับจังหวัด หรือระดับศูนย์กำรเรียนรู้ท่ี

อยู่ใกล้ชิดกับข้อมูลมำกท่ีสุด ให้ท ำกำรปรับตัวเลข

จ ำนวนนักศึกษำให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพำะจ ำนวน

นักศึกษำในปัจจุบัน (ท่ีมีกำรจ ำแนกจ ำนวนนักศึกษำ 

รำยปีและรำยชั้นปี ย้อนหลัง 3 ปี) ส ำหรับวิธีกำรเก็บ

ข้อมูลเชิงปริมำณท่ีก ำหนดไว้ส ำหรับทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

ไม่ว่ำจะเป็นบัณฑิต / มหำบัณฑิต, นักศึกษำปัจจุบัน ทั้ง

ตรีและโท, ผู้ท่ีลำออกกลำงคัน, อำจำรย์ / ผู้สอน / ผู้

จัดกระบวนกำรเรียนรู้ / วิทยำกร ได้ใช้วิธีกำรเก็บ

ข้อมูลด้วยแบบสอบถำม หรือแบบสัมภำษณ์ แล้วแต่

กรณี อย่ำงไรก็ดี คณะวิจัยได้เตรียมกำรไว้ล่วงหน้ำ

ด้วยว่ำ ถ้ำมีผู้ให้ข้อมูลท่ีไม่สำมำรถเขียนได้ด้วยตนเอง 

หรือ กำรเขียนด้วยตนเองอำจท ำให้เสียเวลำมำก 

ยกตัวอย่ำงเช่น กรณีท่ีมีอำยุมำก มีปัญหำสำยตำ หรือ 

กรณีท่ีอำจมีปัญหำกำรบำดเจ็บท่ีอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับ

กำรเขียนและกำรอ่ำนหรือกำรท ำควำมเข้ำใจข้อ

ค ำถำม ก็จะใช้วิธีกำรสัมภำษณ์และกรอกข้อมูล โดย

นักวิจัย หรือผู้ช่วยนักวิจัย อย่ำงไรก็ตำม ในกำรศึกษำ

วิจัยหรือเก็บข้อมูลครั้งน้ี พบว่ำ ไม่มีผู้ให้ข้อมูลท่ำนใดท่ี

ไม่สะดวกในกำรเขียน / ตอบแบบสอบถำมด้วยตนเอง 

จึงใช้วิธีกำรเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถำมท่ีเตรียมไว้แล้ว

ทั้งหมดทุกกรณี 
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2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพทุกประเภท ได้ใช้

วิธีกำรต่ำง ๆ ท่ีหลำกหลำย ได้แก่  

2.1) การสัมภาษณ์ระดับลึก ( in-depth interview) 

ร่วมกับกลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ ตำมท่ีระบุไว้ในหัวข้อ

ขอบเขตในเชิงกลุ่มเป้ำหมำยประเภทต่ำงๆ (หน้ำ 27) 

ข้ำงต้น ด้วยกำรใช้แนวค ำถำมในกำรสัมภำษณ์ระดับ

ลึก หรือแนวกำรพูดคุยอย่ำงไม่เป็นทำงกำร หรือแบบ

กึ่งโครงสร้ำงท่ีก ำหนดไว้ล่วงหน้ำแล้ว อย่ำงไรก็ตำม ใน

บำงกรณีเป็นกำรสนทนำพูดคุยโดยไม่มีแนวค ำถำม 

หรือกำรสนทนำอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ( informal talk) 

หรือ เป็นกำรพูดคุยตำมบริบท ( specific context / 

context-relevant conversation) เช่น ขณะเดินทำงหรือ

นั่งรถไปยังพื้นท่ี ๆ อยู่ห่ำงไกลด้วยกันกับนักศึกษำ / 

บัณฑิต / อำจำรย์ เป็นต้น 

2.2) วิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview method) 

ใช้ในกรณีท่ีมีผู้ให้ข้อมูลจ ำนวนมำกและผู้ให้ข้อมูลมี

เวลำท่ีจ ำกัด ประกอบกับทีมวิจัยก็มีเวลำท่ีจ ำกัดเช่นกัน 

ส ำหรับกำรเก็บข้อมูลในกรณีน้ีมีข้อดีคือ ท ำให้ได้

ตัวอย่ำงหรือผู้ให้ข้อมูลจ ำนวนมำก หรือครอบคลุมตำม

ลักษณะท่ีต้องกำรทั้งควำมหลำกหลำยทำงอำยุ, เพศ, 

ชั้นปี, พื้นท่ีอยู่อำศัย ฯลฯ แต่ก็มีข้ออ่อนคือ ท ำให้ได้

ข้อมูลของแต่ละรำยที่ไม่ลึกมำกนัก  

2.3) การสังเกตการณ์ทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มี

ส่ วนร่ วม  (participant and non-participant observa 

tions) เกี่ยวกับกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีส ำคัญ ๆ ทั้งท่ีทีมวิจัย

ได้แจ้งไว้ล่วงหน้ำให้จัดให้มีกำรสังเกตกำรณ์ และกำร

สังเกตข้อมูลเชิงคุณภำพต่ำง ๆ อย่ำงเป็นธรรมชำติ (ท่ี

ไม่ได้มีกำรเตรียมกำรต่ำง ๆ ไว้ล่วงหน้ำ แต่เป็นข้อมูล

สดท่ีเกิดข้ึนต่อหน้ำขณะท ำกำรศึกษำในพื้นท่ี) อำทิเช่น 

กำรสังเกตกำรณ์กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ประเภท

และรูปแบบต่ำง ๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 

เช่น กำรสังเกตกำรณ์กำรเรียนกำรสอนวิชำภูมิทัศน์

สังคมและวิชำกองทุนและสวัสดิกำรชุมชน ท่ี จ.สุโขทัย, 

กำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชน, กำรจัดกิจกรรมในชุมชน 

และกำรน ำเสนอผลกำรศึกษำชุมชน ท่ี อ.ดอยหล่อ,  

อ.สำรภี, อ.ดอยสะเก็ด, อ.เมือง จ.เชียงใหม่, กำรมี

ปฏิสัมพันธ์หรือกำรพูดคุยกับผู้น ำ / ตัวแทนในชุมชน 

หรือ  พื้ น ท่ี เ รี ยนรู้ ของนักศึกษำ  /  ผู้ เ รี ยน ใน  จ .

ก ำแพงเพชร, กำรจัดกลุ่มกำรเรียนรู้กำรท ำผักไฮโดรโพ

นิกส์ของนักศึกษำท่ี อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก, กำรฟัง

บรรยำยนอกสถำนท่ีโดยปรำชญ์ / นักนวัตกรรมใน

ชุมชนของนักศึกษำ / ผู้เรียนท่ี อ.ปำกช่อง, กำรน ำเสนอ

โครงงำนของนักศึกษำ 8 คน ท่ี อ.โนนสุวรรณ จ.

บุรีรัมย์ เป็นต้น โดยสรุป ได้มีโอกำสสังเกตกำรณ์กำร

จัดกระบวนกำรเรียนรู้รูปแบบและประเภทต่ำง ๆ 

ทั้งหมดรวม 11 ครั้ง  

2.4) การเย่ียมศูนย์การเรียนรู้ / พ้ืนที่การเรียนรู้ 

และ / หรือ การเย่ียมชุมชน และ / หรือ วิสาหกิจ

ชุมชนที่เก่ียวข้อง (community visit) โดยเฉพำะชุมชน

ท่ีเป็นพื้นท่ีฝึกกำรเรียนรู้หรือกำรศึกษำชุมชน หรือกำร

เก็บข้อมูลด้ำนต่ำง ๆ เกี่ยวกับชุมชนของนักศึกษำ / 

ผู้เรียนรุ่นต่ำง ๆ ซ่ึงส่วนใหญ่มักเป็นชุมชนท่ีนักศึกษำ / 

ผู้เรียนอำศัยอยู่ รวมทั้งหมด 17 ครั้ง หรือ 17 แห่ง   

2.5) การเย่ียมบ้านของนักศึกษา / บัณฑิต (home 

visit) รวมถึงการเย่ียมแปลงการผลิต / สถาน

ประกอบการ / โรงงาน / กลุ่ม-องค์กร โดยเฉพำะ

เป็นผลงำนของผู้ท่ีประสบผลส ำเร็จในด้ำนต่ำง ๆ เป็น

อย่ำงดี หรือมีผลงำนโดดเด่น และอันท่ีจริงต้องจัดสรร

เวลำในกำรเยี่ยมผู้ท่ีอำจมีปัจจัยเชิงบริบทท่ียำกล ำบำก 

หรือยังไม่ค่อยประสบผลส ำเร็จ โดยเฉพำะในประเด็น

ควำมยำกล ำบำกในกำรเปล่ียนแปลงตนเองทั้งในด้ำน

ชีวิตตนเองและชีวิตครอบครัว, กำรเงิน / รำยได้, กำร

งำน / อำชีพ, และสุขภำพ ฯลฯ ซ่ึงเป็นไปตำมหลักกำร

ในกำรเลือกกรณีตัวอย่ำงแบบสุดขั้ว (extreme case 

sampling) หรือมีลักษณะท่ีสุดขั้วไปด้ำนใดด้ำนหน่ึง 

(เก่งมำก / ประสบผลส ำเร็จมำก และไม่ค่อยเก่ง / ไม่

ค่อยประสบผลส ำเร็จในกำรเปลี่ยนแปลง) เพ่ือท ำควำม

เข้ำใจควำมแตกต่ำงท่ีเกิดข้ึนในกระบวนกำรเรียนกำร
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สอนท่ีเหมือนกัน แต่ว่ำท ำไมจึงท ำให้เกิดผลท่ีแตกต่ำง

กัน แต่ทั้งน้ี ในควำมเป็นจริง ยังไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล

ของผู้ท่ีไม่ค่อยประสบผลส ำเร็จ หรือเข้ำถึงได้ไม่มำก

เท่ำท่ีควร เน่ืองจำกผู้ประสำนงำนในพื้นท่ีไม่สำมำรถ

ติดดำมได้บ้ำง หรือ ไม่อยำกปรำกฏตัว แต่ก็มีหลำย

พื้นท่ี ๆ ทำงผู้ประสำนงำนพื้นท่ีได้จัดมำให้สัมภำษณ์ 

แต่ไม่มีโอกำสได้เย่ียมบ้ำนหรือแหล่งท่ีอยู่อำศัยของ

นักศึกษำหรือบัณฑิตในกลุ่มน้ี  

  โดยสรุป   ทีมวิจัยได้เย่ียมบ้านบัณฑิต / นักศึกษา 

/ แปลงการผลิต / ผลงานด้านสถาบันการเงินของ

บัณฑิตและนักศึกษารวมทั้งหมด 45 แห่ง หรือ 45 

ท่าน ครอบคลุมทั้งด้านแปลงการผลิตหรือศูนย์

เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง, การเกษตรทฤษฎี

ใหม่, การท าเกษตรผสมผสาน สวนสมรมผสมสวน

ยาง, การเล้ียงไส้เดือน, การเล้ียงผ้ึง, การทอผ้า, 

การนวดแผนไทย, การท าสมุนไพร, การตัดเย็บ

เส้ือผ้า, สถาบันการเงิน / องค์กรการเงิน, ร้านค้า, 

บ่อเล้ียงปลา ฯลฯ  

2.6) การเย่ียมบ้านอาจารย์ / แปลงการผลิต / ศูนย์

การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี / โรงงานท าปุ๋ยอินทรีย์

ของอาจารย์ / ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ / ผู้บริหาร 

จ ำนวน 8 แห่ง หรือ 8 ท่ำน ได้แก่ แปลงกำรผลิตผัก

อินทรีย์ของ อ.ดร. สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์ แปลงกำร 

เกษตรเพ่ือกำรพ่ึงพำตนเองครบวงจรของ อ.สัญญำ 

สร้อยเสนำ จ.อุดรธำนี, แปลงกำรผลิตแบบผสมผสำน

ของ อ.ไพฑูรย์ ทะวะลัย จ.ร้อยเอ็ด, แปลงกำรผลิต / 

สวนผสมผสำนเพ่ือกำรพ่ึงพำตนเองของ อ.สุพรรณ อิน

ผูก และ อ.นงครำญ อินผูก อ.เมือง จ.ล ำปำง, แปลง

กำรผลิตของ อ.สมมำตร ภูเรือง จ.สุโขทัย, แปลงกำร

ผลิตบนภูเขำ ของ อ.เอกภพ สุทธเขต อ.สันติสุข จ.น่ำน 

โรงงำนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ของอ.กัลยำ ทองศรีจันทร์ ท่ี 

อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ และโรงงำนผลิตปุ๋ยสูตรพิเศษ

ประเภทต่ำง ๆ ของ อ.อ ำนวย ด ำช่วย อ.เขำชัยสน จ.

พัทลุง   

2.7) การยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย / การ

จั ดท ากรณีศึกษา  (example and /  or case study 

research / method) ส ำหรับกำรยกตัวอย่ำงกรณีต่ำง ๆ 

ประกอบกำรอธิบำยในตัวบท และ / หรือ กำรจัดท ำ

กรณีศึกษำต่ำง ๆ นั้น มีหลำยประเภท หลำยระดับ ทั้ง

กรณีตัวอย่ำง หรือกรณีศึกษำระดับบุคคล / ครอบครัว 

ระดับกลุ่มเรียนรู้ (ดังเช่น กรณีตัวอย่ำงกลุ่มกำรเรียนรู้

ของนักศึกษำในพื้นท่ี อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ท่ีมี

จุดเน้นในกำรเรียนรู้ท่ีเชื่อมโยงกับกำรสร้ำงอำชีพ โดย

มีอำจำรย์ท่ีเช่ียวชำญด้ำนกำรเกษตรให้กำรสนับสนุน

ทำงวิชำกำรอย่ำงใกล้ชิด), ระดับรำยวิชำ (ดังเช่น กรณี

ตัวอย่ำงกำรเรียนรู้รำยวิชำ ภูมิทัศน์สังคม ของ ศรช. 

บ้ำนกล้วย สุโขทัย และวิชำสุนทรียศำสตร์ ของ ศปจ. 

บ้ำนร้องขุ่น เชียงใหม่ ท่ีใช้ชุมชนไทลื้อเป็นแหล่งเรียนรู้) 

กรณีตัวอย่ำงระดับศูนย์กำรเรียนรู้ / พื้นท่ีกำรเรียนรู้ 

(ดังเช่น กรณีของ ต.คีรีวง อ.ปลำยพระยำ จ.กระบ่ี และ 

ศรช.บ้ำนวังจำน จ. มหำสำรคำม เป็นต้น) ระดับองค์กร 

/ สถำบันท่ีมีนัยส ำคัญต่อกำรท ำควำมเข้ำใจกำรแสดง

บทบำทในกำรเป็นผู้น ำกำรเปล่ียนแปลงในมิติต่ำง ๆ 

และกำรเรียนรู้ท่ีได้ผลรูปธรรมในชีวิตจริงของผู้เรียน / 

บัณฑิต และชุมชน (ดังเช่น กรณีวิสำหกิจชุมชนแปรรูป

ข้ำวบ้ำนต้นผ้ึง จ.นครพนม, กรณีวิสำหกิจชุมชน

ยำงพำรำต ำบลพรุพี อ.บ้ำนนำสำร จ.สุรำษฎร์ธำนี 

และกรณีกำรจัดตั้งสหกรณ์กำรเกษตรเพ่ืออำหำร

ปลอดภัยกรีนมำร์เก็ต พิษณุโลก จ ำกัด จ.พิษณุโลก) 

และ / หรือ กรณีตัวอย่ำงในระดับจังหวัด กรณีท่ีมี

ข้อมูลท่ีน่ำสนใจ ท่ีเชื่อมโยงกับค ำถำมกำรวิจัย อำทิเช่น 

กรณีของ ศปจ. หนองคำย ท่ีมีองค์กรธุรกิจหรือรีสอร์ท

ให้กำรสนับสนุนพนักงำนของรีสอร์ทมำเรียนเป็นกลุ่ม 

และกรณีของ จ.ชัยภูมิ ที่มีกำรเชื่อมกิจกรรมกำรเรียนรู้

ร่วมกับองค์กรอ่ืน ๆ ในจังหวัดเรื่องกำรท ำฝำยชีวิต 

เพ่ือสร้ำงกำรเรียนรู้และพลังชุมชนข้ำมภำคีเครือข่ำย 

เป็นต้น  
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อย่ำงไรก็ตำม ในบำงกรณีศึกษำท่ีส ำคัญ ท่ีมีผลกระทบ

ในระดับสูง แต่ยังมีข้อมูลในระดับองค์กรไม่เพียงพอ 

อำทิเ ช่น กรณีวิสำหกิจแปรรูปข้ำวต ำบลบ้ำนผ้ึง  

จ.นครพนม จึงยังเป็นเพียงกำรวิเครำะห์หรือมุ่งเน้นกำร

น ำเสนอไปท่ีตัวปัจเจกบุคคล หรือผู้เรียน ม.ชีวิต เพ่ือ

สะท้อนกำรเปล่ียนแปลงตนเองของผู้เรียน มำกกว่ำ

กำรมุ่งเน้นไปท่ีกำรน ำเสนอผลงำนท่ีมีขนำดใหญ่ และมี

ควำมซับซ้อนพอควร ท่ีต้องกำรเวลำในกำรศึกษำวิจัย 

หรือเป็นกำรศึกษำวิจัยท่ีเจำะเฉพำะเรื่องน้ี   

ส ำหรับกรณีศึกษำในระดับบุคคล / ปัจเจกบุคคลนั้น มี

ทั้งท่ีเป็นนักศึกษำและบัณฑิต แต่ส่วนใหญ่เป็นบัณฑิต 

รวมทั้งหมดประมำณ 40 กว่ำรำย ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีบทบำท

โดดเด่นในประเด็นต่ำง ๆ ครอบคลุบทั้งด้ำนกำรจัด

กำรศึกษำเพ่ือผู้ด้อยโอกำส กำรจัดตั้งโรงเรียนเพ่ือเด็ก

ในท้องถิ่น กำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชน กำรจัดตั้งกลุ่ม / 

องค์กรผู้ผลิต กำรพัฒนำชุมชนอย่ำงเป็นองค์รวม กำร

เป็นจิตอำสำพัฒนำ / ช่วยเหลือสังคม กำรสืบสำนภูมิ

ปัญญำดั้งเดิมด้ำนเครื่องนุ่งห่ม กำรฟื้นฟูอัตลักษณ์และ

วัฒนธรรมของชุมชน กำรจัดตั้งสถำบันกำรเงิน / 

องค์กรกำรเงิน กำรเป็นเจ้ำของธุรกิจส่วนตัวท่ีมีกำร

ส่งเสริมกิจกรรมชุมชน ฯลฯ ซ่ึงกำรแสดงบทบำทต่ำง ๆ 

ดังกล่ำวเป็นไปตำมบริบท ศักยภำพ ควำมสำมำรถ 

ควำมสนใจ ควำมต้องกำรของตนเองและชุมชนท่ี

แตกต่ำงกันไป ส ำหรับกรณีตัวอย่ำง และ / หรือ 

กรณีศึกษำระดับปัจเจกบุคคลเหล่ำน้ี ได้รับกำรคัด 

เลือกมำจำกฐำนข้อมูลกำรสัมภำษณ์เชิงคุณภำพ

ทั้งหมดจ ำนวน 692 รำย จำกทั่วประเทศ และ 40 กว่ำ

รำยน้ี ถือเป็นกลุ่มท่ีมีผลงำนในระดับดีถึงดีมำก แต่ใน

รำยงำนเล่มน้ีสำมำรถสะท้อนข้อมูลหรือข้อค้นพบได้

อย่ำงละเอียดท่ีมีควำมเชื่อมโยงกับบริบทแวดล้อมใน

                                                        
13 เน่ืองจำกข้อมูลมีจ ำนวนมำก แต่เวลำในกำรท ำงำนมีจ ำกัด 
จึงจะมอบข้อมูลส่วนนี้ให้ทีมงำนของ สรพ. ในกำรน ำไปใช้ใน
กำรวิเครำะห์และน ำเสนอด้วยรูปแบบตำ่ง ๆ ต่อไป 

ระดับต่ำง ๆ ได้อย่ำงครอบคลุมเพียงแค่ 8 รำย ท่ีเหลือ

ได้น ำเสนอในสองลักษณะหรือสองรูปแบบ คือ  

1) น ำเสนอในลักษณะกำรบรรยำยหรือกำรเล่ำเรื่องสั้น 

ๆ ท่ีเชื่อมกับกำรเป็นผู้น ำแห่งกำรเปล่ียนแปลงในชุมชน 

และ  

2) น ำเสนอในรูปตำรำงสรุปท่ีเชื่อมกับกำรเปล่ียนแปลง

หรือผลกระทบส ำคัญท่ีเกิดขึ้นในตนเอง ครอบครัว และ

ชุมชน ส ำหรับผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภำพหรือบัณฑิต / 

ผู้เรียนท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงตนเองในระดับค่อนข้ำงดี

หรือปำนกลำง ได้น ำเสนอในรูปตำรำงสรุป เพ่ือให้เห็น

กำรเปล่ียนแปลงในระดับหรือมิติต่ำง ๆ อีกจ ำนวน 116 

รำย ส ำหรับระดับท่ีไม่ค่อยมีกำรเปล่ียนแปลงตนเอง 

ครอบครัว และ / หรือ ยังไม่มีบทบำทหรือผลงำนใน

ชุมชน ไม่ได้น ำมำเสนอในรำยงำนกำรวิจัยครั้งน้ี และมี

อีกส่วนหน่ึงท่ียังไม่ได้ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูล13    

กำรยกตัวอย่ำงประกอบกำรอธิบำย และ / หรือ กำร

จัดท ำกรณีศึกษำประเภทต่ำง ๆ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสะ 

ท้อนบริบทท่ีเกี่ยวข้องในหลำย ๆ ระดับและหลำย ๆ 

มิติอย่ำงเป็นองค์รวม และเพ่ือชี้ให้เห็นปฏิสัมพันธ์

ระหว่ำงตัวบัณฑิตหรือผู้เรียนกับระบบและกลไกอ่ืน ๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องในชุมชนท้องถิ่นของตน นอกจำกกำรใช้

ข้อมูลปฐมภูมิหรือข้อมูลมือหน่ึง (first-hand data) ท่ีได้

จำกกำรสัมภำษณ์แล้ว ก็ยังใช้ข้อมูลเชิงคุณภำพท่ีเป็น

ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ท่ีปรำกฏอยู่ในรูปแบบ

ต่ำง ๆ อำทิเช่น เอกสำร, ส่ือ และวัสดุ-อุปกรณ์ต่ำง ๆ 

ท่ีเกี่ยวข้อง อำทิเช่น บันทึกกำรประชุม, รำยงำนกำร

วิจัย, หนังสือ / ส่ิงพิมพ์ ฯลฯ และ / หรือ ข้อมูลท่ีอยู่ใน

รูปแบบ / ส่ือประเภทอ่ืน ๆ อำทิเช่น ข้อมูลจำกเว็บไซด์

ของ สรพ., ข้อมูลท่ีอยู่ในรูปวีดีโอ / ดีวีดี / ภำพถ่ำย / 

เสียงพูดจำกกำรประชุม ประกอบกำรวิเครำะห์กรณี 

ศึกษำด้วย   
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เครือ่งมือในการเก็บขอ้มลู  

(Data Collection Instruments)  

ทั้งน้ี ได้มีกำรพัฒนำเครื่องมือในกำรเก็บข้อมูลทั้งหมด 

4 เครื่องมือข้ึน ให้สอดคล้องกับส่ิงท่ีต้องกำรศึกษำ 

วิจัยประเมินผล หรือสอดคล้องกับประเด็นค ำถำมใน

กำรวิจัยประเมินผล และสอดคล้องกับขอบเขตในเชิง

เน้ือหำ / ประเด็นส ำคัญ / ส่ิงท่ีต้องกำรเจำะลึก 

1) เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ  ได้ใช้

แบบสอบถำมหรือแบบสัมภำษณ์ (questionnaires) ท่ี

สร้ำงหรือพัฒนำข้ึนโดยทีมวิจัย ท่ีมีควำมครอบคลุม

ประเด็นต่ำง ๆ ท่ีมีควำมจ ำเป็นในกำรประเมิน ท่ีเชื่อม

กับค ำถำมกำรวิจัย ดังท่ีได้กล่ำวไปแล้วข้ำงต้น และได้

ส่งเครื่องมือท่ีพัฒนำข้ึนทุกชิ้นให้กับผู้ทรงคุณวุฒิของ

สถำบันกำรเรียนรู้ เพ่ือปวงชน (อ.นพ.พนัส พฤกษ์

สุนันท์ และ อ.ดร.สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์) ตรวจสอบ

ควำมสอดคล้อง ควำมถูกต้อง ควำมเหมำะสม และได้

แก้ไข หรือให้ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะในกำรปรับ

ค ำถำมให้มีควำมสอดคล้องกับบริบท / ควำมเป็นจริง

ของผู้ให้ข้อมูลให้มำกท่ีสุด ซ่ึงทั้งสองท่ำนเป็นผู้ทรำบ

ข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำทำงเลือกของ สรพ. 

เป็นอย่ำงดี เพรำะมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนทั้งด้ำน

กำรบริหำรและด้ำนวิชำกำร หรือมีหน้ำ ท่ีควำม

รับผิดชอบโดยตรงมำเป็นเวลำนำน หรือตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง

สถำบัน ฯ 

2) เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ในกำร

สัมภำษณ์ระดับลึกบุคคลหรือกลุ่มเป้ำหมำยประเภท

ต่ำง ๆ คณะวิจัยได้ออกแบบแนวทำงในกำรสัมภำษณ์

ระดับลึก (in-depth interview guideline: IIG) หรือ แนว

ทำงกำรพูดคุยสนทนำอย่ำงไม่เป็นทำงกำร ( informal 

talk guideline) ท่ีมีควำมสอดคล้องกับบริบทเฉพำะของ

แต่ละกลุ่มเป้ำหมำยท่ีมีทั้งควำมเหมือนและควำม

แตกต่ำงกัน 4-5 กลุ่ม (ผู้บริหำรระดับต่ำง ๆ, อำจำรย์ 

/ ผู้สอน / ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้, นักศึกษำ / ผู้เรียนท่ี

มีวัย / อำยุ / อำชีพท่ีแตกต่ำงกัน, บัณฑิต / ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำท่ีมีบริบทและลักษณะต่ำง ๆ ท่ีแตกต่ำงกัน, 

ผู้ ท่ีออกกลำงคัน, สมำชิกในครอบครัวของผู้เรียน / 

บัณฑิต, ปรำชญ์ชำวบ้ำน / บุคคลในชุมชนประเภทต่ำง 

ๆ)  และครอบคลุมประเด็นท่ีต้องกำรท ำควำมเข้ำใจ 

หรือ เป็นเครื่องมือท่ีสำมำรถรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง เพื่อน ำมำใช้ในกำรวิเครำะห์ เพื่อตอบค ำถำม

ในกำรวิจัยประเมินผลให้ได้มำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะสำมำรถ

ท ำได้ นอกจำกน้ี เครื่องมือท่ีส ำคัญมำกอีกประกำร

หน่ึง ในกำรเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพ ก็คือ ตัวผู้ วิจัย / 

คณะวิจัยเอง ท่ีต้องมีกำรพูดคุยกันในทีมตลอดเวลำ 

เพื่อประเมินว่ำ เรำรู้และเข้ำใจอะไรแล้วบ้ำง และเรำยัง

ไม่รู้หรือยังไม่เข้ำใจอะไร ในแต่ละวัน และเรำควรปรับ

กำรท ำงำนให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลต่ำง ๆ ได้มำกขึ้น ลึก

ข้ึน ครอบคลุมมำกข้ึนได้อย่ำงไร นอกจำกน้ี ตัวผู้วิจัย

ยั ง เป็น เครื่ อง มือในกำรสัง เกตกำรณ์ต่ำง ๆ ทั้ ง

สังเกตกำรณ์กำรเรียนกำรสอน / กำรจัดกระบวนกำร

เรียนรู้, กำรสังเกตกำรจัดกระบวนกำรท ำแผนและกำร

จัดกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมแผนในชุมชนของผู้เรียน, กำร

สัง เกตบริบทต่ำง ๆ ท่ีแวดล้อม ทั้ งบริบทในเชิง

ภูมิศำสตร์และบริบททำงเศรษฐกิจ / กำรผลิต-สังคม-

วัฒนธรรม-กำรศึกษำ-กำรเมืองของแต่ละพื้นท่ี ๆ มี

อิทธิพลหรือส่งผลต่อวิธีคิด, พฤติกรรม / กำรกระท ำ, 

บทบำทของผู้สอน ผู้ เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

รวมถึงผู้ที่ออกกลำงค้นด้วย   
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วิธีการวิเคราะหข์อ้มลู  

1) ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปในกำรวิจัย

ทำงสังคมศำสตร์ (SPSS) ในกำรประมวลผลและจัด 

ระบบข้อมูล ด้ำนกำรสำธยำย กำรวิเครำะห์และกำร

น ำเสนอผล ใช้สถิติทั้งเชิงพรรณนำและเชิงอ้ำงอิง 

(descriptive and referential statistics)  อ ธิบำยอย่ำง

เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีท่ีก ำหนดหรือเลือกไว้ใน

กรอบแนวคิด ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับประเภทข้อมูลท่ีได้รับมำ 

และค ำถำมกำรวิจัยบำงค ำถำม ท่ีได้มีกำรปรับให้มี

ควำมชัดเจนมำกย่ิงข้ึนในเชิงกำรตรวจสอบควำม 

สัมพันธ์ในส่ิงท่ีจ ำเป็นต้องตรวจสอบ  

2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีกำรวิเครำะห์เอกสำรต่ำง 

ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (documentary analysis) ทั้งเอกสำรของ

ผู้เรียนแต่ละคนท่ีปรำกฏอยู่ในรูปโฟลเดอร์ (folder) 

หรือ เอกสำรกำรเขียนแผน 4 แผน (ถ้ำมีหรือในกรณีท่ี

ศูนย์เรียนรู้น ำมำให้ดู) ซ่ึงบำงแห่งสำมำรถท ำได้ดีมำก 

เช่น กรณีจังหวัดน่ำนท่ีให้ผู้เรียนวิเครำะห์ตนเอง มีกำร

บันทึกตำมเวลำ (timeline) และน ำใส่แฟ้มไว้ และ

เอกสำรอ่ืน ๆ เช่น โครงงำนของผู้เรียน, แผนแม่บท

ชุมชนท่ีกลุ่มผู้เรียนท ำข้ึน ฯลฯ นอกจำกน้ี ก็ใช้วิธีกำร

วิเครำะห์เนื้อหำ (content analysis) เพื่อจ ำแนกประเด็น

ส ำคัญออกมำประกอบด้วย  และจั ดหมวดหมู่  

(categorization) รวมถึงกำรวิเครำะห์แก่นประเด็นหลัก 

(thematic analysis) บทบำทของนักศึกษำและบัณฑิต

ว่ำมีอะไรบ้ำงและจัดกลุ่มประเด็นหลักของบทบำท 

ต่ำง ๆ เหล่ำนั้น ส ำหรับกำรวิเครำะห์บริบท (contextual 

analysis) คือ กำรวิเครำะห์บริบทของผู้เรียน นักศึกษำ

และบัณฑิต โดยเฉพำะบริบทชีวิต (life context) ท่ีมี

ควำมเชื่อมโยงไปยังบริบทครอบครัว บริบทกลุ่ม / 

องค์กร และบริบทชุมชน-สังคม เพ่ือท ำควำมเข้ำใจ

ปัจจัยแวดล้อมต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเปล่ียนแปลง

ตนเองและกำรแสดงบทบำทต่ำง ๆ ในชุมชนและสังคม 

รวมไปถึงกำรใช้วิธีกำรวิเครำะห์เชิงสะท้อน (reflexive 

analysis) ซ่ึงเป็นกำรวิเครำะห์แบบมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำง

ควำมคิดเห็นของนักวิจัยกับข้อมูลท่ีได้รับมำจำกผู้มี

ส่วนร่วมในกำรวิจัย ซ่ึงกำรวิเครำะห์เชิงสะท้อน หรือ

กำรป้อนข้อมูลเชิงสะท้อน หรือกำรสะท้อนภำพ 

(reflexivity) น้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงของกำรวิจัยเชิงคุณภำพ 

ท่ีเป็นประเด็นญำณวิทยำและวิธีวิทยำท่ีได้รับควำม

สนใจมำกข้ึนและมำกข้ึน และมีงำนวิจัยหลำยชิ้นหรือ

กลุ่มวิจัยหลำยกลุ่ม หลำยส ำนัก หลำยสถำบัน นิยม

น ำมำใช้กันในระยะหลังมำน้ี (Flyvbjerg, 2000; Day, 

2012) ท่ีท ำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้วิจัยกับผู้มีส่วน

ร่วมในกำรวิจัยหรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี่ยวข้อง 

ส ำหรับรำยละเอียดในกำรวิเครำะห์แต่ละประเภท หรือ

กำรวิเครำะห์เชิงบริบทหลำยชั้น หลำยระดับ (multi-

level contextual analysis) ท่ีใช้วิเครำะห์ในบำงกรณี 

ศึกษำ หรือบำงพื้นท่ี หรือบำงศูนย์กำรเรียนรู้นั้น ขึ้นกับ

ข้อมูลประเภทต่ำง ๆ ท่ีได้รับมำจำกกำรศึกษำแบบ

เจำะลึก ซ่ึงมีทั้งควำมเหมือนและควำมต่ำง  ส ำหรับใน

กำรศึกษำวิจัยครั้งน้ี ให้ควำมส ำคัญกับทั้งควำมเหมือน

และควำมแตกต่ำงไปตำมบริบทเฉพำะของแต่ละคน / 

แต่ละแห่งด้วย พร้อมทั้งอธิบำยและวิเครำะห์อย่ำงมี

ควำมเชื่อมโยงกับแนวคิดและทฤษฎีท่ีระบุไว้ในส่วนท่ี 2 

ของรำยงำนกำรวิจัยฉบับน้ี  ซ่ึงกำรใช้ทฤษฎี ก็ได้

พยำยำมใช้แบบบูรณำกำรในกำรอธิบำยข้อมูลหรือส่ิง

ท่ีพบ แต่ก็ไม่ได้ใช้ได้ทั้งหมดทุกแนวคิด / ทฤษฎี ทั้งน้ี

ข้ึนกับข้อมูลท่ีได้รับมำที่มีควำมเชื่อมโยงกับบริบทของผู้

มีส่วนร่วมในกำรวิจัย ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำและ

บัณฑิตท่ีมีควำมโดดเด่นในด้ำนบทบำทหรือกำรแสดง

บทบำทในชุมชนของตน 
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วิธีการสงัเคราะหข์อ้มลู  

ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรสังเครำะห์ข้อมูลเชิงวิชำกำรท่ี

เ ชื่อมโยงกับแนวคิดและทฤษฎีกำรเรียนรู้สู่กำร

เปล่ียนแปลงตนเองและชุมชน แนวคิดและทฤษฎี

เศรษฐกิจพอเพียง และ / หรือ กำรเกษตรทฤษฎีใหม่ 

แนวคิดและทฤษฎีกำรพ่ึงพำตนเอง และแนวคิดและ

ทฤษฎีกำรสร้ำงเสริมพลังอ ำนำจเชิงบวกและกำรเป็น

ผู้น ำกำรเปล่ียนแปลง อย่ำงมีควำมเชื่อมโยงกับบริบท

เฉพำะของแต่ละคน แต่ละแห่ง / พื้นท่ี นอกจำกน้ี ยัง

สะท้อนภำพรวมของกำรขับเคล่ือน / กำรสร้ำงกำร

เปล่ียนแปลงในบริบทของแต่ละคน แต่ละพื้นท่ีเรียนรู้ 

แต่ละจังหวัด แต่ละภำค อย่ำงมีควำมเชื่อมโยงกับ

บริบทในเชิงระบบและโครงสร้ำงของสังคมใหญ่ (super 

structure and /  or socio- cultural- political structural 

context) ท่ีมีสถำบันกำรเรียนรู้เพ่ือปวงชนในส่วนกลำง 

เป็นแกนขับเคล่ือนหลักในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือท้องถิ่น

และนัยส ำคัญท่ีเกิดขึ้นด้วย 

 

วิธีการน าเสนอผลการศึกษาวิจยั ติดตามและประเมินผล 

เน่ืองจำกกำรศึกษำ วิจัย ติดตำมและประเมินผลในครั้ง

น้ี ให้ควำมส ำคัญกับกระบวนทัศน์ วิธีวิทยำ วิธีกำร 

และข้อมูลทั้งเชิงปริมำณและเขิงคุณภำพ จึงจะแบ่งผล

กำรศึกษำออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ผลกำรวิจัย 

ติดตำมและประเมินผลเชิงคุณภำพ และผลกำรวิจัย 

ติดตำมและประเมินผลเชิงปริมำณ และหลังจำกนั้น จึง

น ำมำอภิปรำยและเชื่อมโยงผลกำรศึกษำทั้งสอง

ประเภท หรือ 2 ระดับ เข้ำด้วยกัน พร้อมด้วยข้อเสนอ 

แนะแนวทำงในกำรพัฒนำ หรือ กำรปรับปรุงกำรท ำ 

แงำนหรือกำรจัดกำรศึกษำทำงเลือกของสถำบันกำร

เรียนรู้เพ่ือปวงชนให้ดีย่ิงข้ึน สมบูรณ์หรือได้ผลตำม

ต้องกำรมำกย่ิงขึ้น 
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ผลการศึกษาวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Results) 

ค าน า   กำรน ำเสนอผลกำรศึกษำวิจัย ติดตำมและ

ประเมินผลในส่วนน้ี จะเป็นกำรน ำเสนอผลกำร

วิเครำะห์เชิงสะท้อน (reflexive analysis)14 เกี่ยวกับ

บริบทท่ีแวดล้อม (environmental contexts)  ซ่ึงเป็น

บริบท (context) ท่ีส่งผลต่อกำรเกิดข้ึนของสถำบันกำร

เรียนรู้เพ่ือปวงชน หรือ ม.ชีวิต ซ่ึงจะเป็นกำรประเมิน

หรือพิจำรณำสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึง

พิจำรณำควำมสอดคล้อง ควำมเหมำะสม ควำม

พอเพียง และควำมมีคุณภำพของปัจจัยต่ำง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับบริบทนั้น ๆ ด้วย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบริบท

ด้ำนกำรพัฒนำประเทศและระบบกำรศึกษำกระแส

หลัก ท่ีไม่ตอบสนองต่อชุมชนท้องถิ่น หรือคนในชนบท 

จึงน ำมำสู่กำรเกิดข้ึนของ ม.ชีวิต ท่ีถือว่ำเป็นทำงเลือก

ในกำรจัดกำรศึกษำเรียนรู้และกำรพัฒนำมนุษย์ท่ี

สอดคล้องกับบริบทของชุมชนหรือชุมชนท้องถิ่นใน

ชนบทของไทย โดยเฉพำะ ณ ขณะท่ีก่อเกิด ม.ชีวิต เม่ือ

ประมำณ 12 ปีท่ีแล้ว นอกจำกน้ี ยังเป็นกำรวิเครำะห์

เชิงสะท้อนปัจจัยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องตำมตัวแบบเชิง

ระบบ (system model)  ครอบคลุมทั้ งปัจจัยน ำเ ข้ำ 

กระบวนกำร ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบ ซ่ึง

องค์ประกอบเหล่ำน้ีล้วนแต่ถูกแวดล้อมด้วยบริบท 

ต่ำง ๆ ในหลำย ๆ ระดับด้วย และยังเป็นกำรวิเครำะห์

เชิงสะท้อน ท่ีหยิบยกประเด็นท่ีเป็นกำรเสริมพลังหรือ

สร้ำงเสริมศักยภำพ / ควำมสำมำรถของกำรปฏิบัติกำร 

(empowerment issues)  ทั้ งในระดับตัวบุคคล กลุ่ม 

องค์กร / สถำบัน เครือข่ำยข้ึนมำน ำเสนอหรืออภิปรำย

ประกอบด้วยตลอดกำรน ำเสนอ เพื่อส่งเสริมหรือเสริม

ศักยภำพผู้อ่ำน / ผู้ใช้ประโยชน์ / ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดให้

                                                        
14 กำรวิเครำะห์เชิงสะท้อน ( reflexive analysis) หรือ กำร

สะท้อนกลับ (reflexivity) ถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรวิจัยเชิ ง
คุณภำพที่มีนัยส ำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงหรือจะน ำไปสู่กำร
เปลี่ยนแปลง และถือว่ำเป็นแนวทำง/วิธีกำรวิ เครำะห์ที่
เหมำะสมกับกำรวิจัยเรื่องนี้ ที่ต้องกำรกำรมีปฏิสัมพันธ์ กำรฟัง

เกิดกำรเปล่ียนแปลงควำมคิด มุมมองในทำงท่ีดีขึ้น 

เพรำะเป็นกำรประเมินเชิงเสริมพลัง (empowerment 

evaluation) หรือใช้แนวคิดกำรสร้ำงเสริมพลังอ ำนำจใน

กำรประเมิน ดังท่ีระบุไว้ในกรอบแนวคิดกำรวิจัย 

ติดตำม และประเมินผลของโครงกำรหรือรำยงำนผล

ครั้งน้ีในส่วนท่ี 2  

 

1) ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 

ความน า  

❖ บริบทของสังคมกับการก่อเกิดแนวคิด
และปรัชญาการศึกษาแบบใหม่  

ส ำหรับกำรวิเครำะห์เชิงสะท้อนปัจจัยน ำเข้ำ (inputs) 

ณ ท่ีน้ี ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรประเมินและวิเครำะห์

ควำมเหมำะสม ควำมพอเพียง ควำมสอดคล้อง ควำม

มีเหตุมีผล ควำมมีคุณภำพของปัจจัยน ำเข้ำด้ำนต่ำง ๆ 

ท่ีมีควำมส ำคัญต่อกำรก่อเกิดสถำบันกำรเรียนรู้เพ่ือ

ปวงชน หรือมหำวิทยำลัยชีวิต โดยเฉพำะปรัชญำ 

แนวคิด ทฤษฎี ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ส่ิงท่ีมุ่งหวัง

อยำกเห็น ท่ี มีควำมเชื่อมโยงกับบริบทใหญ่ของ

สังคมไทย (Thailand’s social and environmental con 

text) โดยเฉพำะบริบททำงกำรศึกษำของประเทศไทย 

ท่ีมีปัญหำค่อนข้ำงมำก เพรำะถูกวิพำกษ์วิจำรณ์จำก

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยว่ำ ยังไม่สำมำรถผลิตผู้เรียนท่ีมี

ลักษณะท่ีพึงประสงค์ ไม่ว่ำจะเป็นในมิติของกำรเป็น

พลเมืองท่ีมีคุณภำพและศักยภำพต่อกำรพัฒนำ

ประเทศในทุกด้ำน (citizenship development)  โดย 

เสียงสะท้อนกลับ และกำรมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย ทุกคน หรือ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงผู้วิจัยกับผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหมดนั้นมีควำมส ำคัญมำกต่อกำรเปลี่ยนแปลงหรือกำร
ยกระดับสถำนภำพของ ม.ชีวิต และ/หรือ สรพ. ร่วมกัน โปรด
อำ่น Flyvbjerg, 2000; Day, 2012. ประกอบด้วย 
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เฉพำะกำรพัฒนำระบบประชำธิปไตย ท่ีเป็นหลักกำร

ส ำคัญของกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีศักด์ิศรี มีควำมเสมอ

ภำค เป็นธรรมและเท่ำเทียมกัน มิติของควำมเป็น

มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท่ีจ ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำตนเองอยู่

เสมอ เพ่ือก้ำวสู่กำรเป็นมนุษย์ท่ีรู้แจ้งเห็นจริง เข้ำใจ

สรรพส่ิงรอบตัวได้ตำมควำมเป็นจริง เกิดแสงสว่ำงทำง

ปัญญำ และสำมำรถอยู่ร่วมกับคนอ่ืน ๆ ในสังคมได้

อย่ำงสันติ และมิติของกำรเป็นทรัพยำกรมนุษย์หรือ

ทรัพยำกรบุคคล (human resources) ท่ีมีคุณภำพต่อ

ระบบกำรผลิตประเภทต่ำง ๆ ของประเทศ ท่ีมีทั้งด้ำน

เกษตรกรรม อุตสำหกรรม พำณิชยกรรม กำรบริกำร 

และเทคโนโลยี  

โดยเฉพำะกำรเป็นสังคมกำรเกษตรในภำวะของกำร

เปล่ียนแปลง ควำมแปรผัน และกำรแข่งขันสูง ท่ีมี

ภำคอุตสำหกรรม และภำคเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ำมำ

ปะทะ ในภำวะของกำรเป็นสังคมโลกำภิวัตน์ ท่ีโลก

เชื่อมต่อกันเป็นหน่ึงเดียว ท่ีมีพลังและศักยภำพในกำร

ดึงดูดคนให้ไหลตำม ถ้ำไม่มีสติและปัญญำเป็นของ

ตนเองท่ีแท้จริง ก็ย่อมพ่ำยแพ้ต่อภำวะควำมผันผวน

หรือควำมปั่นป่วนทำงเทคโนโลยีต่ำง ๆ ท่ีก ำลังพลิกผัน

อย่ำงคำดกำรณ์ได้ยำก  หรือ ท่ี เรียกกัน ว่ำภำวะ 

“Technology Disruption” ในขณะท่ีไทยมีศักยภำพด้ำน

เทคโนโลยีต่ ำ หรือ ต้องพ่ึงพำ หรือ ต้องซ้ือเทคโนโลยี

ในรำคำท่ีแพงอยู่ตลอดเวลำ ประกอบกับกำรพัฒนำ

ประเทศตำมแนวคิดและทฤษฎีควำมทันสมัยท่ีผ่ำนมำ

ของไทย ท่ีน ำเข้ำมำใช้ทั้งดุ้นโดยไม่รู้จุดแข็ง จุดอ่อน 

ศักยภำพ ข้อจ ำกัดของตนเอง ท ำให้ไทยพัฒนำตำม

แนวคิดดังกล่ำวโดยขำดกำรวิพำกษ์ กำรเรียนรู้ กำร

ถอดบทเรียน กำรสังคำยนำผลต่ำง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจริง 

โดยเฉพำะผลกระทบเชิงลบ ท ำให้ไทยต้องอยู่ในภำวะ

เสียเปรียบหรือเสียดุลกำรค้ำตลอดมำ เพรำะต้องข้ึน

ต่อควำมรู้และเทคโนโลยีของประเทศท่ีก้ำวหน้ำหรือมี

ระดับกำรพัฒนำทำงเทคโนโลยีท่ีสูงกว่ำ และเม่ือเกิด

ภำวะวิกฤตทำงเศรษฐกิจข้ึนในช่วงปี พ.ศ. 2540 ท ำให้

คนจ ำนวนมำกต้องล้มละลำย ปิดกิจกำร แรงงำน

เดินทำงกลับสู่ชนบท โชคดีท่ียังมีชนบทหรือบ้ำนเกิดให้

กลับไป เพรำะหลำย ๆ ประเทศไม่มีหลังพิงแบบน้ี  

วิกฤตท่ีเกิดข้ึนดังกล่ำว ย่ิงเป็นกำรสะท้อนให้เห็นว่ำ 

ประเทศไทยไม่สำมำรถเดินตำมกำรพัฒนำประเทศท่ี

ก้ำวหน้ำกว่ำทุกด้ำนแบบไม่ลืมหูลืมตำหรือไม่พิจำรณำ

บริบทของตนเองอย่ำงลึกซ้ึงได้อีกต่อไป  

แต่จะต้องมีกำรทบทวนและวิพำกษ์ตนเอง โดย 

เฉพำะกำรท่ีจะต้องหันกลับมำทบทวนเส้นทำงกำร 

ศึกษำหรือกำรพัฒนำมนุษย์หรือกำรพัฒนำก ำลังคน

หรือกำรพัฒนำควำมเป็นพลเมืองของประเทศอย่ำง

เข้มข้นจริงจังว่ำ ควรจะเป็นไปในทิศทำงใด คนอีก

จ ำนวนมำกท่ีไม่มีโอกำสได้รับกำรศึกษำ แต่ได้มี

บทบำทในกำรร่วมพัฒนำสังคม โดยเฉพำะในเรื่องกำร

มีส่วนในกำรสร้ำงระบบกำรเกษตรท่ีอยู่ ในชนบท

จ ำนวนมำก ควรได้รับโอกำสเพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจใน

กำรก้ำวเดินต่อไปข้ำงหน้ำด้วยหรือไม่ อย่ำงไร? โดย

ภำพรวม เรำควรเดินทำงไปทำงไหน ท่ีจะท ำให้คนเกิด

กำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเน่ือง อย่ำงสมดุลทั้งด้ำน

สมองหรือสติปัญญำ หรือกำรคิด ด้ำนจิตใจหรือจิต 

ด้ำนกำย ด้ำนสังคมและชุมชน กำรปฏิบัติหรือกำร

ด ำเนินชีวิตประจ ำวัน ท่ีสำมำรถใช้เป็นตัวสะท้อนหรือ

ภำพสะท้อนให้เห็นว่ำบุคคลได้รับกำรพัฒนำไปใน

ทิศทำงท่ีเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองของผู้เรียน ต่อ

ครอบครัว ต่อญำติพ่ีน้อง ต่อชุมชนท่ีตนเกิดหรืออำศัย

อยู่ และต่อสังคมไทยโดยส่วนรวม ควรเป็นอย่ำงไร  

ท ำอย่ำงไรจึงจะออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้หรือกำร

ให้กำรศึกษำแบบใหม่ ๆ ท่ีไม่ซ้ ำรอยปัญหำเดิม คือ

เรียนแล้ว ตกงำน ขำดควำมสุข มีแต่ทุกข์ มุ่งหำเงิน 

เดินผิดเส้นทำง วำงคุณค่ำให้วัตถุ ท้ิงถิ่น ดูหม่ินรำก 

เหง้ำควำมเป็นมำของตนเอง จ ำนวนมำกจบกำรศึกษำ

สูง แต่ไม่ใช่ค ำตอบของหมู่บ้ำน / ชุมชน เพรำะเรียนใน

ส่ิงท่ีไกลตัว มองไม่เห็นปัญหำและควำมต้องกำรของ

ตนเองและของชุมชน เรียนแล้วต้องไปท ำงำนรับจ้ำงคน

อ่ืน แต่เงินหรือรำยได้ท่ีได้มำก็ไม่พอเพียง ต้องเป็นหน้ี

เป็นสินจ ำนวนมำก หรือจ ำนวนมำกถึงกับต้องขำยท่ีดิน
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ของพ่อแม่ บรรพบุรุษจนหมด แต่ก็ไม่ได้ช่วยท ำให้

ครอบครัว พ่อแม่ ญำติพ่ีน้อง เพ่ือนบ้ำน คนในชุมชน

พ่ึงพำอำศัยได้ จ ำนวนมำกไม่สำมำรถกลับคืนถิ่นเกิด

ของตนหลังจบกำรศึกษำหรือมีใบปริญญำท่ีโก้เก๋ได้ 

เพรำะรู้สึกว่ำท้องถิ่นเดิมของตนเองนั้นต่ ำต้อยด้อยค่ำ 

ไม่เจริญก้ำวหน้ำทำงวัตถุ ถ้ำกลับไปก็ถือว่ำไม่ประสบ

ควำมส ำเร็จ เพรำะถ้ำส ำเร็จต้องมีต ำแหน่งหรือธุรกิจ

ใหญ่โต ร่ ำรวยทั้งวัตถุและเงินทอง มีบ้ำนหลังใหญ่  

อำศัยอยู่ในเมืองใหญ่จ ำนวนมำกมหำศำล จึงจ ำต้อง

อำศัยอยู่ในเมือง แต่จ ำนวนมำกก็ไม่ได้ประสบผลส ำเร็จ

ตำมท่ีคนส่วนใหญ่ให้คุณค่ำหรือใช้เป็นตัวชี้วัด จึงจ ำ 

ต้องอำศัยอยู่ในเมืองอย่ำงไร้ศักด์ิศรี ไร้เงิน ไร้รำก ไร้

ทำงออก ขณะท่ีพ่อแม่ที่มีที่ดิน แต่สูงวัยมำกขึ้น ไม่มีคน

สืบทอดกำรท ำกำรเกษตรที่หล่อเล้ียงชีวิตของลูกหลำน

มำเป็นเวลำนำน ท ำให้ท่ีดินจ ำนวนมำกถูกท้ิงร้ำงว่ำง

เปล่ำ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มท่ี เพรำะ

ไม่มีแรงงำนในครอบครัว เนืองจำกลูกหลำนได้ผัน

ตัวเองมำเป็นแรงงำนรับจ้ำงในเมืองกันเป็นส่วนใหญ่  

ส่ิงเหล่ำน้ีสร้ำงควำมทุกข์ให้กับคนรุ่นพ่อแม่ท่ีอยู่ใน

ชนบท ท่ีเป็นฐำนกำรผลิตเพื่อเล้ียงตนเองและลูกหลำน 

แต่ลูกหลำนกลับไม่ให้คุณค่ำ แถมบำงส่วนมีกำรดูถูก

ญำติพ่ีน้องของตนว่ำเป็นชำวนำท่ีต่ ำต้อย ล้ำหลัง ไม่มี

ใบปริญญำ ท ำให้เกิดควำมขัดแย้งในครอบครัวและใน

ชุมชนชนบทอย่ำงรุนแรง เพรำะกำรให้คุณค่ำที่ผิด หรือ 

มองไม่เห็นควำมส ำคัญของกำรผลิตทำงกำรเกษตรท่ี

ชุบเล้ียงตนมำให้เติบโต บำงครอบครัวถึงขั้นขำยท่ีไร่ท่ี

นำท่ีสวน ขำยควำย เพ่ือส่งคนหรือลูกหลำนเหล่ำน้ี

เรียน แต่เม่ือเรียนจบ กลับไม่สำมำรถเป็นควำมหวัง 

ใด ๆ ให้กับพ่อแม่หรือครอบครัวได้เลย อย่ำงไรก็ตำม 

ก็มีพ่อแม่จ ำนวนหน่ึงท่ียังต้องกำรให้ลูกของตนเองสุข

สบำย มีต ำแหน่งใหญ่โต เป็นเจ้ำคนนำยคน ท ำงำนอยู่

ในหน่วยงำนรำชกำร ย่ิงมีต ำแหน่งสูงย่ิงโก้เก๋ เพ่ือแสดง

ว่ำตนเองมีควำมสำมำรถในกำรส่งลูกเรียนจนถึงระดับ

ปริญญำและเพ่ือแสดงให้คนอ่ืนหรือเพ่ือนบ้ำนเห็นด้วย

ว่ำ ลูกของตนมีควำมสำมำรถในกำรเลื่อนชั้นทำงสังคม 

หรือ “ได้ดี” กว่ำลูกชำวบ้ำนทั่วไป บำงส่วนดูถูกคนท่ีไม่

สำมำรถเล่ือนชั้นได้ ซ่ึงส่ิงน้ีย่ิงท ำให้เกิดกำรตอกย้ ำ 

หรือผลิตซ้ ำควำมรู้สึกทำงชนชั้นท่ีแตกต่ำงกันมำก

ย่ิงข้ึน หรือเกิดกำรแตกตัวออกเป็นกลุ่มต่ำง ๆ ไม่

สำมำรถประสำนเช่ือมโยงกันได้     

แต่ส ำหรับกลุ่มท่ียังคงเดินทำงไปมำระหว่ำงชนบทกับ

เมือง หรือท่ีนักวิชำกำรบำงท่ำนเรียกว่ำ “ระเบียง

เศรษฐกิจท่ีเชื่อมโยงระหว่ำงเมืองกับชนบท” (economic 

corridor) ส่วนใหญ่มักเป็นแรงงำนรับจ้ำง ท่ียังมีกำร 

ศึกษำไม่สูง หรือไม่ได้รับกำรศึกษำ เนื่องจำกฐำนะของ

พ่อแม่ไม่เอื้ออ ำนวย ประกอบกับรัฐไม่มีนโยบำยในกำร

ส่งเสริมกำรศึกษำทำงเลือกอ่ืน ๆ ท ำให้คนกลุ่มน้ีต้อง

ท ำงำนหนักทั้งในภำคอุตสำหกรรม ภำคพำณิชยกรรม 

และภำคบริกำร แต่จำกกำรศึกษำวิจัยหลำยชิ้น ก็ได้

ชี้ให้เห็นด้วยว่ำ คนเหล่ำนี้ส่วนใหญ่มีควำมใฝ่ฝันท่ีจะลง

หลักปักฐำนในชนบท หรือบ้ำนเกิดของตน เมื่อตนเองมี

ทุนก้อนหน่ึงก็อยำกจะกลับไปพัฒนำกำรผลิต หรือท ำ

กำรผลิตเล้ียงตัวเอง หรือเม่ือสำมำรถใช้คืนหน้ีสิน

ให้กับสถำบันกำรเงิน หรือนำยทุนเงินกู้ ทั้งในระบบและ

นอกระบบท่ีตนเองและครอบครัวไปกู้ยืมมำท ำกำร 

เกษตร ท่ีมีต้นทุนสูง แต่รำคำผลผลิตตกต่ ำ เพรำะขำด

อ ำนำจในกำรต่อรอง และเป็นเพรำะต้องข้ึนต่อภำวะ

ตลำดท่ีตนเองไม่สำมำรถเป็นผู้ก ำหนดได้ ซ่ึงกำรใช้คืน

เงินกู้น้ีต้องอำศัยเวลำ หรือบำงส่วนแทบจะไม่มีแนว 

โน้มว่ำจะสำมำรถผ่อนช ำระคืนได้หมด เพรำะพอหมด

ก้อนเก่ำ ก็เข้ำสู่วงจรกำรกู้รอบใหม่ แต่ถ้ำมีควำม 

สำมำรถในกำรใช้คืนได้ ก็ไม่มีปัญหำเท่ำใด แต่จ ำนวน

มำกใช้คืนไม่ได้ เพรำะรำยได้ไม่แน่นอนหรือไม่เป็นไป

ตำมท่ีคำดกำรณ์ไว้ เพรำะรำคำผลผลิตตกต่ ำ ยก 

ตัวอย่ำงเช่น รำคำยำง ท่ีปัจจุบันอยู่ท่ี 3 กิโล ร้อยบำท 

หรือไม่ได้ผลผลิตตำมท่ีต้องกำร หรือไม่เป็นไปตำม

ฤดูกำลท่ีเคยเป็น เน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงของภำวะ

อำกำศหรือภำวะโลกร้อน เป็นต้น  

ในขณะท่ีคนรุ่นใหม่อีกจ ำนวนมำก ก็ มีควำมต้อง 

กำรท่ีหลำกหลำย ซ่ึงจำกกำรศึกษำวิจัยในครั้งน้ี ได้พบ
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ด้วยว่ำ คนรุ่นใหม่อำยุไม่มำก มีควำมต้องกำรรูปแบบ

กำรศึกษำใหม่ ๆ ท่ีไม่ใช่วิธีกำรเรียนกำรสอนตำมระบบ

แบบเดิม ท่ีมีลักษณะล้ำหลัง เน้นประเพณีที่คร่ ำครึหรือ

มีลักษณะอนุรักษ์นิยมล้นเกิน (hyper-conservative) 

และ/หรือ เน้นควำมสัมพันธ์เชิงอ ำนำจแบบเผด็จกำร 

หรือกำรบัญชำกำรหรืออ ำนำจเบ็ดเสร็จจำกผู้สอนมำก

เกินไป (authoritative) ท ำให้ผู้เรียนคนรุ่นใหม่ ก ำลังมอง

หำหนทำงใหม่ ๆ ในกำรพัฒนำตนเอง หรือกำร 

ศึกษำท่ีสำมำรถพัฒนำคนได้จริง ท ำให้มีควำมสุขได้

จริง และไม่ต้องว่ิงตำมกระแสวัตถุนิยมและทุนนิยมล้น

เกิน (hyper-materialism and hyper-capitalism) ท่ีท ำ

ให้เกิดควำมรู้สึกทุกข์ เพรำะว่ิงตำมไม่ทัน 

ข้อมูลและควำมเป็นจริงต่ำง ๆ ดังท่ีกล่ำวมำน้ี ล้วนแต่

เป็นปัจจัยในเชิงบริบทโครงสร้ำงท่ีมีควำมส ำคัญต่อ

กำรจัดกำรศึกษำทำงเลือกของสถำบันกำรเรียนรู้เพ่ือ

ปวงชนทั้งสิ้น ซ่ึงในช่วงเกือบ 10 ปีท่ีผ่ำนมำ ท่ีสถำบัน ฯ 

ได้น ำเสนอทำงเลือกในกำรจัดกำรศึกษำให้สังคม ก็ได้

เกิดกำรเปล่ียนแปลงของบริบทในระดับต่ำง ๆ ไปมำก

พอสมควร ทั้งบริบทของสังคมใหญ่ ท่ีมีควำมเชื่อมโยง

กับบริบทโลก บริบทของแต่ละภำค แต่ละจังหวัด แต่ละ

พื้นท่ี รวมถึง บริบทของควำมเป็นเมืองกับควำมเป็น

ชนบท หรือทวิภำวะของสองส่ิงน้ี  (dichotomy) ท่ีมี

ลักษณะขัดแย้งกัน และ/หรือ มีกำรประสำนเชื่อมโยง

ติดต่อส่งผลต่อกัน  

 

จึงจ ำ เป็นต้องมีกำรทบทวนและฉำยภำพในเ ชิง

พัฒนำกำร ท่ีมีควำมเชื่อมโยงกับบริบททำงสังคมในแต่

ละช่วงเวลำ และเรำไม่อำจปฏิเสธได้ว่ำ เรำได้กลำยเป็น

ส่วนหน่ึงของบริบทโลก ท่ีเปล่ียนแปลง / แปรผัน

ตลอดเวลำ ทั้งน้ี เพ่ือท ำให้สำมำรถปรับตัวหรือรับมือ

ได้ทันกับกำรเปล่ียนแปลงต่ำง ๆ ทุกประเภท รวมถึง 

ควำมไม่แน่นอน กำรล่ืนไหลไปมำทั้งผู้คน ข้อมูล 

ข่ำวสำร เทคโนโลยี วัฒนธรรมท่ีหลำกหลำย ผสม 

ผสำน อย่ำงไร้ขอบเขต อันเป็นผลมำจำกกำรเปล่ียน 

แปลงเทคโนโลยีของโลกไร้พรมแดน อย่ำงหน้ำมือเป็น

หลังมือ ดังกล่ำวแล้วข้ำงต้น 

ส ำหรับกำรประเมินในส่วนปัจจัยน ำเข้ำ (inputs) น้ี จะ

ให้ควำมส ำคัญกับกำรสะท้อนภำพต่ำง ๆ ทั้งด้ำน

ปรัชญำ แนวคิด ทฤษฎี ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ตั้งแต่เริ่มต้น หรืออันท่ีจริงก่อนกำรจัดตั้งสถำบันกำร

เรียนรู้เพ่ือปวงชน (สรพ.) หรือ มหำวิทยำลัยชีวิตอย่ำง

เป็นทำงกำร หรือตั้งแต่ช่วงท่ีท ำงำนในรูปของมูลนิธิ

ส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน (สสวช.) รวมถึงกำรได้รับกำร

สนับสนุน กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ และ / หรือ กำรสร้ำง

ควำมร่วมมือกับองค์กรภำคีภำคส่วนต่ำง ๆ ว่ำมีใคร

เข้ำมำเกี่ยวข้องบ้ำง ท ำให้เกิดอะไรข้ึน ทุนก่อตั้งมำจำก

ไหน ก่อเกิดและมีพัฒนำกำรมำอย่ำงไร โดยจะเป็นกำร

ประเมินควำมเป็นเหตุเป็นผล ควำมพอเพียง ควำม

เหมำะสม ควำมสำมำรถในกำรขับเคล่ือน ท่ำทีและ

ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรกับปัญหำอุปสรรคในช่วง

ระยะเวลำต่ำง ๆ ซ่ึงอันท่ีจริง อยำกฉำยภำพให้เห็น

เหตุกำรณ์ส ำคัญ ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลง 

หรือบำงครั้ งถึ งขั้ น วิกฤต ซ่ึงจำกกำรสัมภำษณ์

ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดทุกระดับ ทุก

ประเภท ท ำให้สำมำรถวิเครำะห์พัฒนำกำร กำรก่อเกิด 

หรือจะเรียกว่ำยุคก่อร่ำงสร้ำงตัว ยุคเฟื่องฟู, ยุคเผชิญ

กับวิกฤต (ทั้งวิกฤตจ ำนวนผู้เรียน และวิกฤตในองค์กร 

หรือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ท่ีมีกำรข้ึนค่ำลงทะเบียน) และ

ยุคของควำมพยำยำมในกำรปรับตัวใหม่ภำยหลังวิกฤต

ปี พ.ศ. 2559 ซ่ึงเชื่อมกับบริบทของกำรท่ี สกอ. เข้ำมำ
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❖ ปรัชญาและแนวคิดของ ม.ชีวิต  
ในภาคปฏิบัติ (Philosophy and Core 
Concepts in Action) 

การก่อเกิดในช่วงแรก หรือยุคก่อร่าง

สรา้งตวั (The Early Stage of 

Emergence) : การท างานร่วมกบั

สถาบนัการศึกษาในระบบเป็นสิ่ง ท่ี

เป็นไปไม่ได ้ 

ผลจำกกำรวิเครำะห์ปัญหำ จุดอ่อนต่ำง ๆ ของประเทศ

ไทยและระบบกำรศึกษำกระแสหลัก ตำมท่ีกล่ำวมำ

ข้ำงต้น ถือเป็นบริบทแวดล้อมท่ีส ำคัญ (environmental 

context) ท่ีน ำมำสู่กำรเสนอทำงเลือกใหม่ในกำรจัด

กำรศึกษำ ซ่ึงผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่ำน

เชื่อว่ำ จะสำมำรถเป็นทำงเลือกหรือถึงขั้นเป็นทำงออก

หน่ึงให้กับปัญหำหลำย ๆ อย่ำงท่ีเกี่ยวกับกำรศึกษำ

และกำรพัฒนำคนของประเทศอีกทำงหน่ึงด้วย ด้วย

แนวคิดและปรัชญำ ท่ีเน้นกำรพัฒนำตนเองของผู้เรียน 

เรียนแล้วชีวิตดีขึ้นในทันที มีอยู่มีกิน มีศักดิ์ศรี อยู่อำศัย

ในท้องถิ่นของตนด้วยควำมภูมิใจในรำกเหง้ำ ควำม

เป็นมำของตน เรียนแล้วสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ 

ช่วยเหลือคนอ่ืนได้ และเม่ือสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้

แล้ว ก็พร้อมท่ีจะช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปัน หรือ

สำมำรถแสดงบทบำทเป็นผู้น ำกำรเปล่ียนแปลง ซ่ึง

บุคคลที่มีควำมส ำคัญต่อกำรก่อเกิดหรือพัฒนำแนวคิด

และปรัชญำน้ี ก็คือ อำจำรย์เสรี พงศ์พิศ และคณะ 

หรือกลุ่มกัลยำณมิตร หรือเพ่ือนร่วมอุดมกำรณ์ท่ี

                                                        
15 โปรดอ่ำนเอกสำรกำรประเมินของ สกอ. และหนังสือแจ้งผล

กำรประเมินอย่ำงเป็นทำงกำรลงวันที่ 28 กันยำยน พ.ศ. 2560 
ประกอบด้วย 

16 https://www.sites.google.com/a/life.ac.th/main/prawati-

sthaban/prawatikhwampenma 

เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรเสนอทำงเลือกใหม่

ให้กับปัญหำกำรศึกษำของไทย โดยเฉพำะ อ.สุรเชษฐ 

เวชชพิทักษ์ และอีกหลำยท่ำนท่ีจับมือกันมำตั้งแต่ต้น 

ตั้งแต่สมัยเป็นมูลนิธิหมู่บ้ำน จนมำด ำเนินกำรก่อตั้ง

เป็นสถำบันส่งเสริมวิสำหกิจชุมชนในปี พ.ศ. 2545 และ

ต่อมำได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิสถำบันส่งเสริมวิสำหกิจ

ชุมชน (สสวช.) ในป ีพ.ศ. 2549 โดยได้รับกำรสนับสนุน

ควำมคิดและกำรผลักดันจำก ศ.นพ. ประเวศ วะสี 

ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม ภำคีภำคธุรกิจและภำครัฐ ได้แก่ 

บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตร

แล ะสหก ร ณ์ ก ำ ร เ ก ษต ร  ( ธ ก ส . )  แ ล ะส ำ นั ก 

งำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 

(สวทช.)16 ซ่ึงถือว่ำมูลนิธิ สสวช. เป็นทุนทำงสังคมหรือ

นวัตกรรมทำงสังคมประเภทหน่ึงท่ีมีนัยส ำคัญต่อกำร

ร่วมสร้ำง ร่วมพัฒนำและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ

ทำงเลือกของประเทศไทยบนฐำนควำมร่วมมือของภำคี

หลำยฝ่ำย  

ทั้งน้ี ในช่วงแรกหรือเริ่มประมาณปี พ.ศ. 2548 ได้มี

ควำมพยำยำมและควำมตั้งใจในกำรจัดกำรศึกษำด้วย

กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำท่ีมีอยู่แล้ว

ในระบบ ดังเช่น มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง17 ซ่ึงได้รับ

กำรตอบสนองทันทีจำกอธิกำรบดีและสภำมหำ 

วิทยำลัยในช่วงนั้น และพบว่ำมีผู้เรียนจ ำนวนมำก หรือ

มำกถึง 1,000 กว่ำคน ในกำรเปิดสอนปีแรก เน่ืองจำก 

อ.เสรี พงศ์พิศ ในฐำนะผู้น ำองค์กร เคยท ำงำนมูลนิธิ

หมู่ บ้ำนและมีเครือข่ำยกำรท ำงำนต่ำง ๆ ร่วมกับ

องค์กรพัฒนำเอกชนและองค์กรชุมชนท่ีท ำงำนกับ

ชุมชนในชนบท ประกอบกับทำง ม.รำมค ำแหง เอง ซ่ึง

มีสถำนะเป็นมหำวิทยำลัยเปิด (Open University) ท่ีมี

เครือข่ำยทั่วประเทศ ท ำให้มีผู้สนใจเข้ำมำเรียนจ ำนวน

17 เน่ืองจำก มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง เป็นมหำวิทยำลัยเปิด 

และมีศูนย์กำรเรียนรู้หรือเครือข่ำยอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศ 
และจะได้ไม่ต้องลงทุนในเชิงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนต่ำง ๆ ที่ต้องใช้
เงินทุนจ ำนวนมำก 
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มำก ส่วนหน่ึงเป็นเพรำะแนวคิด ปรัชญำและเน้ือหำ

หลักสูตรมีควำมน่ำสนใจ สำมำรถตอบสนองหรือตอบ

โจทย์ของชุมชนในชนบท หรือคนจ ำนวนมำกท่ีต้องกำร

กำรศึกษำทำงเลือกแบบอ่ืน ๆ ท่ีสอดคล้องกับชีวิตของ

ตน ไม่ต้องเดินทำงไกล หรือเรียนอยู่ในชุมชนของตน

เป็นส่วนใหญ่  

ทั้ ง น้ี  ไ ด้ มี ข้อตกลงร่วมกับผู้บริหำรระดับสูงของ  

ม.รำมค ำแหง ณ ขณะนั้นว่ำ จะมีกำรจ่ำยค่ำตอบแทน

ให้ทีมงำน ม.ชีวิต หรือสถำบัน สรพ. (ซ่ึง ณ ขณะนั้น 

ยังเป็นกำรท ำงำนในนำมของ สสวช.) ประมำณร้อยละ 

15 ของรำยได้จำกค่ำเทอมของนักศึกษำ เพรำะ ม.ชีวิต 

ต้องช่วยในกำรจัดอบรมอำจำรย์หรือผู้จัดกระบวนกำร

เรียนรู้และช่วยสอนในเรื่องท่ีทำงมหำวิทยำลัยรำม 

ค ำแหงสอนเองไม่ได้ แต่ต่อมำ ปรำกฏว่ำ เกิดปัญหำ

ต่ำง ๆ ข้ึน โดยเฉพำะปัญหำในเรื่องกำรบริหำรจัดกำร 

หรือกำรไม่ท ำตำมข้อตกลงท่ีให้ไว้ต่อกัน ทั้ง ๆ ท่ีมีกำร

จัดท ำบันทึกข้อตกลงอย่ำงเป็นทำงกำรว่ำจะท ำงำน

ร่ ว มกั นปร ะมำณ 5 ปี   (Memorandum of Under 

standing  – MOU) แต่เป็นข้อตกลงเชิงเกียรติยศและ

ศั ก ด์ิศรี ของนั ก วิชำกำรและมหำ วิทยำลั ยหรือ

สถำบันกำรศึกษำ ไม่ได้มีผลหรือภำระผูกพันกันในทำง

กฎหมำย แต่เมื่อด ำเนินกำรไปได้ภำคกำรศึกษำเดียว ก็

เกิดปัญหำเพรำะทำงทีมงำนของ ม.รำมค ำแหง น ำโดย

ผู้บริหำรระดับสูง ณ ขณะนั้น ไม่ยอมจ่ำยค่ำบริหำร

จัดกำรตำมท่ีตกลงกันไว้ แถมยังบอกว่ำให้ อ.เสรี พงศ์

พิศ และทีมงำนทั้งหมดอยู่เฉย ๆ ไม่ต้องไปยุ่งกับเขำ 

ท ำให้ไม่ได้รับค่ำจัดกำรศึกษำตำมข้อตกลง หรือ อำจ

กล่ำวได้ว่ำ ได้ถูกยึดหลักสูตรท่ีผลิตข้ึนไปโดยไม่ได้มี

กำรเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ พร้อมด้วยต ำรำท่ีผลิต

ข้ึน ก็มีกำรลอกหรือน ำไปใช้ ผลิตซ้ ำ ผลิตเพ่ิม โดย

ไม่ได้ขออนุญำตและไม่ได้มีกำรจ่ำยค่ำลิขสิทธ์ิให้กับ

ทำง อ.เสรี พงศ์พิศ และคณะผู้แต่งแต่อย่ำงใด  

                                                        
18 Man, Money, Materials, and Management (4M) 

ในช่วงต่อมำหรือประมำณปี พ.ศ. 2549 จึงจ ำเป็นต้อง

มองหำควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำอ่ืน ๆ แทน 

ซ่ึงในท่ีสุด ก็ได้ตกลงร่วมมือกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

พระนครและเครือข่ำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏอีก 8 แห่ง 

ซ่ึงในระยะต่อมำ ก็พบปัญหำอีกเช่นกัน แต่ส ำหรับครั้ง

น้ี เป็นปัญหำเกี่ยวกับปรัชญำ ปณิธำน แนวคิด และ

หลักกำรปฏิบัติต่ำง ๆ ท่ีไม่ตรงกัน ไม่เป็นไปในทิศทำงท่ี

ก ำหนดหรือตกลงกันไว้เดิม เพรำะทำงทีมงำนมหำ 

วิทยำลัยชีวิต ต้องกำรให้ใช้กระบวนกำรและวิธีกำร 

ศึกษำเรียนรู้หรือกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้แบบใหม่ 

เน้นกำรใช้ชีวิตผู้เรียนเป็นตัวตั้ง เน้นควำมสัมพันธ์กับ

ชุมชน เน้นกำรปฏิบัติจริง เน้นกำรสร้ำงผู้น ำเพ่ือกำร

เปล่ียนแปลง แต่ทำงทีมงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

พระนครและเครือข่ำย 8 สถำบัน ไม่เข้ำใจกำรเรียน

กำรสอนท่ีใช้ชีวิตผู้เรียนและชุมชนเป็นตัวตั้ง (student 

and community-based learning) หรือบำงส่วนอำจจะ

เข้ำใจ แต่ก็ไม่ได้ให้คุณค่ำหรือควำมส ำคัญมำกเท่ำใด 

หรือยังคงติดกับดักวิธีกำรเรียนกำรสอนแบบเดิม ท ำให้

เคล่ือนต่อไปไม่ได้  ปัญหำต่ำง ๆ ท่ีเกิด ข้ึน ท ำให้

จ ำ เป็ น ต้องแสวงหำทำ ง เ ลือก ให ม่  จนน ำมำสู่

แรงผลักดันจำกหลำย ๆ ฝ่ำยในกำรจัดตั้งสถำบันกำร

เ รี ย น รู้ เ พ่ื อ ป ว ง ช น ห รื อ มห ำ วิ ท ย ำลั ย ชี วิ ต ขึ้ น  

โดยได้รับแรงกระตุ้นและแรงสนับสนุนจำก ศ.นพ.

ประเวศ วะสี และผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม  

ดังนั้น ณ ขั้นเริ่มต้นน้ี พบว่ำ ควำมพยำยำมในกำรสร้ำง

ควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำในระบบ เพ่ือจะได้ไม่

ต้องใช้เงินและทรัพยำกรต่ำง ๆ ในกำรลงทุนมำกเกินไป 

หรือไม่ต้องสร้ำงข้ึนมำใหม่ เพรำะสถำบันต่ำง ๆ เหล่ำนี้

มีทรัพยำกรต่ำง ๆ อยู่พร้อมแล้ว (หรือท่ีมักจะเรียกกัน

จนติดปำกว่ำ 4M)18 ไม่ว่ำจะเป็นเงินทุน ตัวโครงสร้ำง

อำคำรสถำนท่ี บุคลำกร วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี 

เครื่องไม้เครื่องมือ ระบบหรือส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก

ต่ำง ๆ รองรับ และยังมีเครือข่ำยประเภทต่ำง ๆ อยู่แล้ว
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ด้วย ท ำให้สำมำรถเริ่มได้เร็วและขยำยผลได้เร็ว ผ่ำน

ระบบหรือช่องทำงท่ีมีอยู่ แต่ก็กลับไม่ได้เป็นไปตำมท่ี

คำดหวัง  

จึงอำจกล่ำวสรุป ณ ท่ีน้ีได้ด้วยว่ำ จำกควำมพยำยำม

ทั้งสองครั้ง พบว่ำ กำรจัดกำรศึกษำทำงเลือกภำยใน

ระบบกำรศึกษำหลักท่ีเป็นอยู่นั้น เป็นไปไม่ได้ หรือ

เป็นไปได้ยำกมำก ท ำให้จ ำเป็นต้องแสวงหำแหล่ง

ทรัพยำกรใหม่ เพ่ือลงมือด ำเนินกำรหรือปฏิบัติกำร

แปรแนวคิดและปรัชญำสู่กำรปฏิบัติด้วยทีมงำนของผู้

ริเร่ิมและผู้ร่วมก่อตั้งเอง โดยได้รับกำรสนับสนุนเพิ่มข้ึน

จำก บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) และองค์กรภำคีอีก 

2 องค์กร ได้แก่ สวทช. และ ธกส. ก็ยังคงมีบทบำทอยู่

ในช่วงกำรด ำเนินงำนช่วงแรก ๆ นับว่ำเป็นกำรก้ำวเข้ำ

สู่ช่วงเวลำกำรพัฒนำและด ำเนินกำรเรียนกำรสอน

เพ่ือให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงตนเองของผู้เรียนได้ตำม

ควำมมุ่ งหวั ง  หรืออยู่ ในภำวกำรณ์และเ ง่ือนไข 

ต่ำง ๆ ท่ีน่ำจะช่วยให้กำรแปรควำมฝันสู่ควำมเป็นจริง 

สำมำรถด ำเนินกำรได้มำกกว่ำในช่วงแรก ท่ีอยู่ภำยใต้

เง่ือนไขของสถำบันกำรศึกษำในระบบของภำครัฐมำก

เกินไปท่ีไม่มีควำมคล่องตัวและแนวคิดไม่ประสำน

สอดคล้องกัน - ซ่ึงมีทั้งปัญหำธรรมำภิบำล คุณธรรม / 

จริยธรรม และปัญหำในเชิงแนวคิดและวิชำกำรท่ีไม่

เป็นไปตำมแนวทำงของกำรศึกษำทำงเลือก ท่ีต้องกำร

น ำพำผู้เรียน / สังคมไปสู่เป้ำหมำยท่ีมีคุณค่ำ ไม่ใช่แค่

กำรศึกษำ แต่เป็นกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำตนเองและ

ชุมชนท่ีตนเองอำศัยอยู่ ซ่ึงถือว่ำมีควำมมีเหตุมีผล และ

มีควำมเหมำะสมในกำรแสวงหำทำงเลือกใหม่ ในเม่ือ

แนวทำงหรือช่องทำงแรก เป็นไปไม่ได้ ดีกว่ำปล่อยให้

ล้มหรือต้องยกเลิกไป เพรำะเท่ำกับสังคมก็สูญเสีย

โอกำสและแนวทำงอ่ืน ๆ ในกำรพัฒนำคน ชุมชน และ

สังคม ซ่ึงคงเป็นส่ิงท่ีน่ำเสียดำยเป็นอย่ำงย่ิง  

 

 

กา้วสู่การเปิดมหาวิทยาลยัทางเลือก  

ดว้ยทรพัยากรของสงัคม  

ช่วงที่  2 คือ ช่วงการสร้าง ม.ชีวิต ด้วยเงินทุน

สนับสนุนจาก ปตท. ประมำณปี พ.ศ. 2550-2553 

เพรำะ ปตท. มีฝ่ำยบริหำรชื่อเสียงองค์กรและกิจกำร

เพ่ือสังคม (corporate social responsibility – CSR) ซ่ึงมี

ภำรกิจโดยตรงในกำรสนับสนุนกิจกำรทำงสังคมตำม

กฎหมำยอยู่แล้วด้วย ซึ่งนับว่าเป็นการน าทรัพยากร

ของสังคมมาใช้เป็นปัจจัยน าเข้า (inputs) ในการ

ก่อเกิดสถาบันหรือนวัตกรรมทางสังคม (social 

innovation) ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ที่มี

นัยส าคัญหรือมีความหมายต่อสังคมไทยเป็นอย่าง

ย่ิง โดยได้รับกำรสนับสนุนเงินทุนประมำณ 100 กว่ำ

ล้ำนบำท ซ่ึงเป็นเงินทุนท่ีน ำมำใช้ ซ้ือท่ีดินจ ำนวน

ประมำณ 10 ไร่ ท่ี อ.บำงคนที จ.สมุทรสงครำม พร้อม

ทั้งพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็น อำทิเช่น 

ถมดิน จัดตั้งระบบประปำ ระบบไฟฟ้ำ ระบบระบำยน้ ำ 

สร้ำงถนน / ทำงเข้ำ รวมถึงกำรก่อสร้ำงกลุ่มอำคำร

ต่ำง ๆ จ ำนวน 3 กลุ่มใหญ่ ประกอบด้วย อำคำร

บริหำรจัดกำร ห้องท ำงำนของบุคลำกรทุกฝ่ำย 

(บริหำร, วิชำกำร, ฝ่ำยสนับสนุนต่ำงๆ) ห้องประชุม 

ห้องเรียน ห้องสมุด ฯลฯ พร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ 

ท่ีจ ำเป็น และมีเงินเหลือส่วนหน่ึง เพ่ือไว้ใช้จ่ำยในกำร

จ้ำงบุคลำกร และเป็นเหมือนเงินทุนในกำรด ำเนินงำน

ขั้นต้น พร้อม ๆ กับก่อตั้งหรือสถำปนำสถำบันกำร

เรียนรู้เพ่ือปวงชน (สรพ.) ข้ึนมำ ซ่ึงสถำบันได้รับกำร

รับรองอย่ำงเป็นทำงกำรจำก สกอ.  เ ม่ือวันท่ี 31 

สิงหำคม พ.ศ. 2553 และมีกำรสรรหำ / จัดจ้ำง

บุคลำกรฝ่ำยต่ำง ๆ ค่อนข้ำงเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้น  

อน่ึง ปัจจัยน าเข้า (inputs) ที่มีนัยส าคัญมากอีก

ประการหน่ึงในช่วงน้ี ก็คือ โครงสร้างการบริหาร

จัดการองค์กร โดยเฉพำะคณะกรรมกำรสภำสถำบัน 

ท่ีมีส่วนในกำรก ำกับติดตำมกำรท ำงำนของ ม.ชีวิต ซ่ึง

จำกกำรพิจำรณำรำยชื่อคณะกรรมกำรชุดปัจจุบัน

ทั้งหมด พบว่ำ เป็นคณะกรรมกำรท่ีมำจำกหลำยภำค
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ส่วนด้วยกัน มีทั้งจำกภำคกำรศึกษำ วิชำกำร ภำครัฐ 

ภำคสำธำรณสุขหรือสุขภำพ และภำคประชำสังคม ซ่ึง

มีบำงส่วนท่ีเข้ำมำเกี่ยวข้องกับ ม.ชีวิต ตั้งแต่ต้น และ

บำงส่วนเข้ำมำในภำยหลัง จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ 

เกี่ยวข้องหลำยท่ำน ท ำให้พอจะทรำบว่ำ ในช่วงแรก

ของกำรก่อตั้งสถำบัน ฯ มีควำมพยำยำมท่ีจะแต่งตั้ง

ปรำชญ์ชำวบ้ำน / ปรำชญ์ชุมชน เข้ำมำเป็นคณะ 

กรรมกำรสภำสถำบัน หรือคณะกรรมกำรก ำกับทิศ 

ทำงของ ม.ชีวิต ด้วย แต่ได้ถูกน ำชื่อออกไป เน่ืองจำก

เจ้ำหน้ำท่ีระดับปฏิบัติกำรของหน่วยงำนท่ีก ำกับดูแล

มองว่ำ ปรำชญ์ชำวบ้ำนหรือปรำชญ์ชุมชนเหล่ำน้ี ไม่มี

คุณวุฒิตำมท่ีหน่วยงำนก ำหนดไว้ เพรำะไม่ได้รับ

ปริญญำ ซ่ึงถ้ำข้อมูลน้ีเป็นจริงตำมท่ีได้รับมำ ก็แสดง

ให้เห็นว่ำ ยังมีปัจจัยในระดับเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ ท่ียังผูก

ติดกับกำรคิดหรืออยู่กับควำมเคยชินแบบเดิม ๆ ท่ีเคย

ปฏิบัติกันมำ จนกลำยเป็นส่วนหน่ึงของปัญหำอุปสรรค

ในกำรจัดกำรศึกษำทำงเลือกบนฐำนของประสบกำรณ์

ในกำรท ำงำนกับชุมชน ท่ีมีควำมจ ำเป็นและนัยส ำคัญ 

ท่ีจะต้องมีควำมเชื่อมโยงกับบุคลำกรท่ีเป็นปรำชญ์

ชุมชนหรือปรำชญ์ชำวบ้ำน ท่ีมีภูมิปัญญำท่ีเกิดจำกกำร

สั่งสมประสบกำรณ์มำเป็นเวลำนำน แต่หน่วยงำนของ

รัฐยังไม่ค่อยเข้ำใจ เลยยังไม่ให้คุณค่ำ หรือยังให้คุณค่ำ

เฉพำะกับผู้ท่ีมีใบปริญญำที่ได้รับมำจำกหน่วยงำนหรือ

สถำบันทำงกำรศึกษำในระบบเท่ำนั้น ถ้ำหำกข้อมูลเป็น

จริงตำมท่ีได้รับมำน้ี ตรงน้ีถือเป็นประเด็นใหญ่ในเชิง

ปัจจัยน ำเข้ำ (inputs) ท่ีทุกฝ่ำยจ ำเป็นจะต้องหันกลับมำ

มองหรือพิจำรณำร่วมกัน และจะต้องมีกำรส่ือสำรใหม่ 

เพ่ือช่วยกันท ำให้ปัจจัยน ำเข้ำในส่วนท่ีเป็นนโยบำย 

กฎหมำย กฎระเบียบ บุคลำกรขององค์กรภำครัฐนั้น 

สำมำรถสนับสนุน และ/หรือ สำมำรถแสดงบทบำท

สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำทำงเลือกได้จริง หรือช่วยท ำ

ให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเกิดประสิทธิผล

ตำมท่ีวำงไว้ได้จริง     

ส ำหรับในปัจจุบัน  โครงสร้ำงบุคลำกรในส่วนของ 

สรพ. กลำง มีบุคลำกรจ ำนวนทั้งส้ิน 53 ท่ำน ซ่ึงมีอยู่ 

3 ท่ำน ท่ีมีภำรกิจในกำรสนับสนุนงำนในต่ำงจังหวัด 

คือท่ีพิษณุโลก 1 ท่ำน หนองคำย 1 ท่ำน และท่ีบุรีรัมย์

อีก 1 ท่ำน (โปรดดูโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 

และบุคลำกรของ สรพ. ในส่ือประเภทต่ำง ๆของ

สถำบัน ฯ ประกอบด้วย)  

ทั้งน้ี ตอนท่ีเปิดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตร “สห

วิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน” (ซ่ึงเป็นหลักสูตร

ระดับปริญญำตรี) นั้น ทุกฝ่ำยก็ได้คำดกำรณ์กันว่ำ

หลักสูตรท่ีเปิดสอนน่ำจะมีผู้สนใจเข้ำมำเรียนจ ำนวน

มำก เหมือนกับในช่วงแรก แต่จำกข้อมูลท่ีได้รับมำจำก

ฝ่ำยทะเบียนและประมวลผล พบว่ำ จ ำนวนผู้เข้ำเรียน

ในปี พ.ศ. 2553 มีน้อยมำก หรือมีเฉพำะศูนย์กำร

เรียนรู้ท่ีสมุทรสงครำม เท่ำนั้น - โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับ

เรื่องน้ีในหัวข้อของ ผลผลิต (outputs) ในรำยงำนฉบับน้ี

ประกอบด้วย ซ่ึงส่วนหน่ึงน่ำจะเป็นผลมำจำกยังไม่มี

ควำมพร้อมในกำรเปิดรับนักศึกษำในศูนย์อ่ืน ๆ ทั่ว

ประเทศในปีดังกล่ำว   

อย่ำงไรก็ดี ส ำหรับหลักสูตรท่ีเปิดในช่วงแรกเริ่มน้ี ท่ี

เรียกว่ำ “หลักสูตรสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนา

ท้องถ่ิน” นั้น พบว่ำ เป็นหลักสูตรเดิมท่ีเคยใช้ตอนท่ีมี

ควำมร่วมมือกับ ม.รำมค ำแหง และ ม.รำชภัฏพระนคร 

และพบด้วยว่ำ เป็นหลักสูตรท่ีได้รับกำรพัฒนำขึ้นบน

ฐำนของประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนด้ำนกำรพัฒนำ

ชุมชนชนบทในช่วงเวลำท่ีผ่ำนมำอันยำวนำนของผู้ริเริ่ม

ก่อตั้ง ซ่ึงก็คือ อ.เสรี พงศ์พิศ และทีมงำนจ ำนวนหน่ึงท่ี

เห็นควำมส ำคัญของกำรจัดกำรศึกษำท่ีตอบสนองต่อ

ชุมชนท้องถิ่น หรือกลุ่มท่ีมีอุดมกำรณ์เดียวกันนั่นเอง 

ซึ่งตรงน้ีถือว่า เป็นปัจจัยน าเข้า (inputs) ต่อการ

เร่ิมต้นระบบการจัดการศึกษาทางเลือกของประ 

เทศไทย ที่ มีนัยส าคัญเป็นอย่างย่ิงอีกเช่นกัน 

เพราะเป็นการน าส่ิงที่เกิดข้ึนจริงมาถ่ายทอด มา

สอน มาสร้างคนหรือบุคลากรของประเทศ บนฐาน

ของความจริงในชุมชน ที่ผู้ ริเ ร่ิมมองเห็น หรือ

ประสบมาด้วยตนเอง ซึ่งถือเป็นความรู้ที่อยู่บน
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เพรำะปกติแล้ว หลักสูตรกำรศึกษำหรือกำรเรียนรู้ 

ต่ำง ๆ ในประเทศไทยเรำ มักเป็นหลักสูตรท่ีคัดลอก

หรือได้รับอิทธิพลจำกประเทศแถบตะวันตก หรือเมื่อมี

ใครไปเรียนอะไรมำ ก็น ำมำสอนต่อโดยไม่มีกำรคิด

วิเครำะห์ วิพำกษ์ กลั่นกรอง สังเครำะห์ หรือไม่ได้ปรับ 

ประยุกต์ให้เข้ำกับบริบทของสังคมไทย และที่ส ำคัญอีก

ประกำรหน่ึง คือ หลักสูตรกำรศึกษำแบบกระแสหลัก

ในระดับอุดมศึกษำของไทยส่วนใหญ่ เป็นหลักสูตรท่ี

ลอกแบบมำจำกอเมริกำ ไม่ว่ำจะเป็นหลักสูตรอะไรก็

ตำม โดยเฉพำะหลักสูตรท่ีมีควำมคำบเกี่ยวหรือท่ี

สำมำรถพอเทียบเคียงได้กับหลักสูตรสหวิทยำกำรเพื่อ

กำรพัฒนำท้องถิ่นของ ม.ชีวิต อำทิเช่น หลักสูตรกำร

พัฒนำชุมชน หลักสูตรสังคมศำสตร์เพ่ือกำรพัฒนำ 

หลักสูตรนวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น 

หลักสูตรกำรพัฒนำสังคม และอีกหลำย ๆ หลักสูตรท่ี

สอนอยู่ในมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ นั้น พบว่ำ ส่วนใหญ่

น ำเข้ำแนวคิดและทฤษฎีกำรพัฒนำชุมชน และ/หรือ 

แนวคิดทฤษฎีกำรพัฒนำสังคมมำจำกต่ำงประเทศ 

ไม่ได้ถูกกลั่นหรือตกผลึกมำจำกประสบกำรณ์ท่ีเชื่อม

กับบริบทควำมเป็นจริงของสังคมไทย เหมือนกับหลัก 

สูตรสหวิทยำกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น (หลักสูตร

ระดับปริญญำตรี) หรือหลักสูตรกำรพัฒนำท้องถิ่น

                                                        
19 ถึงแม้ยังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับเร่ือง ประสบกำรณ์ว่ำมันคือ

ควำมรู้ที่แท้จริงหรือไม่ในบรรดำนักวิชำกำรและนักวิจัย 
โดยเฉพำะจำกส ำนักที่นิยมญำณวิทยำแบบปฏิฐำนนิยม 
( positivist epistemology)  แ ต่ ตั ว ผู้ วิ จั ย ใ ห้ คุณค่ ำ กั บ เ ร่ื อ ง 
ประสบกำรณ์ในชีวิตของผู้คนเป็นอย่ำงมำก ถึงแม้จะเป็น
ประสบกำรณ์ที่มีอัตวิสัยต่ำง ๆ (subjectivities) ที่อำจเป็น
ประเด็นควำมเช่ือถือได้ก็ตำม เพรำะประเด็นอัตวิสัยของมนุษย์ 
ก็ได้รับกำรคุณค่ำหรือเป็นอีกญำณวิทยำหนึ่งในกำรศึกษำวิจัย
หรือกำรผลิตควำมรู้เกี่ยวกับมนุษย์และสังคมด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ 
ค ำว่ำ “ประสบกำรณ์” ได้รับกำรให้คุณค่ำโดยส ำนักปรำ 
กฏกำรณ์วิทยำหรือปรำกฏกำรณ์นิยม (phenomenology) 
(Husserl,1931, 1970) กำรที่ส ำนักนีใ้ห้คุณคำ่กับ “ประสบกำรณ์
ชีวิต” ( life experience) เพรำะมองว่ำ มันคือ ปรำกฏกำรณ์

แบบบูรณำกำร (หลักสูตรระดับปริญญำโท) ของ ม.

ชีวิต ซ่ึงตรงน้ี ถือเป็นประเด็นท่ีมีควำมส ำคัญมำกอีก

เช่นกัน ท่ีทุกฝ่ำยในสังคมไทยจะต้องให้คุณค่ำต่อปัจจัย

น ำเข้ำในส่วนน้ีของ ม.ชีวิต จะต้องไม่ละเลย ไม่เพิกเฉย 

ไม่ท ำไม่รู้ไม่ชี้ (ignorance) ไม่ท ำลำย (destruction) ไม่

ลดทอน (reduction) แต่จะต้องท ำให้ดีย่ิงข้ึน เพ่ิมพูน

คุณค่ำให้มำกข้ึน ด้วยกำรสร้ำงควำมรู้บนฐำนของ

ประสบกำรณ์ หรืออำจเรียกว่ำ “กำรวิจัยเชิงปฏิ 

บัติกำร” ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหรือกำรจัด

กระบวนกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดและปรัชญำน้ี ท่ีมีควำม

เชื่อมโยงหรือสอดคล้องกับบริบทควำมเป็นจริงของ

ผู้เรียนแต่ละคน แต่ละกลุ่ม แต่ละชุมชน แต่ละจังหวัด  

แต่ละภูมิภำคว่ำสำมำรถท ำได้หรือไม่ มำกน้อยเพียงใด 

อย่ำงไร เพรำะอะไร เพื่อให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงผู้เรียน

ในเชิงกระบวนทัศน์ในกำรด ำรงชีวิต และตัวผู้สอนเอง

ด้วย ท่ีจะต้องเกิดกำรเปล่ียนแปลงเช่นกัน ตรงน้ีจะต้อง

สร้ำงองค์ควำมรู้ เ พ่ิมข้ึนให้ได้ เ พ่ือน ำควำมรู้จำก

ประสบกำรณ์เหล่ำน้ีมำใช้ในกำรสื่อสำร ถ่ำยทอด บอก

ต่อ เป็นวงจรต่อเน่ือง หรือยกระดับควำมรู้ท่ีสะสมจำก

ประสบกำรณ์ให้มำกข้ึนหรือเกิดกำรพอกพูนทุนทำง

ปัญญำ ทุนทำงควำมรู้ ทุนมนุษย์ ทุนทำงวัฒนธรรม 

และทุนทำงสังคมให้มำกย่ิงข้ึนไปเรื่อย ๆ (ดังแสดงให้

เห็นกระบวนกำรสะสมทุนทุกประเภทตำมรูปภำพ ท่ี

ส ำคัญอย่ำงหนึ่งในชวีิตของมนุษย์ เพรำะมนุษย์ได้ประสบกับมัน
แล้ว มันได้ เกิดขึ้นแล้ว ได้ลิ้มรสกับมันแล้ว ดังนั้น ค ำว่ำ 
ประสบกำรณ์ในมุมมองของ Husserl มันจึงคือแหล่งของควำมรู้
ทั้งมวล หรือเรำสำมำรถศึกษำหรือถอดประสบกำรณ์นั้น
ออกมำเป็น “ควำมรู้”และ “กำรเรียนรู้” ดังนั้น กำรให้คุณคำ่กับ
ประสบกำรณ์ของผู้ก่อตั้ง ม.ชีวิต จึงเป็นคุณค่ำ (values) ของ
ผู้ วิจัยที่ต้องกำรให้คุณค่ำกับประสบกำรณ์ของผู้ก่อตั้ ง
มหำวิทยำลัยและคณะ เพรำะเป็นประสบกำรณ์ที่มีควำม
เช่ือมโยงกับประเด็นปัญหำของประเทศไทย ซึ่งเป็นเร่ืองของ
ส่วนรวม หรือเป็นประสบกำรณ์ที่มีจริยธรรมที่สมควรได้รับ
กำรศกึษำวิเครำะห์ เพ่ือท ำควำมเข้ำใจและต่อยอดจำกจุดนี้    
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ปรับมำจำกโมเดลกำรวิจัยปฏิบัติกำรของ Kemmis and 

McTaggart, 1982, 2000)  

 

ถ้ำผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้หรือกระบวนกร (หรืออำจ

เรียกว่ำวิทยำจำรย์ ก็ได้20) ของ ม.ชีวิต ด ำเนินกำร

คล้ำย ๆ กับท่ีแสดงไว้ในแผนภำพด้ำนบนน้ี ก็หมำยถึง

ว่ำ มีกำรเตรียมกำรวำงแผนกำรเรียนกำรสอนหรือกำร

สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้หัวข้อนั้น ๆ หรือวิชำนั้น ๆ 

หรือเรื่องนั้น ๆ อย่ำงเป็นระบบ (plan – P) และเป็นกำร

เตรียมกำรแบบมีส่วนร่วม รับฟังเสียงสะท้อนท่ีผ่ำนมำ

ของทุกฝ่ำย มีกำรจดบันทึกส่ิงท่ีตกลงร่วมกันว่ำจะ

ด ำเนินกำรอะไรร่วมกัน เม่ือน ำไปปฏิบัติกำรหรือมีกำร

ลงมือปฏิบัติกำร (act – A) ก็มีกำรสังเกตผู้เรียนหรือผู้

ร่วมเรียนรู้ด้วยตลอดเวลำ รวมถึงสังเกตตนเองด้วยว่ำ

เป็นอย่ำงไร ( มีปฏิกิริยำหรือกำรตอบสนองต่อ

กระบวนกำรเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนอย่ำงไร มีพัฒนำกำรใน

กำรเรียนรู้เรื่องนั้น ๆ อย่ำงไร แต่ละคนพูดว่ำอะไร เห็น

อะไร เข้ำใจอะไร ไม่เข้ำใจอะไร ฯลฯ (observe – O) ส่ิง

เหล่ำน้ีล้วนเป็นข้อมูลท่ีส ำคัญมำกในกำรท ำควำมเข้ำใจ

ผู้เรียน จำกมุมมองของผู้เรียน / ผู้ต้องกำรกำรเปล่ียน 

แปลงตนเอง และมีกำรป้อนข้อมูลกลับ หรือให้สะท้อน

กลับตลอดเวลำ (reflect – R) และท่ีส ำคัญต้องมีกำรจด

บันทึก ระหว่ำงท่ีมีกำรสะท้อนกลับว่ำ ในฐำนะผู้เรียน

รู้สึกอย่ำงไร คิดเห็นอย่ำงไร ได้อะไร ไม่ได้อะไรตำมท่ี

                                                        
20 ถ้ำหำกเรียกว่ำ “วิทยำจำรย์” น่ำจะได้รับกำรยอมรับ
มำกกว่ำกำรเรียกว่ำ “วิทยำกรกระบวนกำร หรือกระบวนกร”
เพรำะค ำหลัง อำจจะฟังดูธรรมดำไปส ำหรับสังคมไทยที่ถูก
ปลูกฝัง “ควำมใหญ่โต” หรือ “กำรมีอ ำนำจเหนือคนอ่ืน” 

มุ่งหวัง ต้องแก้ไข ปรับปรุงอะไรร่วมกัน และน ำข้อมูล

กำรสะท้อนกลับต่ำง ๆ เหล่ำน้ี ไปใช้ในกำรวำงแผนกำร

จัดกระบวนกำรเรียนรู้ในรอบต่อ ๆ ไป เป็นวงจรท่ี

ขับเค ล่ือนบนฐำนของกำรท ำงำนหรือกำรสร้ำง

กระบวนกำรเรียนรู้และกำรเปล่ียนแปลงร่วมกัน เม่ือ

เวลำผ่ำนไป ต่ำงฝ่ำยก็ต่ำงมีประสบกำรณ์มำกขึ้น มี

กำรเรียนรู้มำกข้ึน มีกำรสั่งสมองค์ควำมรู้มำกข้ึน และ

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสรรพสิ่งต่ำง ๆ รอบตัวมำกขึ้น  

ดังนั้น จึงอำจกล่ำวได้ว่ำ ปัจจัยน ำเข้ำท่ีส ำคัญท่ีสุดอีก

ประกำรหน่ึง ก็คือ ทีมงำนหรือบุคลำกร ท่ีมีสองส่วน 

ใหญ่ ๆ คือ 1) ทีมงำนท่ีมีภำรกิจหลักในกำรส่ือสำร

แนวคิด ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ และ/หรือสำระ 

ส ำคัญของ ม.ชีวิต ซ่ึงมีบทบำทในเชิงวิชำกำรท่ีประสำน

กับกำรปฏิบัติในบริบทชีวิตและชุมชนท่ีเป็นจริง และ  

2) ทีมงำนท่ีมีภำรกิจหลักในกำรสนับสนุนฝ่ำยวิชำกำร 

ส ำหรับทีมงำนท่ีมีภำรกิจหลักในกำรส่ือสำรแนวคิด 

ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ หรือสำระส ำคัญของ  

ม.ชีวิต ก็คือ อำจำรย์ / ผู้สอน / ผู้ส่ือสำร / ผู้ถ่ำยทอด

ปรัชญำและแนวคิด หรือท่ี ม.ชีวิต ประสงค์เรียกว่ำ “ผู้

จัดกระบวนกำรเรียนรู้” มำกกว่ำกำรใช้ค ำว่ำ “ครู / 

อำจำรย์ / ผู้สอน” ซ่ึงท่ีจริง ก็คือ วิทยำกรกระบวนกำร 

หรือกระบวนกรเสริมกำรเรียนรู้ (learning facilitator) 

ตำมท่ีได้ชี้ให้เห็นอย่ำงละเอียดถึงควำมส ำคัญของกำร

แสดงบทบำทเป็นวิทยำกรกระบวนกำรหรือวิทยำจำรย์

ไปข้ำงต้นแล้วนั้น ซ่ึงจุดน้ี พบว่ำ เป็นประเด็นท่ีมีควำม 

ส ำคัญมำกต่อกำรท ำงำนหรือกำรเคล่ือนต่อไปของ  

ม.ชีวิต เพรำะจำกกำรประเมิน พบว่ำ บุคลำกรท่ีมี

หน้ำท่ีสื่อสำรหรือถ่ำยทอดแนวคิดและหลักปรัชญำของ 

ม.ชี วิต จ ำนวนมำกท่ีมีอยู่  ณ ปัจจุบัน ยังไม่ค่อย

เน้นหนักในบทบำทของกำรเป็นผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ 

หรือกำรเป็นวิทยำกรกระบวนกำร หรือกระบวนกร ใน

(power over) มำเป็นเวลำนำน แต่ค ำว่ำ วิทยำจำรย์ มำจำกค ำ
ว่ำ “วิทยำกร” บวกกับค ำวำ่ “อำจำรย์” จึงน่ำจะเป็นค ำที่เหมำะ
กับบริบทของ ม.ชวีิต มำกกวำ่ค ำว่ำ “อำจำรย์”  
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ระดับท่ีเข้มข้นท่ีควรจะเป็น เพรำะเท่ำท่ีสังเกตเห็นและ

ได้ยิน ส่วนใหญ่ยังคงเรียกตนเองว่ำครูอำจำรย์ มำก 

กว่ำเป็นผู้สนับสนุนกระบวนกำรเรียนรู้ หรือแม้แต่

ผู้เรียนเองก็เรียกว่ำ “อำจำรย์” มำกกว่ำท่ีจะเรียกว่ำ 

กระบวนกรหรือผู้เสริมพลังกำรเรียนรู้ หรือ บำงแห่ง

อำจำรย์ก็เรียกผู้เรียนว่ำ “นักเรียน” ด้วยซ้ ำ ซ่ึงเป็นกำร

มองผู้เรียนในควำมหมำยเดิม ๆ ท่ีมองไม่เห็นศักยภำพ

ของเขำ และมองว่ำเขำด้อยกว่ำ รู้น้อยกว่ำ ซ่ึงตรงน้ี

ต้องปรับ เพรำะแนวทำงกำรศึกษำของ ม.ชีวิต เป็น

แนวทำงท่ีต้องมองเห็นทั้งศักยภำพและข้อจ ำกัด หรือ

ส่ิงท่ีดี ท่ีมีอยู่ และส่ิงท่ีต้องแก้ไข ปรับปรุง เปล่ียนแปลง

ด้วย ไม่ใช่มองผู้เรียนในแบบเดิม ๆ ท่ีเคยปฏิบัติกันมำ

ในระบบกำรศึกษำกระแสหลัก 

ท่ีจริงประเด็นท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นน้ีมีควำมส ำคัญมำก 

เพรำะตรำบใดท่ียังวำงต ำแหน่งแห่งท่ีและก ำหนด

ควำมสัมพันธ์ ท่ีไม่ชัดเจนระหว่ำงผู้สนับสนุนกระ 

บวนกำรเรียนรู้กับผู้ท่ีต้องกำรกำรเปล่ียนแปลงตนเอง 

ก็จะส่งผลต่อกำรส่ือสำรและกำรถ่ำยทอด หรือกำร

สร้ำงกระบวนกำรเปล่ียนแปลงในตัวผู้ เรียนในเชิง

กระบวนทัศน์และศักยภำพควำมสำมำรถต่ำง ๆ ท่ี

จ ำเป็นต้องท ำให้มีข้ึน เกิดข้ึน จริงอยู่ท่ีในทำงปฏิบัตินั้น 

ยังไม่สำมำรถปรับเปล่ียนควำมสัมพันธ์ตรงน้ีได้เต็มท่ี 

เพรำะส่วนหน่ึงยังคงต้องใช้ค ำนิยำมหรือเทอมต่ำง ๆ 

ทำงวิชำกำร (academic terms) ตำมมำตรฐำนของ 

สกอ. แต่อันท่ีจริง ถึงแม้จะอยู่ภำยใต้บริบทกำรมี

ปฏิสัมพันธ์หรือต้องท ำตำมมำตรฐำนของหน่วยงำน

ภำครัฐท่ีเข้ำมำก ำกับ ติดตำม ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล 

ก็ตำม แต่ในทำงปฏิบัตินั้น ก็ยังคงสำมำรถส่ือสำรให้

ตรงกันว่ำ ไม่ใช่อำจำรย์หรือผู้สอน และไม่ใช่นักเรียน

หรือผู้เรียนในควำมหมำยเดิมท่ีใช้กันอยู่โดยทั่วไป แต่

ต้องเป็นผู้เรียนรู้ร่วมกัน (co-learners) หรือ ทุกคนเป็น

                                                        
21  โปรดดู  คู่ มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2557 โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
กำรอุดมศึกษำ และเอกสำร “เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง” 

ผู้เรียน / ผู้มีส่วนร่วม ท่ีมีควำมกระตือรือร้น (active 

learners / participants) ร่วมกัน กล่ำวคือ ผู้จัดกระ 

บวนกำรเรียนรู้ ก็จะมีกำรทดลองวิธีกำรต่ำง ๆ และมี

กำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรใช้วิธีกำรหรือกระบวนกำรต่ำง 

ๆ ไปพร้อม ๆ กับผู้เรียนด้วย และมีกำรจดบันทึกบน

พื้นฐำนกำรสังเกตตลอดเวลำว่ำ กระบวนกำร / วิธีกำร

ไหนใช้ได้ดี แบบไหนใช้ไม่ค่อยได้ หรือยังไม่ดี จะต้องรับ

ฟังเสียงสะท้อนจำกผู้เรียนเสมอ  

นอกจำกน้ี ในระยะต่อไป เม่ือมีกำรปฏิรูปหรือจัด 

ตั้งระบบกำรประเมินผลภำยในใหม่ ท่ีเป็นไปตำมท่ี 

สกอ. ระบุไว้ว่ำ... “สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามี

อิสระในการเลือกระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการ

และความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา 

ทั้งน้ีเพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่าง

ต่อเน่ือง สอดคล้องกับบริบทและเจตนารมณ์ของ

สถานศึกษาแห่งนั้น และเป็นไปตามมาตรฐานการ

อุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องและ

เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ

ภายนอก”21  หรือ อีกนัยหน่ึง ก็คือ สรพ.  หรือ  

ม.ชีวิต สำมำรถพัฒนำระบบกำรประเมินผลของตนเอง

และเสนอเข้ำไปพิจำรณำร่วมกันได้ หรือ ถ้ำไม่ประสงค์

จะพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของตนเอง 

ก็อำจเลือกใช้ระบบกำรประเมินผลของ สกอ. ท่ีมีให้

เลือกหลำยแบบ ตำมท่ีเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมกับ

บริบทขององค์กร  หน่วยงำน สถำบันของตน (ข้อมูล

จำกกำรสัมภำษณ์ ผอ.ส ำนักมำตรฐำนและประเมินผล

จัดท ำ โดยส ำนักมำตรฐำนและประเมินผลอุดมศึกษำ,  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร, 
กรกฎำคม พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย  
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อุดมศึกษำ สกอ. เมื่อวันท่ี 17 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 ท่ี 

สกอ.)  

ดังนั้น เม่ือพัฒนำระบบกำรประเมินผลและระบบกำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำของ ม.ชีวิต ได้เองแล้ว ก็

น่ำจะใช้ค ำเรียกบุคลำกรต่ำง ๆ เหล่ำนี้ให้สอดคล้องกับ

ควำมเป็นจริง หรือสอดคล้องกับบริบทของ ม.ชีวิต ท่ีมี

ปรัชญำ แนวคิด ปณิธำน และวิสัยทัศน์ท่ีมีลักษณะ 

เฉพำะของตนเองต่อไปด้วยเช่นกัน ทั้งน้ี กำรพัฒนำ

ระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน และ /หรือ กำร

ยกระดับคุณภำพของระบบกำรประเมินผลในระยะ

ต่อไป ถือเป็นปัจจัยน ำเข้ำ ( inputs) ท่ีส ำคัญมำกอีก

ประกำรหน่ึงด้วยเช่นกัน    

นอกจำกน้ี ขอเน้นย้ ำอีกครั้งหน่ึงว่ำ ตัวผู้สอนหรือผู้

ถ่ำยทอดแนวคิดและปรัชญำเอง หรือตัวกระบวนกรเอง

ด้วย ท่ีต้องเปล่ียนแปลงและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลำด้วย

เช่นกัน ตำมท่ีกล่ำวไปข้ำงต้นอย่ำงค่อนข้ำงมำกแล้วว่ำ 

เป็นเพรำะในกระบวนกำรเรียนรู้แบบของ ม.ชีวิต น้ี ทั้ง

ผู้สอนและผู้เรียนล้วนแต่เป็นผู้มีส่วนร่วม (participant) 

หรือ เป็นผู้เรียนรู้ร่วมกัน (co-learners) ในกระบวนกำร

เรียนรู้แบบเท่ำเทียม มีชีวิตชีวำ มีควำมสุข มีควำมเป็น

กัลยำณมิตรซ่ึงกันและกันสูง ประกอบกับผู้เรียนของ 

ม.ชีวิต จ ำนวนมำกมีประสบกำรณ์ชีวิตท่ีมีคุณค่ำ ท่ีทุก

คนต้องมองให้เห็น ไม่ว่ำประสบกำรณ์นั้นจะดีหรือไม่ดี

ก็ตำม ตรงน้ีถ้ำทุกคนท่ีอยู่ในกระบวนกำรเรียนรู้เข้ำใจ

เรื่องน้ีตรงกัน ก็จะท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงได้เร็ว 

ทั้ งตั วผู้ ถ่ ำยทอด ผู้ ส่ือสำร  ผู้ เ อ้ือหรือสนับสนุน

กระบวนกำรเรียนรู้  และผู้ เรียน หรือผู้ ท่ี ต้องกำร

เปล่ียนแปลงตนเองให้มีศักยภำพใหม่ เป็นคนใหม่ท่ีมี

พลังในกำรเรียนรู้ มีกำรเก็บออม มีกำรจัดกำรหน้ีสิน มี

กำรดูแลสุขภำพตนเองและคนในครอบครัว มีกำรลง

มือปฏิบั ติ ในส่ิง ท่ีตนเองต้องกำร (แต่ยังไม่ มี  แต่

                                                        
22 อำทิเช่น หลักสูตรกระบวนกรขั้นพื้นฐำน, หลักสูตรพลวัต
กระบวนกร/วิทยำกรกระบวนกำร, หลักสูตรกำรออกแบบ
กระบวนกำรเรียนรู้ ฯลฯ จัดโดย กลุ่ม/องค์กรต่ำง ๆ หลำย
ส ำนัก/สถำบัน อำทิเช่น ส ำนักเชียงดำว /เชียงใหม่ของ ก๋วย 

จ ำเป็นต้องมี) โดยเฉพำะอำชีพและรำยได้ หรือกำรมี

อยู่มีกินในถิ่นของตน ในขณะท่ีมีกำรเรียนรู้ด้วยกัน ผู้

จัดกระบวนกำรเรียนรู้ ก็สำมำรถท ำกำรวิเครำะห์และ

บันทึกจุดแข็ง-จุดอ่อน ข้อจ ำกัดของตนเองและผู้เรียน

ไปด้วย ในระหว่ำงท่ีมีกำรจัดกระบวนกำร มีอะไรบ้ำงท่ี

ตนเองชัดเจนแล้ว รู้แล้ว ท ำได้แล้ว มีทักษะแล้ว เก่ง

แล้ว และอะไรอีกบ้ำงท่ีตนเองยังไม่รู้ ไม่เก่ง ไม่เข้ำใจ 

ไม่สำมำรถส่ือสำรได้ตรงกับท่ีต้องกำร หรือยังไม่

สำมำรถจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กระบวนกำรเสริมพลัง

ไ ด้ เต็ม ท่ี  และจะต้องหำทำงเสริมพลังใ ห้ตนเอง

ตลอดเวลำเช่นกัน อำทิเช่น อ่ำนค้นคว้ำให้มำกขึ้น ไป

รับกำรอบรมเสริมศักยภำพจำกหลักสูตรต่ำง ๆ 

โดยเฉพำะหลักสูตรด้ำนกำรเป็นวิทยำกรกระบวนกำร  

กระบวนกร ที่มีเป็นจ ำนวนมำกในปัจจุบัน22  

ถ้ำเป็นไปตำมท่ีกล่ำวมำน้ี ม.ชีวิต ก็จะได้มี ปัจจัยน ำเข้ำ 

(inputs) ด้ำนบุคลำกรหรือทีมงำนท่ีมีศักยภำพเพ่ิมขึ้น

ตลอดเวลำไปพร้อม ๆ กับควำมส ำเร็จในกำรสร้ำง

บุคลำกรหรือคนใหม่ ๆ ท่ีประสบควำมส ำเร็จในกำร

เปล่ียนแปลงตนเอง ท่ีมีคุณภำพเพิ่มมำกข้ึนตลอดเวลำ

เช่นกัน     

ส ำหรับปัจจัยน ำเข้ำด้ำนบุคลำกรหรือทีมงำนอีกกลุ่ม

หน่ึง ซ่ึงก็คือ ทีม ฝ่ำยสนับสนุนในด้ำนต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะ

เป็นด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทั้งคน เงิน องค์กร วัสดุ

อุปกรณ์ต่ำง ๆ อำคำรสถำนท่ี ยำนพำหนะ ด้ำนวิชำ 

กำร เช่น กำรดูแลและพัฒนำหลักสูตร กำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ กำรศึกษำวิจัยและจัดกำรควำมรู้  

ด้ำนส ำนักพิมพ์และเผยแพร่ควำมรู้ ด้ำนกำรจัดท ำ

ทะเบียนและกำรประเมินผล ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 

ด้ำนห้องสมุดด้ำนกำรผลิตส่ือเทคโนโลยีต่ำง ๆ ฯลฯ 

ทั้ง น้ี เพ่ือให้กำรท ำงำนของฝ่ำยวิชำกำรหรือฝ่ำย

ส่ือสำร / ถ่ำยทอดแนวคิด ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ 

มะขำมป้อม, ส ำนักอำศรมวงศ์สนิท / เสมสิกขำลัย, อ.ณัฐฬส 
วังวิญญู, อ.วิศิษฐ์ วังวิญญู, ศูนย์จิตตปัญญำศึกษำ ม.มหิดล 
ฯลฯ   
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หรือกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ เพ่ือผลิตบัณฑิตทั้ง

ปริญญำตรี และปริญญำโท เป็นไปได้อย่ำงคล่องตัว มี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมท่ีก ำหนดไว้ ซ่ึง

แน่นอนว่ำ เป็นทีมบุคลำกร หรือปัจจัยน ำเข้ำ (Inputs) 

ท่ีมีควำมส ำคัญมำกหรือไม่น้อยไปกว่ำบุคลำกรสำย

วิชำกำร สำยกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ แต่อย่ำงใด 

เพรำะมิเช่นนั้นกระบวนกำรต่ำง ๆ ก็คงด ำเนินไปไม่ได้

หรือต้องหยุดชะงักลงไป ซ่ึงจำกกำรประเมินผล ด้วย

วิธีกำรสนทนำพูดคุยกับตัวแทนบุคลำกรจำกทุกระดับ 

ทุกประเภทของ สรพ. พบว่ำ ในช่วงท่ีผ่ำนมำนั้น ฝ่ำย

ต่ำง ๆ มีปัญหำในกำรท ำงำนท่ีไม่ประสำนสอดคล้อง

กันมำกพอสมควรทีเดียว ซ่ึงเท่ำท่ีได้รับข้อมูลมำจำก 

หลำย ๆ ฝ่ำย ส่วนหน่ึงเกี่ยวข้องกับวิธีกำรบริหำร

จัดกำรของอดีตผู้บริหำรท่ำนหน่ึง (ท่ีปัจจุบันได้ถูกให้

ออกจำกหน่วยงำนไปแล้ว) ท่ีเป็นกำรบริหำรแบบ

แบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่ำย  

ดังนั้น จึงถึงเวลำท่ีต้องมีกำรปรับท่ำทีและวิธีกำรใน

กำรท ำงำนระหว่ำงฝ่ำยต่ำง ๆ มิเช่นนั้น องค์กรคง

เดินหน้ำต่อไปได้ยำก หรือ เป็นกำรท ำงำนบนควำม

ทุกข์ ซ่ึงกำรท่ีเกิดภำวะไม่ล่ืนไหลในองค์กรในส่วนน้ี 

น่ำจะเป็นผลพวงมำจำกกำรบริหำรจัดกำรของ

ผู้บริหำรระดับสูงท่ำนดังกล่ำว เพรำะมีผู้ให้ข้อมูลหลำย

ท่ำนสะท้อนด้วยว่ำ ผู้บริหำรท่ำนดังกล่ำวได้ใช้วิธีกำร

บริหำรจัดกำรท่ีสร้ำงควำมหวำดกลัวและควำม

แตกแยกในองค์กร (ซ่ึงส่วนหน่ึงน่ำจะมีควำมสัมพันธ์

กับกำรมีวำระซ่อนเร้น หรือจุดประสงค์อย่ำงใดอย่ำง

หน่ึงท่ีไม่เป็นผลดีต่อองค์กร) และน่ีน่ำจะเป็นสำเหตุ

ส ำคัญสำเหตุหน่ึงท่ีท ำให้เกิดกำรรวมตัวกันท ำในส่ิงท่ี

ไม่คำดฝัน ส ำหรับหลำย ๆ ท่ำนในองค์กรและเครือข่ำย 

ม.ชีวิต ในต่ำงจังหวัดด้วย หรืออำจจะเรียกช่วงเวลำ

ดังกล่ำวน้ีว่ำเป็น “ช่วงภำวะวิกฤตในองค์กร” ท่ีเกือบจะ

ท ำให้องค์กรแตกสลำยเป็นเส่ียง ๆ แต่ในท่ีสุด ก็ได้

พบว่ำ ทุกคนไม่ต้องกำรอยู่ ในภำวะดังกล่ำวน้ีเป็น

เวลำนำนและทุกคน ทุกฝ่ำยพยำยำมท่ีจะร่วมเป็นส่วน

หน่ึงในกำรแก้ไขปัญหำท่ีเกิดข้ึน โดยกำรลุกข้ึนมำ

ปรับเปล่ียนตนเอง และจับมือกันก้ำวเดินต่อไปข้ำงหน้ำ

ให้ได้ เพรำะมิเช่นนั้น ส่ิงดี ๆ ท่ีต้องกำรท ำร่วมกัน หรือ

ภำรกิจอันมีคุณค่ำสูงย่ิงของ ม.ชีวิต ซ่ึงก็คือ กำรเป็น

ทำงเลือกให้กับระบบกำรศึกษำและกำรพัฒนำคนของ

ไทย ก็จะไม่สำมำรถด ำเนินต่อไปได้ ถ้ำทุกคนไม่ลุก

ข้ึนมำเปล่ียนตัวเอง เหมือนกับท่ีต้องกำรเปลี่ยนผู้เรียน  

ส ำหรับปัจจัยน ำเข้ำ (inputs) ท่ีส ำคัญเป็นอย่ำงมำกอีก

ประกำรหน่ึง ก็คือ ระบบกำรพัฒนำและส่งเสริม

ศักยภำพอำจำรย์ / ผู้สอน / ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ ท่ี

พบว่ำ ในช่วงแรก ได้รับกำรให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำง

มำก เพรำะถือว่ำ ครู  /  อำจำรย์ /  ผู้สอน / ผู้จัด

กระบวนกำรเรียนรู้  หรือวิทยำกรกระบวนกำรน้ีมี

ควำมส ำคัญมำกต่อคุณภำพและปริมำณของผลผลิต

และผลลัพธ์ต่ำง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน ดังนั้น กำรจัดอบรม

เสริมศักยภำพต่ำง ๆ จึงเป็นไปอย่ำงค่อนข้ำงเข้มข้น ซ่ึง

ส่วนใหญ่จัดอบรมท่ีโรงแรมแม็กซ์ ในกรุงเทพมหำนคร 

แต่ส ำหรับกำรอบรมเพ่ือพัฒนำ / เสริมศักยภำพ

อำจำรย์หรือผู้สอน ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้น้ี พบว่ำ ใน

ระยะหลัง คลำยตัวลงไปมำก ซ่ึงสำเหตุส ำคัญเป็นผล

มำจำกกำรท่ีสถำบัน ฯ หรือ ม.ชีวิต อยู่ในภำวะขำด

สภำพคล่อง หรือมีปัญหำทำงด้ำนกำรเงิน ค่ำใช้จ่ำย 

ในขณะท่ีระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนค่ำตอบแทน

บุคลำกร ก็มีปัญหำเช่นกัน เพรำะจำกเสียงสะท้อนจำก

หลำย ๆ ฝ่ำย พบว่ำ ได้มีกำรค้ำงค่ำตอบแทนบุคลำกร 

โดยเฉพำะค่ำตอบแทนอำจำรย์พิเศษและอำจำรย์พ่ี

เล้ียง และรวมถึงค่ำบริหำรจัดกำรท่ีควรจัดสรรให้กับ

ศูนย์กำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ด้วยจ ำนวนหน่ึง (แต่ค่ำใช้จ่ำยท่ี

ค้ำงอยู่ในส่วนน้ีไม่มำกนัก) ซ่ึงพบว่ำ ไม่สำมำรถจ่ำย

ค่ำตอบแทนและค่ำบริหำรในส่วนน้ีได้มำเป็นเวลำ

ประมำณ 1-3 ปี แตกต่ำงกันไปตำมกำรท ำงำนของแต่

ละศูนย์กำรเรียนรู้ด้วย เพรำะผู้ให้ข้อมูลหลำย ๆ ท่ำน

ได้ให้ข้อมูลตรงกันว่ำ บำงศูนย์กำรเรียนรู้เองไม่ได้ให้

ข้อมูลท่ีเป็นจริงเกี่ยวกับกำรสอน หรืออำจำรย์พิเศษ  

อำจำรย์พ่ีเล้ียงของบำงศูนย์กำรเรียนรู้ไม่ได้ด ำเนินกำร

ตำมระเบียบในกำรเบิกจ่ำยท่ีก ำหนดไว้ ท่ีจะต้องมี
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แผนกำรสอน และเอกสำรต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องอีกหลำย

รำยกำรด้วยกัน  

ดังท่ีน ำเสนอไปข้ำงต้นแล้วว่ำ กำรจัดกำรศึกษำด้วย

ตนเองของ ม.ชีวิต ได้เริ่มอย่ำงเป็นทำงกำรในปี พ.ศ. 

2553 หรือภำยหลังจำกได้รับอนุมัติให้จัดตั้งข้ึนได้โดย 

สกอ. ซ่ึงเท่ำท่ีประเมินดู กำรท ำงำนร่วมกับเครือข่ำย

ศูนย์กำรเรียนรู้ในต่ำงจังหวัด ในช่วงปี 2553-2555 

พบว่ำ ได้มีบุคลำกรเก่ำออกไปและมีบุคลำกรหน้ำ 

ใหม่ ๆ เข้ำมำร่วมมำกพอสมควร แต่ดูเหมือนจะไม่มี

เหตุกำรณ์อะไรท่ีส ำคัญมำก ท่ีส่งผลกระทบต่อกำร

ลดลงไปหรือกำรเพ่ิมขึ้นของบุคลำกรอย่ำงฉับพลันหรือ

พลิกผัน จนกระทั่ งถึ ง ช่วงปี  พ.ศ.  2555 ท่ี มีกำร

ปรับเปล่ียนเรื่องค่ำลงทะเบียนเรียนจำกเทอมละ 

6,000 บำท เป็น 9,000 บำท ท่ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวน

ผู้เรียนหรือผู้สนใจแนวทำงกำรเรียนแบบของ ม.ชีวิต ท่ี

ลดลงอย่ำงเห็นได้ชัดเจน และลดลงไปเรื่อย ๆ จนถึงปี 

พ.ศ. 2558 และเริ่มกระเต้ืองข้ึนเล็กน้อยอีกครั้งหน่ึงใน

ปี พ.ศ.2559 ต่อเน่ืองถึงปี พ.ศ. 2560 (โปรดดูกรำฟ 

แนวโน้มของจ ำนวนนักศึกษำ / ผู้เรียนท่ีรับเข้ำมำศึกษำ

ใน ม.ชีวิต ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2560 ในหัวข้อ ผลผลิต 

(outputs) ในรำยงำนเล่มน้ีประกอบด้วย)  

ดังนั้น จึงอำจจะกล่ำวไว้ตรงน้ีได้ด้วยว่ำ กำรปรับข้ึน

ค่ำลงทะเบียนใน ปี พ.ศ. 2555 ถือเป็นส่วนหน่ึงของ

ปัจจัยน ำเข้ำ (inputs) และกระบวนกำร (processes) ท่ีมี

ผลต่อจ ำนวนผู้เข้ำเรียน หรือผลผลิต (outputs) แต่เม่ือ

พิจำรณำบริบทโดยรอบหรือสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ใน

สังคมใหญ่ประกอบด้วย ก็พอมองเห็นได้ด้วยว่ำ สรพ. 

หรือ ม.ชีวิต ก็ได้รับผลกระทบหรือแรงกระแทกจำก

กำรท่ีประเทศไทยเข้ำสู่กำรเป็นสังคมสูงวัย (aged 

society)  หรือเกิดกำรเปล่ียนแปลงของโครงสร้ำง

ประชำกร ท่ีมีจ ำนวนเด็กเกิดน้อยลง มีผู้สูงอำยุเพ่ิมข้ึน 

และสถำนกำรณ์อำจจะหนักหน่วงย่ิงข้ึน เม่ือก้ำวเข้ำสู่

                                                        
23 ซึ่งหมำยถงึ กำรมีสัดส่วนประชำกรอำยุ 60 ปีขึน้ไป มำกกวำ่

ร้อยละ 30 ของจ ำนวนประชำกรทัง้หมด  

กำร เป็ นสั ง คมสู ง วั ย ท่ี สมบู ร ณ์  ( complete aged 

society)23 ในอีกไม่กี่ปี ข้ำงหน้ำ น้ี ด้วย แต่บริบทน้ี  

อำจจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีท ำให้ ม.ชีวิต หันกลับมำพิจำรณำ

หรือปรับตัวเองว่ำจะสำมำรถด ำเนินภำรกิจอะไรได้บ้ำง 

เกี่ยวกับกำรเป็นสังคมสูงวัย เช่น กำรปรับหลักสูตร

หรือรำยวิชำหรือหัวข้อต่ำง ๆ ท่ีมีอยู่ให้สำมำรถรองรับ

หรือตอบสนองต่อกำรเป็นสังคมสูงวัย เพรำะ ม.ชีวิต มี

ควำมเช่ียวชำญในด้ำนกำรพัฒนำหรือกำรส่งเสริมกำร

เปล่ียนแปลงอยู่แล้ว จึงน่ำจะใช้สถำนกำรณ์ตรงน้ีให้

เป็นประโยชน์ โดยกำรร่วมมือกับองค์กร หน่วยงำนต่ำง 

ๆ ในกำรจัดท ำ “หลักสูตรหรือโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ

ผู้สูงวัย” ก็อำจเป็นได้  

นอกจำกน้ี ปัจจัยน ำเข้ำ (inputs) ท่ีส ำคัญอีกประกำร

หน่ึง ซ่ึงก็คือ กำรสนับสนุนหรือควำมร่วมมือของภำคี

เครือข่ำยต่ำง ๆ ซ่ึงพบว่ำ ในช่วงต้นมีหลำยองค์กร

ด้วยกัน แต่ต่อมำก็มีกำรเปล่ียนแปลงไปตำมกำลเวลำ 

หรือเม่ือเวลำผ่ำนไป ภำคีต่ำง ๆ ท่ีเคยสนับสนุนหรือ

ร่วมมือกันมำตั้งแต่ต้นก็ลดน้อยลงหรือหำยไป โดย 

เฉพำะ ธกส. และ สวทช. ท่ีมีบทบำทลดลง หรือไม่ค่อย

ได้เข้ำมำสนับสนุน ส่วนหน่ึงน่ำจะเป็นผลมำจำกหลำย

ปัจจัยด้วยกัน แต่เหตุผลหน่ึงน่ำจะเกี่ยวกับประเพณี

กำรท ำงำนแบบไทย ๆ ท่ีเป็นกำรท ำงำนท่ีผูกติดกับตัว

บุคคล (Personal Attachments) มำกกว่ำกำรผูกติดกับ

องค์กร หรือกำรสร้ำงประเพณีกำรท ำงำนร่วมกันใน

ระดับองค์กร ท่ีให้ควำมส ำคัญกับกำรติดตำมผลท่ีจะ

เกิดขึ้นในระยะยำวร่วมกัน (long-term effects)  

  โดยสรุป   ในส่วนของปัจจัยน าเข้า (inputs) น้ี มี

ส่ิงที่สามารถสร้างการเรียนรู้และบทเรียนได้หลาย

ประเด็นด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันคิดริเร่ิม

ผลักดันระหว่างองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ปตท. 

ธกส. และ สวทช. รวมถึงความพยายามในการ

สร้างหรือพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางเลือก
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ร่วมกับภาคีที่เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐในช่วง

ของการก่อตัวในระยะแรก ที่พบว่า เป็นไปไม่ได้ 

เพราะประสบกับปัญหาธรรมาภิบาลและปัญหา

วิชาการ แนวคิด กระบวนทัศน์ที่ไม่ตรงกัน มา

จนถึงการได้รับทรัพยากรจากองค์กรภาคธุรกิจ

อย่าง ปตท. ที่ มีการท าตามนโยบาย CSR ของ

องค์กรในการสร้างสถาบัน ฯ ด้วยเงินทุนก้อนหน่ึง 

ซึ่งถือว่าเป็นการได้รับทรัพยากรของสังคม เพ่ือมา

สร้างนวัตกรรมทางสังคม เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา

ช่องว่างทางการศึกษาของสังคม โดยได้รับแรง

สนับสนุนและการผลักดันต่าง ๆ ทั้งในแง่ของ การ

เจรจากับองค์กรภาครัฐ การตรากฎหมายรองรับ 

การระดมทุน การเช่ือมประสานภาคีที่หลากหลาย

ของกัลยาณมิตร ผู้ร่วมอุดมการณ์หลาย ๆ ท่าน 

โดยเฉพาะ ศ.นพ.ประเวศ วะสี และผู้ใหญ่วิบูลย์ 

เข็มเฉลิม ท าให้การท าตามอุดมการณ์ แนวคิด 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ ปณิธาน คุณค่าหลัก มีความ

เป็นไปได้  

ส ำหรับด้ำนหลักสูตร พบว่ำ เป็นปัจจัยน ำเข้ำท่ีมี

คุณลักษณะพิเศษมำก เพรำะได้รับกำรกลั่นหรือพัฒนำ

บนฐำนของประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนร่วมกับชุมชนใน

ชนบทในช่วงเวลำท่ีผ่ำนมำอันยำวนำนของอำจำรย์เสรี 

พงศ์พิศ และคณะ ซ่ึงพบว่ำ เป็นส่ิงท่ีโดดเด่นแตกต่ำง

จำกหลักสูตร อ่ืน ๆ ท่ีค ล้ำยคลึงกัน  ท่ีจัดอยู่ ใน

มหำวิทยำลัยต่ำง ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพำะหลักสูตร

ด้ำนกำรพัฒนำชุมชน และสังคมศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ 

ท่ีส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรที่น ำเข้ำหรือลอกเลียนแบบของ

ต่ำงประเทศ ท่ีไม่สอดคล้องกับบริบทหรือควำมเป็นจริง

ของประเทศไทย 

นอกจำกน้ี ยังพบด้วยว่ำ บุคลำกรของ ม.ชีวิต และ

เครือข่ำย ม.ชีวิต จ ำนวนมำกท่ีเหลืออยู่ในปัจจุบัน เป็น

กลุ่มท่ีมีอุดมกำรณ์ จุดมุ่งหมำยเดียวกัน หรือมีควำม

ศรัทธำในแนวคิดและปรัชญำของ ม.ชีวิต อย่ำงไรก็ตำม 

จนถึง ณ ปัจจุบัน พบว่ำ องค์กรภำคีบำงส่วนท่ีเคยร่วม

ท ำงำนกันมำตั้งแต่ต้นได้ลดบทบำทลง หรือหำยไป ซ่ึง

น่ำจะเป็นผลมำจำกหลำยสำเหตุด้วยกัน แต่สำเหตุ ท่ี

ส ำคัญท่ีสุดสำเหตุหน่ึง น่ำจะเกี่ยวข้องกับกำรท่ี

ข้อตกลงต่ำง ๆ ไม่ได้ถูกน ำเข้ำเป็นนโยบำยของแต่ละ

องค์กร แต่น่ำจะเป็นควำมร่วมมือท่ีอิงอยู่กับตัวบุคคล 

ซ่ึงเมื่อเปล่ียนตัวบุคคลแกนหลัก ก็ไม่ได้รับกำรสืบทอด 

ซ่ึงประเด็นทั้งหมดน้ี ล้วนแต่เป็นกำรเรียนรู้และบทเรียน

ท่ีส ำคัญในกำรท่ีจะก้ำวเดินต่อไปของ ม.ชีวิต ทั้งสิ้น 

ในล ำดับต่อไป จะเป็นกำรน ำเสนอบทวิเครำะห์เชิง

สะท้อน (reflexive analysis) เกี่ยวกับกระบวนกำรและ

วิธีกำรท ำงำนต่ำง ๆ (processes) และยังคงเป็นกำร

วิเครำะห์ท่ีสะท้อนจุดแข็ง จุดอ่อน ข้อจ ำกัดต่ำง ๆ ของ

กระบวนกำร วิธีกำรต่ำง ๆ ท่ีใช้ พร้อมกับกำรหยิบยก

ประเด็นท่ีมีควำมส ำคัญในกำรท ำงำนเชิงกำรเสริมพลัง

ซ่ึงกันและกัน (empowerment issues) ต่อไปในอนำคต 

หรือเป็นกำรวิเครำะห์เชิงปฏิสัมพันธ์และกำรส่ือสำร

มุมมอง คุณค่ำร่วม (shared values) ซ่ึงกันและกัน

ระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้วิจัย และระหว่ำงผู้วิจัย

กับข้อมูลท่ีปรำกฏหรือท่ีได้รับมำ เพ่ือผลักดันให้เกิด

กำรเปล่ียนแปลงทันที ถ้ำทุกฝ่ำยสำมำรถเปล่ียนได้เลย

เม่ือฟังหรืออ่ำนบทวิเครำะห์เชิงสะท้อนน้ี ก็จักเป็น

คุณูปกำรต่ออนำคตกำรจัดกำรศึกษำทำงเลือกของ

ประเทศไทยเรำเป็นอย่ำงย่ิง 
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2) กระบวนการและวิธีการต่าง ๆ 
(Processes and Methods) 

ค าน า ในส่วนของกำรวิเครำะห์กระบวนกำร ซ่ึงเป็น

องค์ประกอบท่ีส ำคัญประกำรหน่ึงของแนวคิดตัวแบบ

เชิงระบบ (system model) ตำมท่ีระบุไว้ในกรอบแนวคิด

ในกำรวิจัย ติดตำมและประเมินผลครั้งน้ี มีวัตถุประ 

สงค์ ท่ีส ำคัญ คือ เ พ่ือพิจำรณำว่ำ มี ส่ิงใดบ้ำง ท่ี

เก่ียวข้องในกระบวนกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย

ชีวิต มีจุดใดบ้ำงท่ีเป็นศักยภำพ / ควำมสำมำรถ จุด 

อ่อน เง่ือนไขและข้อจ ำกัด มีส่ิงใดบ้ำงท่ีควรแก้ไข 

ปรับปรุง เพ่ือให้กระบวนกำรและปัจจัยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยว 

ข้องกับคุณภำพของกระบวนกำรและวิธีกำร สำมำรถ

ด ำเนินกำรได้ดี ข้ึน และเพ่ือเป็นประโยชน์ในกำร

วำงแผน พัฒนำ ปรับปรุง เสริมศักยภำพ เพ่ือให้เกิด

กำรใช้ทรัพยำกรท่ีมีอยู่ทุกประเภทได้อย่ำงคุ้มค่ำและ

เหมำะสมมำกท่ีสุด และเพ่ือท ำให้ทุกฝ่ำยสำมำรถ

มองเห็นตนเองและกระบวนกำรต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เกิด

กำรเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือเสริมพลังและศักยภำพของทุก

ฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้องให้สำมำรถแสดงบทบำทในกำรร่วมจัด

กำรศึกษำทำงเลือกได้ดีย่ิงข้ึนหรือมีคุณภำพมำกย่ิงข้ึน 

บรรลุผลท่ีต้องกำรได้มำกขึ้น  

ส ำหรับค ำว่ำ “กระบวนการต่าง ๆ” (processes) ณ 

ท่ีนี้ หมำยถึงทั้งกระบวนกำรและวิธีกำรสร้ำงกำรเรียนรู้ 

/  กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้  และปัจจัยต่ำง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับคุณภำพกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้  

โดยเฉพำะกลไกหรือปัจจัยท่ีส ำคัญท่ีสุด 4-5 กลไก / 

ปัจจัยด้วยกัน ได้แก่  

1) ตัวผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ - ครูผู้สอน อำจำรย์ ผู้

ส่ือสำร ผู้ถ่ำยทอดสำระส ำคัญของ ม.ชีวิต และโค้ชชีวิต  

2) กิจกรรมการเรียนรู้ (activities) - เครื่องมือกำร

เปล่ียนแปลง วิธีกำร กลยุทธ์ เทคนิคต่ำง ๆ ในกำรจัด

กระบวนกำรเรียนรู้  

3) ทรัพยากรเสริมการเรียนรู้และประเด็นอ่ืน ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงของ 

ม.ชีวิต ซ่ึงเป็นลักษณะพิเศษหรือลักษณะเฉพำะของ  

ม.ชีวิต  

4) ตัวผู้เรียน - นักศึกษำ หรือผู้ที่ต้องกำรเปลี่ยนแปลง

ตนเอง หรือถูกออกแบบให้เปล่ียนแปลงตนเอง เพ่ือก้ำว

ไปสู่คนใหม่ท่ี มี วิ ธีคิดใหม่ มีกระบวนทัศน์ใหม่ มี

ศักยภำพใหม่ ๆ ในกำรจัดกำรตนเอง เพื่อให้เป็นบุคคล

ท่ีมีคุณภำพ สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวและ

ชุมชนของตนเองได้อย่ำงมีคุณค่ำ มีศักด์ิศรี ภูมิใจใน

รำกเหง้ำและควำมเป็นมำของตนได้จริงตำมปรัชญำ

และแนวคิดที่ก ำหนดไว้ และ  

5) ระบบการบริหารจัดการและระบบสนับสนุนต่าง 

ๆ ท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรจัดกำรศึกษำทำงเลือกตำมแนว 

ทำงของ ม.ชีวิต 

ส าหรับกระบวนการหรือกลไกที่ส าคัญอันดับแรก 

คือ ตัวผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ หรือ อาจารย์  / 

ผู้สอนของมหาวิทยาลัยชีวิต ซ่ึงเป็นผู้ ท่ีมีบทบำท

ส ำคัญในกำรส่ือสำรหลักปรัชญำ แนวคิด ทฤษฎี 

ปณิธำน ตลอดจนระบบคุณค่ำในรูปแบบของกำรสอน 

กำรปลูกฝัง กำรบอกกล่ำว กำรแบ่งปันประสบกำรณ์ 

(experience) และควำมรู้ฝังลึก (tacit knowledge) กำร

ท ำให้เป็นแบบอย่ำง (role model) หรือกำรเชื่อมโยง / 

บูรณำกำรรำยวิชำและกิจกรรมต่ำงๆ เข้ำด้วยกัน เพ่ือ 

ให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจอย่ำงเป็นองค์รวม รวมถึงกำร

เปิดรับฟังควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำง หรือเสียงสะท้อน 

ต่ำง ๆ ของผู้เรียนมีควำมส ำคัญมำก และกำรน ำเสียง

สะท้อนต่ำง ๆ เหล่ำนั้นมำใช้เป็นโจทย์ในกำรพัฒนำ

ตนเองและกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ ใ ห้ ดี ย่ิ ง ขึ้น

ตลอดเวลำหรือไม่ อย่ำงไร  

ล าดับที่สองหรือประการที่สอง คือ กิจกรรมการ

เรียนรู้หรือการจัดกระบวนการเรียนรู้  ด้วยกำรใช้

กิจกรรมต่ำง ๆ (activities ) เครื่องมือต่ำง ๆ (learning 

tools / instruments) เพ่ือส่งเสริมกำรเปล่ียนแปลงตน 

เองของผู้เรียน รวมถึงวิธีกำร เทคนิค กลยุทธ์หรือ

กลวิธีต่ำง ๆ เพ่ือท ำให้ผู้เรียนเกิดควำมสนใจ เข้ำใจใน
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เน้ือหำสำระ หรือบำงครั้งอำจอยู่ในรูปของกำรเรียน

กำรสอนหรือกำรบรรยำยประกอบต่ำง ๆ ได้บ้ำง ทั้งน้ี 

ข้ึนอยู่กับรำยวิชำแต่ละวิชำด้วย ยกตัวอย่ำงเช่น วิชำ

แผนแม่บทชุมชน หรือ วิชำวิสำหกิจชุมชน ท่ีจ ำเป็นต้อง

มีกำรเรียนรู้แนวคิดและทฤษฎีกำรท ำแผน หรือ แนวคิด

ทฤษฎีวิสำหกิจชุมชนก่อน แล้วจึงให้ไปดูของจริง หรือ 

ลงมือปฏิบัติกำร หรือกำรทดลอง หรือกำรท ำจริง 

ส ำหรับรูปแบบของกำรเรียนรู้หรือกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ี

มหำวิทยำลัยชีวิตให้ควำมส ำคัญมำกท่ีสุดอีกประกำร

หน่ึง คือ กำรให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้หรือกำรฉุกคิด

ต่ำง ๆ ด้วยตนเอง หรือเป็นผู้กระท ำกำรเปล่ียนแปลง

ด้วยตนเอง โดยมีอำจำรย์ / ผู้สอนเป็นเพียงโค้ชในกำร

น ำไปสู่กำรเรียนรู้  กำรรู้แจ้งเห็นจริง กำรเปล่ียน 

แปลง กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ ผ่ำนกำร

จัดท ำแผน 4 แผน มำกกว่ำกำรเรียนแบบกำรฟังหรือ

เชื่อฟังอำจำรย์ผู้สอน นอกจำกน้ี ยังเน้นกำรเรียนรู้ท่ี

เกิดจำกกำรลงมือปฏิบัติจริง (practice-based learning) 

กำรท ำโครงงำน (project-based learning) รวมถึงกำร

เรียนรู้ท่ีมีชุมชนเป็นฐำน (community-based learning) 

เช่น กำรศึกษำชุมชน ด้วยกำรสืบค้นควำมรู้ประเภท

ต่ำง ๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชน โดยเฉพำะ ทุนของชุมชน (ตำม

กรอบกำรศึกษำของ ม.ชีวิต) ซ่ึงเป็นกำรเรียนรู้ร่วมกับ

กลุ่มเพื่อน โดยเฉพำะผู้ท่ีมีประสบกำรณ์ชีวิตท่ีแตกต่ำง

กันไปในเวลำเดียวกันด้วย อย่ำงไรก็ดี พบด้วยว่ำ กำร

เรียนรู้ตำมกรอบแนวคิดเรื่องทุนประเภทต่ำง ๆ ของ

ชุมชนตำมท่ี ม.ชีวิต ก ำหนดไว้ มีทั้งข้อดี ข้อจ ำกัด ซ่ึง

จะได้กล่ำวอย่ำงละเอียดในล ำดับต่อ ๆ ไป  

ประการที่สาม คือ เคร่ืองมือการเปล่ียนแปลงและ

ทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่ช่วยสร้างเสริมกระบวนการ

เรียนรู้ ท่ีมหำวิทยำลัยชีวิตให้ควำมส ำคัญ โดยเฉพำะ

ส่ิงท่ีมีอยู่เดิมในชุมชน อำทิ ปรำชญ์ชุมชน ท่ีเป็นนักคิด 

นักประดิษฐ์ นักสืบสำน อนุรักษ์ในท้องถิ่น แหล่งกำร

เรียนรู้ต่ำง ๆ ท่ีมีควำมหลำกหลำย ทั้งท่ีมีอยู่เดิมและท่ี

ก่อตัว ข้ึนใหม่เ ม่ือคนในชุมชนเล็ง เห็นคุณค่ำและ

ควำมส ำคัญ นอกจำกกำรเห็นคุณค่ำควำมส ำคัญของ

ปรำชญ์ชุมชน ภูมิปัญญำ หรือทรัพยำกรท้องถิ่นเพ่ือ

กำรเรียนรู้แล้ว ม.ชีวิต ให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้

เครื่องมือกำรเปล่ียนแปลงผ่ำนแผน 4 แผน คือ แผน

ชีวิต / กำรวำงเป้ำหมำยชีวิต แผนกำรเงิน แผนกำรงำน 

/ อำชีพ และแผนสุขภำพ ผ่ำนกำรบริหำรจัดกำรเวลำท่ี

เหมำะสมในทุกมิติ ซ่ึงทีมประเมินพบว่ำ เครื่องมือใน

กำรเปล่ียนแปลงท่ีก ำหนดไว้น้ีมีควำมส ำคัญมำก ถ้ำ

พื้นท่ีใด ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้มีควำมเข้ำใจในเรื่องน้ี

อย่ำงชัดเจนและสำมำรถสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียน

ใช้ได้อย่ำงถูกต้อง เป็นระบบ มีควำมเชื่อมโยงกัน ไม่

มองแยกเป็นส่วน ๆ แต่เอำชีวิตผู้เรียนเป็นตัวตั้งได้จริง 

จะท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงได้อย่ำงเป็นระบบและเป็น

องค์รวม หรือ เกิดกำรเปล่ียนแปลงได้ในทุกมิติ  

โดยเฉพำะกำรเปล่ียนแปลงในเชิงวิธีคิดและกระบวน

ทัศน์ท่ีมีต่อตนเองและสรรพส่ิงรอบตัว ซ่ึงเป็นกำร

เปล่ียนแปลงท่ีมีควำมส ำคัญมำกท่ีสุด เพรำะถ้ำเกิด

กำรเปล่ียนแปลงในเรื่องวิธีคิด  วิธีมองตัวเองและสรรพ

ส่ิงรอบตัวได้ จะท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงก้ำว

กระโดด และจะไม่กลับมำท่ีเดิมอีก เหมือนดังท่ีโทมัส 

คุนน์ (Thomas Khun, 1962) ได้กล่ำวไว้   

นอกจำกน้ี องค์ประกอบท่ีอำจกล่ำวได้ว่ำมีควำม 

ส ำคัญท่ีสุด หรืออำจจะมีควำมส ำคัญในระดับเดียวกัน

กับตัวผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ ก็คือ ตัวผู้เรียน ท่ีได้เข้ำ

มำศึกษำเรียนรู้ในมหำวิทยำลัยชีวิต ซ่ึงแต่ละคนมีภูมิ

หลัง เช่น เพศ อำยุ อำชีพ พื้นฐำนกำรศึกษำ ควำม 

สำมำรถในกำรรับรู้ หรือระดับกำรรับรู้และเรียนรู้ท่ี

ต่ำงกัน กำรให้ควำมส ำคัญกับปรัชญำและแนวคิดของ 

ม.ชีวิต ประสบกำรณ์ชีวิต ควำมต้องกำรหรือแรงผลัก 

(motivation) จำกภำยในท่ีแตกต่ำงกัน โดยเฉพำะควำม

ต้องกำรในกำรเปล่ียนแปลงหรือพัฒนำตนเองในมิติ

ต่ำง ๆ ทั้งมิติสติปัญญำ, กำรงำน / อำชีพ, กำรเงิน / 

รำยได้, กำรมีสุขภำพท่ีดี หรือพฤติกรรมต่ำง ๆ ท่ี

ส ำคัญต่อกำรมีคุณภำพชีวิตท่ีดี, กำรบริหำรจัดกำร

เวลำ ฯลฯ ท่ีแตกต่ำงกันมำก และท่ีจริง คุณลักษณะ

หรือภูมิหลังของผู้เรียนน้ี ถือเป็นวัตถุดิบท่ีส ำคัญ ท่ีต้อง
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น ำมำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ

ควำมเป็นจริงท่ีหลำกหลำยของผู้เรียนแต่ละคนด้วย 

ไม่ใช่มองผู้เรียนแบบเหมำรวมหรือด่วนสรุปไปล่วงหน้ำ

ว่ำมีลักษณะท่ี เหมือนกันหมด เหมือนกับกำรจัด

กำรศึกษำในระบบปกติทั่วไป ท่ีท ำให้ไม่ได้ผลอย่ำงเต็ม

เม็ดเต็มหน่วย ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลมำจำกกำรมีทัศนะ

แบบเหมำรวมของผู้จัดระบบกำรศึกษำและผู้ปฏิบัติ

ตำมระบบกำรศึกษำท่ีถูกก ำหนดไว้จำกโครงสร้ำง

ส่วนบน 

ล าดับสุดท้าย คือ ระบบการบริหารจัดการและ

ระบบสนับสนุนต่าง ๆ พบว่ำ มีประเด็นในเชิง

กระบวนกำร วิธีกำรในกำรบริหำรจัดกำรท่ีส ำคัญ

หลำยประกำรด้วยกัน จึงน ำมำใส่ผนวกไว้ในส่วนน้ีด้วย 

ซ่ึงในกรณีกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือสนับสนุนกำรจัด

กำรศึกษำทำงเลือกของ ม.ชีวิต น้ี พบว่ำ มีประเด็นเพื่อ

กำรเรียนรู้ร่วมกัน และเพ่ือน ำไปสู่กำรปรับโครงสร้ำง

กำรบริหำรจัดกำรเพ่ือให้สอดรับกับสถำนกำรณ์หลำย

ประเด็นด้วยกัน เพรำะเป็นสถำบันท่ีมีโครงสร้ำงใน

ส่วนกลำง ท่ีต้องเชื่อมโยงกำรท ำงำนในมิติต่ำง ๆ กับ

ศูนย์กำรเรียนรู้ในต่ำงจังหวัดในระดับต่ำง ๆ ท่ีมีควำม

สลับซับซ้อนมำกพอสมควรทีเดียว  

  โดยสรุป    ณ ขั้นน้ี อาจกล่าวได้ว่า กระบวนการ

และวิธีการในการสร้างการเรียนรู้ หรือการท าให้

ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการและกล

ยุทธ์ต่าง ๆ ที่ ม.ชีวิต ก าหนดไว้นั้น เป็นกระบวน 

การและวิธีการที่มีคุณภาพ แต่ประเด็นที่เป็นปัจจัย

วิพากษ์ที่ส าคัญ คือ คุณภาพหรือระดับศักยภาพ

ความสามารถของอาจารย์ผู้สอนหรือผู้จัดกระ 

บวนการเรียนรู้นั้นเป็นอย่างไร ถ้าผู้สอนหรือผู้จัด

กระบวนการเรียนรู้มีความรู้ความสามารถในการ

จัดกระบวนการเรียนรู้ที่น่าสนใจ มีเทคนิค ทักษะ

ต่าง ๆ ในการท าให้ผู้เรียนเกิดศักยภาพใหม่ ๆ ไม่

ว่าจะเป็นการมอง วิธีมอง การคิด โดยเฉพาะการ

คิดรวบยอดในเชิงมโนทัศน์และการคิดเชิงวิพากษ์ 

(critical thinking)  การตั้ งค าถาม เ พ่ือช่วยให้

สามารถสืบค้นความรู้ได้ลึกซึ้งย่ิงข้ึน เป็นระบบข้ึน 

รวมถึงการเขียน, การอ่าน, การวิเคราะห์, การ

สังเคราะห์ และการส่ือสารกับเพื่อนมนุษย์ในมิติอ่ืน 

ๆ (ดังที่ได้พบในบางพ้ืนที่ จะเห็นการเปล่ียนแปลง

ในตัวผู้เรียนสูงมาก โดยเฉพาะศักยภาพและความ 

สามารถใหม่ ๆ ที่เพ่ิมข้ึน) ตลอดจนถึงการส่งเสริม

การหาค าตอบต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง จนเกิดเป็น

ทักษะใหม่ และเกิดการเปล่ียนแปลงตนเองตาม

ความคาดหวังของมหาวิทยาลัย  

ส ำหรับกรณีท่ีผู้เรียน ท่ียังไม่มีกำรเปล่ียนแปลงหรือ

เปล่ียนแปลงตัวเองได้น้อย ก็เป็นกำรสะท้อนได้อย่ำง

ชัดเจนว่ำ มีควำมสัมพันธ์กับศักยภำพและควำม 

สำมำรถของตัวอำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้แต่ละ

คนอย่ำงไม่อำจปฏิเสธได้ ส ำหรับกำรน ำเสนอผลกำร

วิเครำะห์เ ชิงสะท้อน ( reflexive analysis)  ในล ำดับ

ต่อไปน้ี จะเป็นกำรน ำเสนอท่ีอยู่บนพื้นฐำนของกำร

วิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ หรือ ข้อมูลควำมเป็นจริงท่ี

ได้รับมำจำกกำรศึกษำในพื้นท่ี ท่ีได้จำกกำรสัมภำษณ์

นักศึกษำ/ผู้ เรียน บัณฑิตหรือผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

อำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ ผู้น ำชุมชน ปรำชญ์

ชำวบ้ำน สมำชิกในครอบครัวของผู้เรียน ตลอดจนกำร

เยี่ยมพื้นท่ีเรียนรู้ พร้อม ๆ กับกำรสังเกตกำรณ์ทั้งแบบ

มีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ตลอดจนถึงกำรศึกษำ

วิเครำะห์ผลงำนต่ำง ๆ ของผู้เรียน / ผู้สอนท่ีอยู่ใน

รูปแบบหรือกระบวนกำรต่ำง ๆ  จ ำนวนมำกหลำกหลำย

ประเภท โดยเฉพำะแปลงกำรเกษตร กำรผลิตประ 

เภทและรูปแบบต่ำง ๆ กำรท ำวิสำหกิจชุมชน กำรจัด 

กำรกองทุนหรือกำรออม แฟ้มประวัติของผู้ เรียน 

โครงงำนของผู้เรียน กระบวนกำรจัดท ำแผนแม่บท

ชุมชน ฯลฯ ท่ีมีควำมเชื่อมโยงกับกำรเรียนกำรสอนหรือ

กำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ด้วยหลักปรัชญำและ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและกำรพ่ึงพำตนเองในมิติ

ต่ำง ๆ เป็นต้น  
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2.1) ปัจจัยส าคัญที่เก่ียวข้องกับการจัด
กระบวนการเรียนรู้และผลที่เกิดขึ้น
บางส่วน  

1) ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ / ผู้สร้างการเปล่ียน 

แปลง / ผู้สอน / ครู-อาจารย ์/ โค้ชชีวิต 

พบว่ำ ลักษณะของผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้  / ผู้สอน / 

อำจำรย์ของมหำวิทยำลัยชีวิตนั้น มีควำมแตกต่ำง

หลำกหลำยในปัจจัยต่ำง ๆ ท่ีมีควำมเกี่ยวข้องกับ

คุณภำพของกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ นอกจำกน้ี ยัง

พบด้วยว่ำ ถึงแม้ว่ำ ม.ชีวิต เน้นกำรเรียนรู้จำกกำร

ปฏิบัติจริง (action-based learning) แต่ในควำมเป็นจริง

นั้น ยังคงพบด้วยว่ำ มีหลำยเรื่อง / หัวข้อ / ประเด็น ท่ี

ผู้เรียนยังไม่มีโอกำสได้ลงมือปฏิบัติจริง หรือมีกำร

ปฏิบัติจริง แต่ก็ยังมีข้ออ่อนอีกมำก โดยเฉพำะกำร

เรียนรู้ในชุมชน ยังพบประเด็นส ำคัญ ๆ ท่ีส่งผลต่อ

คุณภำพกำรเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนอีกหลำยประกำร 

และข้ออ่อนท่ีส ำคัญอีกประกำรหน่ึง ก็คือ กำรขำดกำร

ติดตำมและประเมินผลผู้เรียนหรือกิจกรรมกำรปฏิบัติ

ต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบ ส ำหรับปัจจัยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง

กับตัวผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ / ผู้สอน / อำจำรย์ท่ีควร

ได้รับกำรท ำควำมเข้ำใจอย่ำงละเอียด มีดังน้ีคือ 

⁂  อายุ 

อำจำรย์จ ำนวนไม่น้อยของ ม.ชีวิต อยู่ในวัยสูงอำยุ 

(อำยุมำกกว่ำ 60 ปีข้ึนไป)24 หรือจ ำนวนมำกเป็นผู้ท่ี

เกษียณจำกกำรท ำงำน ซ่ึงมีทั้งกำรเกษียณอำยุจำก

ภำครำชกำร ภำคธุรกิจเอกชน และภำคชุมชน  / 

ประชำชน แต่ส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีเกษียณจำกภำครำชกำร 

ซ่ึงกำรใช้ผู้ เกษียณอำยุในกำรท ำงำน หรือเป็นผู้จัด

                                                        
24 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกนโยบำยของ ม.ชีวิต ที่สนับสนุนให้
ผู้ที่เกษียณอำยุ โดยเฉพำะผู้ที่เคยท ำงำนในภำคกำรศึกษำ หรือ
เป็นครูบำอำจำรย์ เข้ำมำท ำงำนกับ ม.ชีวิต เน่ืองจำก ม.ชีวิต 
มองว่ำ ยังเป็นกลุม่ที่มศีักยภำพและควำมสำมำรถในกำรท ำงำน
ด้ำนกำรศกึษำ เพรำะมีพ้ืนฐำนเดิมอยู่แลว้ ประกอบกับเป็นกลุม่
ที่ไม่มีปัญหำด้ำนค่ำใช้จ่ำย หรือมีรำยได้จำกเงินบ ำนำญอยู่แล้ว 

กระบวนกำรเรียนรู้ของ ม.ชีวิต มีข้อดีคือ สำมำรถ

แบ่งปันประสบกำรณ์อันยำวนำน ท่ีมองเห็นโลกและ

สังคมทั้งด้ำนดีและด้ำนท่ีไม่ดี หรือด้ำนท่ีเป็นบวกและ

ด้ำนลบกับผู้เรียนบนพื้นฐำนควำมเป็นจริงของชีวิต ท ำ

ให้ผู้เรียนได้รับรู้มุมมองต่ำง ๆ ทั้งด้ำนท่ีเป็นบวกและ

เป็นลบ ท ำให้เป็นผลดีต่อตัวผู้เรียน เพรำะช่วยท ำให้

มองสรรพส่ิงต่ำง ๆ ได้อย่ำงรอบด้ำนมำกข้ึน และ

ผู้สอนท่ีสูงวัยจ ำนวนมำกหรืออำจกล่ำวได้ว่ำส่วนใหญ่

ยังเป็นกลุ่มท่ีสำมำรถสละเวลำอยู่กับผู้เรียนได้ (ใน

กรณีท่ีไม่มีปัญหำสุขภำพร่วมด้วย) ยกเว้น เพียง

บำงส่วนท่ีมีปัญหำสุขภำพ ท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงไป

ยังพื้นท่ีต่ำง ๆ ท่ีห่ำงไกลได้ทุกครั้ง และเน่ืองจำกเป็น

ข้ำรำชกำรเกษียณหรือผู้เกษียณอำยุ จึงท ำให้มีเงิน

บ ำนำญ และบำงส่วนมีรำยได้จำกกำรท ำอำชีพเสริม

ต่ำง ๆ ของตนเองและครอบครัว ท ำให้ไม่มีควำมตึง

เครียดหรือแรงกดดันเกี่ยวกับกำรมีรำยได้มำกนัก ข้อดี

อีกประกำรหน่ึงคือ กำรเป็นผู้อำวุโสท ำให้ได้รับควำม

เคำรพนับถือและควำมร่วมมือจำกผู้เรียนมำกกว่ำ

ผู้สอนหรือผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีมีอำยุไม่มำกหรือ

ขำดประสบกำรณ์ แต่ส ำหรับข้ออ่อน / ข้อจ ำกัด ก็คือ 

ผู้ เกษียณอำยุจ ำนวนหน่ึงไม่สำมำรถใช้เทคโนโลยี

ประกอบกำรสอนหรือกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ ท่ี

ทันสมัย อำทิเช่น กำรใช้คอมพิวเตอร์ / โปรแกรมต่ำง ๆ 

ท่ีจ ำเป็นในกำรส่ือสำรเพื่อให้เกิดควำมน่ำสนใจ รวมถึง

กำรแสวงหำควำมรู้เพ่ิมเติมผ่ำนระบบออนไลน์ และ

กำรบริหำรจัดกำรองค์กร รวมถึงกำรส่ือสำรกับภำคี

เครือข่ำยผ่ำนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลต่ำง ๆ ก็อำจมี

ข้อจ ำกัดได้ แต่ถ้ำเป็นผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีอยู่ใน

วัยท่ีน้อยลงมำ มักมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี 

ท ำให้ไม่ต้องจ่ำยคำ่ตอบแทนสูงมำก เน่ืองจำก ม.ชวีิต ไม่มีก ำลัง
ในกำรจ้ำงงำนหรือกำรจ่ำยค่ำตอบแทนในระดับเดียวกับองค์กร
หรือสถำบันกำรศึกษำอ่ืน ๆ ที่อยู่ในระดับเดียวกัน หรือเป็น
สถำบันอุดมศึกษำทั้งของรัฐและเอกชนอ่ืน ๆ ได้ จึงนับว่ำเป็น
ควำมพยำยำมในกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนในกำรจัดกำร 
ศกึษำทำงเลือก ที่มีข้อจ ำกัด เพรำะไม่ได้รับเงินอุดหนุนจำกรัฐ  
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ซ่ึงถือเป็นข้อดีในกำรส่ือสำรด้วยวิธีกำรท่ีทันสมัย เร้ำ

ใจ สำมำรถส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ได้ดีข้ึน  

อย่ำงไรก็ดี พบด้วยว่ำ ในกรณีท่ีผู้สอนมีวัยใกล้เคียงกับ

ผู้เรียน หรือ มีอำยุไม่แตกต่ำงกันมำกนัก ก็อำจท ำให้

เกิดช่องว่ำงในกำรส่ือสำรหรือกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงผู้สอนกับผู้เรียนได้ด้วย แต่ทั้งน้ี น่ำจะขึ้นอยู่กับ

กำรวำงตัวและระดับควำมรู้ควำมสำมำรถมำกกว่ำอำยุ 

เช่น กรณีท่ีพบจำกกำรสังเกตกำรณ์ท่ีจังหวัดล ำปำง ท่ี

พบว่ำ ผู้สอนมีอำยุไม่มำก แต่ผู้เรียนหลำยคนมีอำยุ

มำกกว่ำ แต่เน่ืองจำกผู้สอนสำมำรถสอนหรือจัด

กระบวนกำรเรียนรู้ได้ดี มีควำมเป็นรูปธรรมชัดเจน 

และสำมำรถตอบค ำถำมของผู้เรียนได้ชัดเจน ท ำให้

ผู้เรียนเกิดควำมเข้ำใจก็สำมำรถท ำให้เกิดกำรยอมรับ

ในตัวผู้สอนได้ ถึงแม้จะมีอำยุน้อยกว่ำผู้เรียนบำงส่วน

เป็นอย่ำงมำกก็ตำม ส ำหรับกรณีท่ีขำดควำมเชื่อมั่นใน

ตั วผู้ สอน พบ ว่ำ  เป็ น ในกรณี ท่ีผู้ สอนมีประสบ 

กำรณ์ชีวิตน้อย และมีควำมรู้ไม่มำกนัก ท ำให้ผู้เรียนท่ีมี

วัยสูงกว่ำไม่ยอมรับ 

นอกจำกน้ี ยังพบด้วยว่ำ ผู้เรียนจำกบำงแห่งสะท้อน

ด้วยว่ำ อำจำรย์จ ำนวนหน่ึงทั้งท่ีอำยุมำกและอำยุไม่

มำก มีควำมรู้เฉพำะเรื่อง หรือถ้ำตีควำมจำกตรงน้ี ก็

หมำยถึงว่ำ ผู้เรียนมองว่ำผู้สอนยังมีควำมรู้ท่ีค่อนข้ำง

คับแคบ หรือรู้เฉพำะบำงเรื่อง บำงส่วน ไม่มีควำมรู้ท่ี

หลำกหลำย ท ำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ำไม่ได้รับควำมรู้เพ่ิม

มำกข้ึนกว่ำเดิมหรือไม่มำกเท่ำกับที่คำดหวังไว้  

ดังนั้น ประเด็นเรื่องอำยุ จึงไม่ใช่ประเด็นส ำคัญท่ีสุดท่ี

ส่งผลกระทบต่อกำรเรียนรู้หรือกำรจัดกระบวน 

กำรเรียนรู้ของผู้เรียน เพรำะบำงศูนย์กำรเรียนรู้ หรือ

บำงจังหวัด พบว่ำ อำจำรย์ท่ีเพ่ิงจบกำรศึกษำในระดับ

ปริญญำเอก และอำยุไม่มำก หรืออยู่ในวัยประมำณ 

30-40 กว่ำ แต่ไม่สำมำรถสอนหรือจัดกระบวนกำร

เรียนรู้ตำมแนวคิดและปรัชญำของ ม.ชีวิตได้ บำงคน

ต้องลำออกไปเอง เพรำะประเมินตนเองได้ว่ำ ไม่มี

ควำมสำมำรถในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำม

แนวทำงของ ม. ชี วิตได้  และบำงส่วนถูกให้ออก 

เน่ืองจำกไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวคิดและปรัชญำ

ของ ม.ชีวิต หรือไม่สำมำรถแสดงบทบำทเป็นผู้จัด

กระบวนกำรเรียนรู้ได้จริง แต่ยังติดกับกำรพร่ ำสอนใน

แบบเดิม และบำงคนยังมีวำระซ่อนเร้นทำงกำรเมือง 

(political hidden agenda)  และบำงแห่งไม่ มีควำมรู้

ควำมสำมำรถจริงหรือไม่มีควำมชัดเจนในส่ิงท่ีสอน 

กำรยกตัวอย่ำง ก็เป็นตัวอย่ำงเดิม ๆ หรือ สอนวนไป

วนมำ และบำงแห่งมีวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำเอก 

แต่ไม่ค่อยติดตำมกำรท ำงำนของผู้เรียน หรือมีควำม

รับผิดชอบต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียนน้อย ซ่ึงในกรณีท่ี

กล่ำวมำน้ีมีทั้งอำจำรย์ที่อำยุมำก และอำยุไม่มำก  

ดังนั้น จึงอำจกล่ำวสรุปได้ว่ำ ประเด็นเรื่องอำยุ ไม่ใช่

ประเด็นส ำคัญต่อกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

แต่มีปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเชื่อมโยงกันมำกกว่ำ โดยเฉพำะ

ควำมรู้จริง รู้ไม่จริง ควำมใส่ใจ กำรให้เวลำกับผู้เรียน 

ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำรสำระส ำคัญของส่ิงท่ีสอน, 

ควำมเช่ียวชำญ / ควำมช ำนำญกำรที่อยู่บนฐำนประสบ 

กำรณ์ในเรื่องนั้น ๆ ควำมใจกว้ำงรับฟังผู้เรียน แต่ก็จริง

ท่ีว่ำมีบำงส่วนท่ีมีอำยุมำก และมีข้อจ ำกัดในกำรใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่และมีปัญหำสุขภำพ ท ำให้ไม่

สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงเต็มท่ี  
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⁂ พื้นฐานการศึกษาและความสามารถในการ

จัดกระบวนการเรียนรู ้

อำจำรย์  /  ผู้ จัดกระบวนกำรเรียนรู้ ส่วนใหญ่จบ

กำรศึกษำระดับปริญญำโท ในสำขำต่ำง ๆ โดยเฉพำะ

ด้ำนกำรพัฒนำสังคม ด้ำนสุขภำพ และด้ำนกำรเกษตร 

พบด้วยว่ำ ในบำงพื้นท่ีให้ศิษย์เก่ำท่ีจบปริญญำตรีท่ีมี

ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดและเข้ำใจหลักปรัชญำ 

แนวคิด วิสัยทัศน์  พันธกิจ และคุณค่ำหลักของ

มหำวิทยำลัยชีวิต เข้ำมำเป็นอำจำรย์พ่ีเล้ียง หรือช่วย

จัดกระบวนกำรเรียนรู้ ซ่ึงท ำให้บำงศูนย์เรียนรู้ของ

ชุมชนเครือข่ำยมหำวิทยำลัยชีวิต (ศรช.) มีทีมจัด

กระบวนกำรเรียนรู้ท่ีเข้มแข็ง แต่ส ำหรับในบำงพื้นท่ี

นักศึกษำท่ีมีคุณวุฒิและวัยวุฒิมำกกว่ำ ก็สะท้อนให้ฟัง

ด้วยว่ำอำจำรย์ที่เป็นศิษย์เก่ำ ม.ชีวิต หลำยท่ำน ยังไม่มี

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีเพียงพอ หรือมีประสบกำรณ์

น้อยกว่ำผู้ เรียน และบำงส่วนสะท้อนว่ำอยำกได้

อำจำรย์ท่ีมีควำมรู้ระดับปริญญำโทมำสอน ก็มี ดังนั้น 

กำรให้ผู้ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำจำก ม.ชีวิต หรือศิษย์เก่ำมำ

เป็นอำจำรย์พี่เล้ียง หรือมำช่วยผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ 

จึงมีทั้งข้อดีและข้อพึงระวังเช่นกัน ซ่ึงจ ำเป็นต้อง

พิจำรณำคุณสมบัติต่ำง ๆ ของแต่ละท่ำนเป็นรำย ๆ ไป 

อย่ำงรอบคอบ รอบด้ำน ไม่ ว่ำจะเป็นศักยภำพ  

ควำมสำมำรถในเรื่องหรือหัวข้อนั้น ๆ ควำมสำมำรถใน

กำรแปรแนวคิดและปรัชญำให้เกิดผลในทำงปฏิบัติจริง 

และควำมรู้ทำงวิชำกำรท่ีจ ำเป็น ควำมสำมำรถในกำร

ส่งเสริมกำรเปล่ียนแปลงตนเองของผู้เรียน ผ่ำนกำรจัด

แผนชีวิต โครงงำน และกำรศึกษำชุมชน ประสบกำรณ์

ตรงเกี่ยวกับหัวข้อท่ีสอน เทคนิค / ทักษะ / กลยุทธ์ใน

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ ท่ีท ำให้ผู้เรียนสนใจและ

เข้ำใจ บุคลิกลักษณะท่ีส ำคัญ เช่น ควำมมั่นใจ กำร

ยอมรับฟังควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำง ควำมเคำรพในตัว

ผู้เรียน ไม่ว่ำผู้เรียนจะมีสถำนภำพแบบใดก็ตำม ฯลฯ 

ดังนั้น จึงไม่ควรมองเพียงแค่ว่ำ มีคุณสมบัติเหมำะสม 

เน่ืองจำกเป็นศิษย์เก่ำของ ม.ชีวิต อย่ำงเดียว แต่จะต้อง

มองหรือพิจำรณำองค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น 

ควบคู่กันไปด้วยอย่ำงระมัดระวัง  

ในบำงวิชำท่ีเกี่ยวกับกำรศึกษำทั่วไป พบว่ำ อำจำรย์

บำงท่ำนไม่มีพื้นฐำนควำมรู้ในเรื่องนั้น ๆ อย่ำงแท้จริง 

อำทิเช่น วิชำสุนทรียภำพทำงศิลปะและดนตรี และใช้

วิธีกำรสอนแบบให้ผู้เรียนนั่งฟังบรรยำยในห้องเรียน 

(lecture) ท ำให้ผู้เรียนท่ีต้องกำรเรียนรู้แบบทำงเลือก

ใหม่ ๆ รู้สึกไม่ชอบใจ หรือไม่พอใจวิธีกำรเรียนกำรสอน

แบบน้ีเท่ำใดนัก หรือสะท้อนว่ำ กำรเรียนแบบน้ีไม่น่ำใช่

แนวทำงหรือวิธีกำรของ ม.ชีวิต  

อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำ ในขณะท่ีบำงพื้นท่ี ๆ ผู้สอนก็ไม่มี

พื้นฐำนควำมรู้ในวิชำนี้เช่นกัน แต่กลับสำมำรถใช้แหล่ง

เรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นได้เป็นอย่ำง

ดี และสำมำรถท ำให้ผู้เรียนมีควำมสุข มีชีวิตชีวำ ได้

ฝึกฝนหรือทดลองจับต้องเครื่องมือ เครื่องดนตรีต่ำง ๆ 

ท ำให้ผู้เรียนได้มีโอกำสสัมผัสกับค ำว่ำ “สุนทรียภำพ 

หรือ สุนทรียศำสตร์” ได้จำกกำรลงมือปฏิบัติจริง เช่น 

กรณีของ จ.เชียงใหม่ ท่ีมีกำรใช้แหล่งเรียนรู้ “ผญา

ล้านนา” และแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนไท

ลื้อ “บ้านใบบัว ต าบลลวงเหนือ อ าเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชียงใหม่” ท ำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในด้ำนต่ำง ๆ 

อย่ำงครอบคลุม ทั้งด้ำนศิลปวัฒนธรรมในเรื่องกำร

แต่งกำย กำรร้องเพลง  ดนตรี เครื่องดนตรี อำหำรกำร

กิน กำรดูแลสุขภำพ ฯลฯ ของกลุ่มชำติพันธุ์ไทลื้อ ซ่ึงมี

ประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำอันยำวนำน และมีอัต

ลักษณ์ตัวตนของตนเองและกลุ่มตน ซ่ึงท่ีจริงแล้ว 

สำมำรถสร้ำงกำรเรียนรู้หรือกำรตั้งค ำถำมต่ำง ๆ ใน

ประเด็นอ่ืน ๆ ได้อย่ำงมีควำมเชื่อมโยงกันเสริมเข้ำไป

ด้วย เช่น กำรเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนของคนไทลื้อท่ีอยู่ใน

ภำวะหรือกระแสกำรเปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรมหรือกระแสโลกำภิวัตน์ ท่ีมีควำมน่ำ 

สนใจในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับควำมสำมำรถใน

กำรธ ำรงรักษำอัตลักษณ์และวัฒนธรรมประเพณีของ

กลุ่มชำติพันธุ์ในภำวกำรณ์เปล่ียนแปลงดังกล่ำวว่ำเป็น

อย่ำงไร และจริง ๆ แล้วประเด็น “ชำติพันธุ์” น้ีมี
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ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำกต่อกำรท ำควำมเข้ำใจเรื่อง 

“ชุมชนท้องถ่ิน” แต่ทีมประเมินไม่ค่อยได้ยินเกี่ยวกับ

เรื่องน้ี หรือประเด็นน้ียังไม่ค่อยได้รับควำมสนใจหรือ

กำรให้ควำมส ำคัญมำกเท่ำใดนัก   

ส ำหรับในบำงพื้นท่ี ๆ ไม่มีแหล่งเรียนรู้ด้ำนศิลปวัฒน 

ธรรมท้องถิ่ น ท่ี ชั ด เจน เห มือนกรณีของ จั งหวั ด 

เชียงใหม่ พบว่ำ ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้เข้ำไปเรียนรู้

จำกวัดท่ีอยู่ในท้องถิ่น หรือ เรียนรู้จำกภำพถ่ำย หรือ

เรียนรู้จำกเพลงพื้นบ้ำน เป็นต้น ซ่ึงถึงแม้จะไม่เข้มข้น

เท่ำกับกรณีของ จ.เชียงใหม่ แต่ก็สำมำรถท ำให้ผู้เรียน

ได้สัมผัสควำมจริงหรือของจริงได้มำกกว่ำกำรบรรยำย

ในห้องส่ีเหล่ียมท่ีไม่น่ำสนใจและไม่สำมำรถเข้ำถึงควำม

จริงท่ีหลำกหลำยท่ีเป็นอยู่ในชุมชนได้ 

นอกจำกน้ี ยังพบด้วยว่ำ ประเด็นพ้ืนฐำนกำรศึกษำของ

ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีไม่ตรงกับวิชำที่ต้องสอน กลับ

ไม่ใช่ประเด็นวิพำกษ์ท่ีส ำคัญนัก เพรำะพบด้วยว่ำ 

บัณฑิตของมหำวิทยำลัยชีวิตหลำยคนในหลำย ๆ พื้นท่ี

มีควำมตั้งใจเข้ำมำศึกษำเรียนรู้อย่ำงจริงจัง และ

สำมำรถประสบควำมส ำเร็จในกำรต่อยอดอำชีพของ

ตนเอง บำงส่วนได้กลำยเป็นผู้น ำชุมชนท่ีมีควำมคิด

ก้ำวหน้ำนั้น พบว่ำ ไม่ใช่เพรำะว่ำผู้สอนมีควำมรอบรู้

ทุกเรื่อง หรือมีพื้นฐำนกำรศึกษำท่ีตรงกับส่ิงท่ีสอน แต่

กลับพบว่ำ ผู้สอนมีควำมสำมำรถในกำรกระตุ้นกำรคิด

ให้ผู้เรียนสำมำรถตั้งค ำถำม สร้ำงแรงบันดำลใจต่ำง ๆ 

ประกอบกับผู้เรียนมีควำมตั้งใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ก็

สำมำรถท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงได้มำก หรือมำก 

กว่ำกรณีท่ีอำจำรย์ผู้สอน ท่ีอำจจะประสบควำมส ำเร็จ

ในส่ิงท่ีสอน หรือมีควำมเช่ียวชำญในด้ำนต่ำง ๆ หรือมี

วุฒิกำรศึกษำ พื้นฐำนกำรศึกษำท่ีตรงกับส่ิงท่ีสอน แต่

ถ้ำไม่สำมำรถกระตุ้นกำรคิด หรือไม่ได้ส่งเสริมให้มีกำร

ตั้งค ำถำมต่อส่ิงท่ีเรียน ก็ไม่สำมำรถท ำให้ผู้เรียนเกิด

กำรเปล่ียนแปลงหรือเกิดศักยภำพใหม่ ๆ ท่ีจ ำเป็นต่อ

กำรด ำรงชีวิตเพ่ือกำรพ่ึงพำตนเอง กำรอยู่อย่ำงมี

                                                        
25 อ.รสริน พุทธภูมิพิทักษ์ และ อ.สุรัตน ์เศวตเศรณ ี

ศักด์ิศรี และมีควำมภูมิใจในรำกเหง้ำหรือควำมเป็นมำ

ของตนได้ แต่จะได้เฉพำะควำมรู้ท่ีเกิดจำกกำรสอนสั่ง 

ท่ีอำจจะเป็นควำมรู้ชั่วครำว ท่ีอำจเลือนหำยไปตำม

กำลเวลำ เม่ือเทียบกับควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรตั้ง

ค ำถำมต่อส่ิงท่ีรู้ และควำมสำมำรถในกำรแสวงหำ

ควำมรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลำอย่ำงมีเหตุมีผลได้ต่ำงหำกท่ี

มีควำมส ำคัญมำกกว่ำกำรรู้แบบเชื่อฟังอำจำรย์ หรือ

กำรรู้เท่ำเดิมจำกสิ่งท่ีอำจำรย์ / ครูสอนไว้เท่ำนั้น ซ่ึงท ำ

ให้ไม่สำมำรถแสวงหำควำมรู้ด้วยมุมมองเชิงวิพำกษ์ 

เพ่ือเข้ำสู่องค์ควำมรู้หรือกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่ ๆ ได้ 

ซ่ึงก็จะไม่สำมำรถท ำให้พ่ึงพำตนเองได้จริง เพราะการ

พ่ึงพาตนเองที่ส าคัญที่สุดประการหน่ึง คือ การ

พ่ึงพาตนเองในด้านสติปัญญา หรือการคิดเป็น 

ประเมินเป็น ชั่งตวงวัดเป็น และตัดสินใจเลือกในส่ิง

ที่มีคุณค่า / คุณประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และ

ชุมชนของตน  

อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำ มีบำงพื้นท่ี ๆ ช้ีให้เห็นว่ำ ถ้ำผู้สอน

มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ควำมช ำนำญกำรหรือมีควำม

เช่ียวชำญ และมีประสบกำรณ์ในกำรท ำในเรื่องท่ีสอน

ด้วยตนเองอย่ำงแท้จริง หรือท่ีเรียกกันว่ำ “สอนในส่ิง

ที่ท า ท าในส่ิงที่สอน” เช่น ควำมรู้ด้ำนทฤษฎีและกำร

ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรท ำกำรเกษตรหลำกหลำยประเภท 

หลำยรูปแบบ หรือกำรท ำธุ รกิจ ท่ี เกี่ ยว ข้องกับ

กำรเกษตร เช่นในกรณีของ จ.พิษณุโลก ท่ีมีอำจำรย์

ผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรเกษตรและธุรกิจกำรเกษตรถึง 2 

ท่ำน25 และ จ.สมุทรสงครำม ท่ีมีอำจำรย์ท่ีเชียวชำญ

ด้ำนน้ีเช่นกัน26 ก็สำมำรถท ำให้ผู้เรียนเกิดกำรเปล่ียน 

แปลงวิธีคิดและสำมำรถต่อยอดอำชีพด้ำนกำรเกษตร

ของตนเองอย่ำงเป็นรูปธรรม มีหลักฐำนเชิงประจักษ์

ยืนยัน สำมำรถมองเห็นผลท่ีเกิดข้ึนได้อย่ำงชัดเจน ซ่ึง

เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ำทั้งต่อตัวผู้เรียน ครอบครัว และชุมชน

โดยเฉพำะกรณีของสหกรณ์กำรเกษตรอำหำรปลอด 

ภัยของ จ.พิษณุโลก นั้น จะเห็นผลท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง

26 อ.สรณพงษ์ บัวโรย 



 

74 | การจดัการศึกษาทางเลอืกและผลท่ีเกิดข้ึนในบรบิทของ สรพ. 

และชุมชนท่ีชัดเจนมำก เพรำะสำมำรถส่งเสริมกำร

สร้ำงงำนในชุมชนและสำมำรถเชื่อมต่อกับตลำดใหญ่

ได้ชัดเจน 

นอกจำกน้ี ยังพบด้วยว่ำ หำกมีกำรส่งเสริมกำรเรียน

กำรสอนหรือกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ แบบทีม 

(team-based Learning) มีกำรวำงแผนกำรเรียนกำร

สอนอย่ำงดี และมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลผู้เรียนอย่ำง

ละเอียด ก็จะย่ิงท ำให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้และกำร

พัฒนำตนเองได้อย่ำงชัดเจน เป็นระบบ และมีข้อมูล

ต่ำง ๆ รองรับระดับหน่ึง ถ้ำหำกมีกำรวัดหรือติดตำม

ประเมินผลกำรเปล่ียนแปลงตนเองของผู้เรียนได้อย่ำง

เป็นระบบควบคู่ไปด้วย ก็จะย่ิงช่วยท ำให้มองเห็นกำร

เปล่ียนแปลงของผู้เรียนว่ำไปถูกทิศทำงหรือไม่ และยัง

สำมำรถน ำควำมรู้ต่ำง ๆ ท่ีได้รับจำกำรประเมินผล

แบบใหม่ ๆ ไปปรับใช้กับผู้เรียนคนอ่ืน ๆ ได้อีกด้วย  

⁂ พื้นฐานอาชีพ 

พบว่ำ อำจำรย์มหำวิทยำลัยชีวิตจ ำนวนหน่ึง มีอำชีพ

เป็นอำจำรย์ท่ี ม.ชีวิต แห่งเดียว แต่จ ำนวนไม่น้อยท่ีมี

อำชีพอื่นเต็มเวลำท ำควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพำะกรณีท่ี

ยังท ำงำนอ่ืน ๆ อยู่ด้วย ณ ปัจจุบันนั้น พบว่ำ ส่วนใหญ่

เป็นข้ำรำชกำรในองค์กรต่ำง ๆ เช่น กรมกำรศึกษำนอก

โรงเรียน (กศน.), โรงพยำบำล, วิทยำลัยอำชีวศึกษำ, 

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ฯลฯ ซ่ึงถ้ำเป็นในกรณีน้ี 

พบว่ำ มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรเวลำในกำร

ท ำงำนให้กับ ม.ชีวิต และกำรจัดสรรเวลำให้กับผู้เรียน

ด้วย เพรำะยังมีภำรกิจอ่ืนเต็มเวลำ และมำจัดกำรเรียน

กำรสอนให้กับ ม.ชีวิต เฉพำะในช่วงวันหยุดเสำร์-

อำทิตย์ ซ่ึงอำจำรย์ / ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ในกลุ่มน้ี 

พบว่ำ มีทั้งท่ีมีคุณภำพในระดับดีและยังมีคุณภำพไม่ถึง

ระดับท่ีควรจะเป็น ซ่ึงเกี่ยวพันกับพื้นฐำนควำมรู้เดิม, 

กระบวนทัศน์ / ทัศนคติ, กำรรับรู้ประเด็นใหม่ ๆ 

เกี่ยวกับโลกและสังคม, ควำมรู้ควำมเข้ำใจในปรัชญำ

และเครื่องมือกำรเปล่ียนแปลงตนเองของ ม.ชีวิต 

โดยเฉพำะกำรส่งเสริมกำรจัดท ำแผน 4 แผน ได้อย่ำง

ลึกซ้ึงหรือไม่ ฯลฯ ซ่ึงยังคงเป็นประเด็นในเชิงกำรสร้ำง

เสริมศักยภำพในด้ำนต่ำง ๆ ต่อไปด้วย โดยเฉพำะใน

ประเด็นท่ีเกี่ยวกับกำรศึกษำเรียนรู้หรือกำรสร้ำงกระ 

บวนกำรเรียนรู้ในชุมชน (community study) ของนัก 

ศึกษำ / ผู้เรียน ท่ีพบว่ำ ยังไม่เข้มข้นและหลำยแห่งยัง

ไม่ค่อยถูกต้อง หรือผิดเพ้ียนไปจำกส่ิงท่ีควรจะเป็น

ค่อนข้ำงมำกทีเดียว   

ส ำหรับอำจำรย์อำวุโสท่ีเกษียณอำยุรำชกำรแล้ว 

มำเป็นอำจำรย์มหำวิทยำลัยชีวิตและอุทิศตัวให้ควำมรู้

กับนักศึกษำ / ผู้เรียนอย่ำงเต็มท่ี พบว่ำ บำงส่วนเคย

ท ำงำนเป็นครูอำจำรย์ในโรงเรียนและวิทยำลัย  / 

มหำวิทยำลัย บำงส่วนท ำงำนด้ำนกำรพัฒนำสังคม 

บำงส่วนเคยท ำงำนด้ำนวิชำกำรกำรเกษตร และบำง 

ส่วนท ำงำนในองค์กรพัฒนำเอกชนมำก่อน ส ำหรับ

อำจำรย์ที่ไม่ได้อยู่ในวัยเกษียณ บำงส่วนประกอบอำชีพ

ธุรกิจส่วนตัวท่ีมีควำมมั่นคง หรือท ำสวนเกษตรท่ีเป็น

หลักประกันชีวิตของครอบครัว บำงส่วนมีต ำแหน่ง

อย่ำงเป็นทำงกำร เช่น เป็นผู้น ำท้องถิ่นหรือนักกำร 

เมืองในท้องถิ่น  

อย่ำงไรก็ตำม เป็นท่ีชัดเจนว่ำ อำจำรย์มหำวิทยำลัย

ชีวิตท่ีมีบทบำทอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีสถำนภำพเป็น

อำจำรย์และเป็นผู้บริหำรไปในเวลำเดียวกันด้วย และ

ส่วนใหญ่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งมหำวิทยำลัยชีวิตมำตั้งแต่ต้น 

ซ่ึงพบว่ำส่วนใหญ่ไม่ได้มุ่งหวังกำรมีรำยได้จำกกำรท ำ

หน้ำท่ีอำจำรย์หรือเป็นผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ของ  

ม.ชีวิต แต่รักในอำชีพน้ี หรือต้องกำรมีส่วนในกำรช่วย

ท ำให้ผู้เรียนมีชีวิตท่ีดีข้ึน หรือมีควำมรักควำมห่วงใย

ควำมผูกพันในลูกศิษย์ของตน และจ ำนวนหน่ึงเข้ำมำ

ช่วยท ำงำนเป็นจิตอำสำ หรือช่วยสำมีหรือภรรยำของ

ตน (ท่ีเป็นอำจำรย์ประจ ำของ ม.ชีวิต) ในกำรส่งเสริม

ให้ผู้เรียน ได้เรียนอย่ำงมีควำมสุข หรือมีควำมส ำเร็จ

และมีชีวิตท่ีดีข้ึน เพรำะมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวคิด

และทฤษฎีในกำรเรียนรู้สู่กำรเปล่ียนแปลง เช่น กรณี

ตัวอย่ำงของ จ.ชุมพร ท่ีมีควำมชัดเจนในเรื่องน้ีมำก 

และ จ.นครรำชสีมำ ท่ีเข้ำมำช่วยเหลือดูแลควำม
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เรียบร้อยในด้ำนต่ำง ๆ ให้กับนักศึกษำ หรือดูแล

สถำนท่ี / อำคำรเรียน เป็นต้น 

อย่ำงไรก็ตำม มีประเด็นหน่ึงท่ีเป็นเสียงสะท้อนจำก

นักศึกษำ และควรเป็นประเด็นท่ีต้องระมัดระวังอย่ำง

มำกส ำหรับ ม.ชีวิต เพรำะอำจน ำไปสู่ควำมขัดแย้งแตก 

แยกในบรรดำผู้ เรียนหรือศิษย์เก่ำของ ม.ชีวิต ใน

อนำคตก็ได้ ก็คือ อำจำรย์บำงท่ำนท่ีมีอำชีพ หรือมี

บทบำทเป็นผู้น ำท้องถิ่น หรือเป็นนักกำรเมืองท้องถ่ิน มี

ควำมพยำยำมในกำรสร้ำงฐำนเสียงในกลุ่มนักศึกษำ

มหำวิทยำลัยชีวิต หรือ อำจใช้นักศึกษำและเครือข่ำย

ผู้เรียนเป็นเครื่องมือในกำรหำเสียงในกำรเลือกตั้งหรือ

กำรเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงกำรเมือง ไม่ว่ำจะเป็นกำรเลือก 

ตั้งหรือกำรเมืองในระดับท้องถิ่นหรือระดับชำติก็ตำม 

เพรำะพบว่ำ บำงท่ำนมีเครือข่ำยควำมสัมพันธ์กับ

พรรคกำรเมืองหรือนักกำรเมืองในระดับชำติด้วย ซ่ึง

ประเด็นน้ีเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมำก และอำจน ำไปสู่ควำม

ขัดแย้ง ท่ีไม่น่ำจะปล่อยให้เกิดข้ึนได้ เพรำะอันท่ีจริงนั้น 

มีเสียงสะท้อนมำจำกบำงพื้นท่ีแล้วด้วยว่ำ มีกำร

ชักชวนและล่ำรำยชื่อนักศึกษำ/ผู้เรียนให้เข้ำร่วมพรรค

กำรเมือง โดยท่ีนักศึกษำ/ผู้เรียนไม่ได้มีโอกำสพิจำรณำ

ไตร่ตรอง หรือเป็นไปในลักษณะกึ่งบังคับ ซ่ึงบรรยำ 

กำศแบบน้ีย่อมส่งผลต่อกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 

หรือกำรสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้แบบแนวรำบ แบบ

ไว้วำงใจซ่ึงกันและกัน ท่ีมุ่งเน้นไปท่ีประเด็นทำงวิชำกำร 

และยังเกี่ยวโยงหรือขัดกับหลักปรัชญำ ปณิธำนของ

สถำบัน ฯ ท่ีต้องกำรให้ผู้เรียนมีอิสรภำพทำงควำมคิด 

และมีกำรปลดปล่อยตนเองออกจำกเครื่องพันธนำกำร

ต่ำง ๆ (emancipation) เพ่ือมุ่งสู่กำรรู้แจ้งเห็นจริงอีก

ด้วย จึงควรระมัดระวังเรื่องน้ีให้มำก     

 

 

⁂ ประสบการณ์การจัดกระบวนการเรียนรู้

และการสร้างความร่วมมือกับชุมชน 

ประสบกำรณ์ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ของอำจำรย์

แต่ละท่ำนมีควำมหลำกหลำย ส ำหรับผู้ท่ีเป็นอำจำรย์ที่

มหำวิทยำลัยชีวิตมำเป็นเวลำนำนหลำยปี ท ำให้มีประ 

สบกำรณ์มำก เพรำะสอนมำนำน และเป็นเพรำะส่วน

ใหญ่ ได้รับกำรอบรม และได้รับโอกำสในกำรพัฒนำ

ส่งเสริมกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ หรือ มีกำรพัฒนำ

วิธีกำรเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงอำจำรย์ด้วยกัน หรือ 

ร่วมกับนักศึกษำ หรือ ร่วมกับเครือข่ำยหรือจำก

ปรำชญ์ชำวบ้ำน / ปรำชญ์ชุมชน ท ำให้มีกำรสั่งสม

ประสบกำรณ์มำกข้ึนเรื่อย ๆ ส่วนผู้ ท่ี เ ข้ำมำเป็น

อำจำรย์มหำวิทยำลัยชีวิตในระยะหลัง ๆ จ ำนวนไม่

น้อยไม่เคยได้รับกำรอบรมเสริมศักยภำพด้ำนต่ำง ๆ 

จำกส่วนกลำง (ซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรที่ ม.ชีวิต มีรำยได้

ลดลง อันเป็นผลมำจำกกำรลดลงของจ ำนวนนักศึกษำ 

/ ผู้เรียน ท ำให้ไม่มีทรัพยำกรเพียงพอในกำรจัดอบรม

เสริมศักยภำพ) ท ำให้อำจำรย์ท่ีเข้ำมำร่วมงำนกับ ม.

ชีวิต ในช่วงหลัง ๆ ยังใช้วิธีกำรหรือรูปแบบกำรเรียน

กำรสอนแบบเดิม 

อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำ ในหลำยพื้นท่ีนักศึกษำได้สะท้อน

ถึงอำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีท ำให้นักศึกษำมี

ควำมพึงพอใจอยู่หลำยท่ำนด้วยกัน โดยเฉพำะอำจำรย์

ท่ีเป็นศิษย์เก่ำชอง ม. ชีวิต พบว่ำ ส่วนใหญ่มีข้อดีใน

ด้ำนน้ี คือ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกระบวนกำร

เรียนรู้ตำมแนวทำงของ ม.ชี วิต นอกจำกน้ี ยังมี

ควำมสำมำรถในกำรประสำนเครือข่ำยในท้องถิ่น หรือ

กำรขอควำมร่วมมือจำกชุมชน กำรขอใช้ทรัพยำกร 

ต่ำง ๆ ของชุมชน เช่น แหล่งเรียนรู้ ปรำชญ์ท้องถิ่น 

ฯลฯ เพรำะส่วนใหญ่มีควำมรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้

ประเภทต่ำง ๆ ในชุมชน หรือมีควำมสัมพันธ์อันดีกับคน

ในชุมชน / หมู่บ้ำน โดยเฉพำะผู้น ำประเภทต่ำง ๆ ใน

ชุมชน และบำงส่วนมีควำมร่วมมือกับชุมชนในกำร 

ศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ร่วมกัน แต่ในประเด็นน้ี พบว่ำ 

ยังมีค่อนข้ำงน้อย หรือยังไม่ค่อยมีควำมชัดเจนเท่ำใด 
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ยกเ ว้น กรณี ท่ี เป็นศิษ ย์ เก่ ำ  หรือ  เคยท ำงำน ท่ี   

ม.ชีวิต มำก่อน และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ ม.ชีวิต ด้วย 

ในกรณีเช่นน้ี จะพบว่ำ มีควำมร่วมมือกันในกำรส่ง 

เสริมศักยภำพชุมชน หรือท ำงำนร่วมกับชุมชนในด้ำน

ต่ำง ๆ อยู่พอสมควร โดยเฉพำะกรณีงำนบุญประเพณี

ต่ำง ๆ หรือกำรให้ใช้สถำนท่ี อำคำรเรียน ในกำร

ส่งเสริมอำชีพของชุมชนหรือเป็นแหล่งสร้ำงรำยได้

ให้กับชุมชน ยกตัวอย่ำงท่ีพบหรือเป็นหลักฐำนเชิง

ประจักษ์ เช่น กรณีของ จ.ชัยภูมิ จ.บุรีรัมย์ และกรณี

ของอ ำเภอหลังสวน จ. ชุมพร เป็นต้น 

⁂ ความมุ่งมั่นในการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย

ชีวิต 

อำจำรย์ส่วนใหญ่ทรำบเป็นอย่ำงดีว่ำ กำรเป็นอำจำรย์

มหำวิทยำลัยชีวิตนั้นมีค่ำตอบแทนไม่สูง และผันแปรไป

ตำมจ ำนวนนักศึกษำ แต่อำจำรย์ส่วนใหญ่สะท้อนว่ำ 

ชอบหรือศรัทธำในหลักปรัชญำของมหำวิทยำลัยชีวิต 

อยำกให้ควำมรู้ท่ีตนเองมีแก่ผู้ท่ีมำเรียน และอยำกให้

ผู้เรียนมองเห็นควำมส ำคัญของกำรศึกษำในแนวน้ี ใน

หลำย ๆ พื้นท่ีได้ศิษย์เก่ำมำเป็นอำจำรย์, อำจำรย์พิเศษ

, อำจำรย์พ่ีเล้ียงหรือผู้ ช่วยจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 

เนื่องจำกในพื้นท่ีนั้น ๆ หำผู้ท่ีมีควำมสำมำรถในกำรจัด

กระบวนกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงของ ม.ชีวิต ได้ยำก 

นอกจำกน้ี ยังพบด้วยว่ำ อำจำรย์ท่ีเป็นศิษย์เก่ำท่ี

ท ำงำนหรือมีบทบำทอยู่ในชุมชนในด้ำนต่ำง ๆ มีควำม

เต็มใจและรู้สึกภำคภูมิใจท่ีได้มีโอกำสสอน / ถ่ำยทอด

ควำมรู้ให้นักศึกษำหรือผู้เรียน หรือเป็นแหล่งฝึกหรือ

พื้นท่ีเรียนรู้ให้กับนักศึกษำ เนื่องจำกจ ำนวนหน่ึงมีเวลำ

พอที่จะดูแลนักศึกษำในวันเสำร์อำทิตย์ได้ และยังท ำให้

มีรำยได้เสริมอีกด้วย ถึงแม้ในหลำย ๆ พื้นท่ี พบว่ำ 

อำจำรย์พิเศษหรืออำจำรย์พ่ีเล้ียงจ ำนวนมำกยังไม่ได้

รับค่ำตอบแทนมำเป็นระยะเวลำหน่ึงก็ตำม (ส่วนหน่ึง

เนื่องจำก ม.ชีวิต มีปัญหำสภำพคล่อง และอีกส่วนหน่ึง

เป็นเพรำะอำจำรย์พิเศษ และอำจำรย์พ่ีเล้ียงเหล่ำนั้น

ไม่ได้จัดส่งเอกสำรต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็นในกำรเบิกจ่ำยค่ำ 

ตอบแทน) แต่ก็ยังคงมุ่งมั่นหรือยินดีช่วย ม.ชีวิต ซ่ึง

ชี้ให้เห็นว่ำ ควำมมุ่งมั่นและควำมผูกพันกับ ม.ชีวิต ของ

อำจำรย์และศิษย์เก่ำจ ำนวนมำก มีส่วนท ำให้ ม.ชีวิต 

ยังคงด ำเนินภำรกิจต่อไปได้ ถึงแม้บำงส่วนจะไม่ได้รับ

ค่ำตอบแทนก็ตำม  

อย่ำงไรก็ดี กำรท่ีอำจำรย์เหล่ำนั้นสำมำรถท ำแบบน้ีได้ 

ส่วนหน่ึงเป็นเพรำะมีรำยได้หลักจำกกำรเป็นข้ำรำชกำร

บ ำนำญและอีกส่วนหน่ึงเป็นเพรำะอำจำรย์หรือผู้ร่วม

จัดกระบวนกำรเรียนรู้เหล่ำน้ีมีแหล่งอำหำรในกำรเลี้ยง

ชีพ ดังเช่น สวนผักนำนำชนิด, สวนเกษตรผสมผสำน, 

สวนสมรม, กำรเลี้ยงสัตว์ต่ำง ๆ เช่น ปลำ, ไก่, หมู, วัว 

ฯลฯ ท ำให้ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำรงชีวิตไม่สูงมำก จึงท ำให้

ยังสำมำรถอุทิศตนให้กับแนวทำงท่ีตนเองเชื่อและ

ศรัทธำได้ต่อไป แต่ส ำหรับอำจำรย์ท่ีมุ่งหวังค่ำตอบ 

แทนหรือรำยได้มำก ๆ หรือมีข้อเรียกร้องต่ำง ๆ 

เกี่ยวกับสถำนภำพ, สวัสดิกำร ฯลฯ ในกรณีเช่นน้ี ก็

มักจะลำออกจำก ม.ชีวิตไป เพรำะไม่ได้เข้ำใจแนวทำง 

แนวคิดและปรัชญำ ปณิธำนของ ม.ชีวิต ลึกซ้ึงเท่ำกับ

อำจำรย์ท่ีร่วมก่อตั้งกันมำตั้งแต่ต้น ดังนั้น อำจสรุปได้

ว่ำ อำจำรย์ท่ีมีควำมผูกพันกับ ม.ชีวิต มำตั้งแต่ต้น มัก 

จะมีควำมมุ่งมั่นในกำรเป็นอำจำรย์ ม.ชีวิต ซ่ึงนอกจำก

ศรัทธำในแนวคิด ปรัชญำของ ม.ชีวิตแล้ว ยังพบว่ำ

บำงส่วนมีควำมภำคภูมิใจท่ีได้มีสถำนภำพเป็นครูบำ

อำจำรย์ ท่ีหลำยท่ำนสะท้อนให้ฟังว่ำ ท ำให้มีลูกศิษย์

ลูกหำจ ำนวนมำก โดยเฉพำะลูกศิษย์ท่ีมีสถำนภำพเป็น

ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

สมำชิก อบต. สมำชิกสภำเทศบำล หรือมีต ำแหน่ง 

ต่ำง ๆ ในชุมชนท้องถิ่นหรือในจังหวัดนั้น ๆ     
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คุณภาพของผูส้อนท่ีมีความสมัพนัธ์กบั 

ผลท่ีเกิดขึ้ นในผูเ้รียน หรือ คุณภาพ

ผูส้อนในมุมมองของผูเ้รียน  

พบว่ำ คุณภำพของผู้สอนหรือผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้

ในมุมมองของผู้เรียน หรือ ท่ีมีควำมสัมพันธ์กับผลท่ี

เกิดข้ึนในตัวผู้เรียนนั้น มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำยกัน

ค่อนข้ำงมำก เม่ือพิจำรณำจำกผลผลิต ผลลัพธ์และผล 

กระทบต่ำง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในตัวผู้เรียน ครอบครัวและชุม 

ชน โดยเฉพำะศักยภำพหรือควำมสำมำรถของผู้เรียน

ในเรื่องกำรปรับเปล่ียนวิธีคิดและกำรด ำเนินชีวิต คือ 

สำมำรถคิดได้ ตัดสินใจได้ เลือกได้ และพ่ึงพำตนเองได้ 

ตำมกรอบหรือเกณฑ์คุณลักษณะของนักศึกษำ  / 

ผู้เรียนท่ีพึงประสงค์ ซ่ึงโดยสรุปแล้ว สำมำรถจ ำแนก

ระดับกำรเปล่ียนแปลงของนักศึกษำออกได้เป็น 3 กลุ่ม

ใหญ่ ๆ คือ 1) นักศึกษำ / ผู้เรียน / บัณฑิตท่ีเปล่ียน 

แปลงตัวเองได้ดี / มีควำมโดดเด่น 2) นักศึกษำ / ผู้เรียน 

/ บัณฑิตท่ีเปล่ียนแปลงตนเองได้ในระดับปำนกลำง 

และ 3) นักศึกษำ / ผู้เรียน / บัณฑิตท่ีเปล่ียนแปลง

ตัวเองได้พอใช้ / ค่อนข้ำงน้อย 

ส ำหรับกลุ่มนักศึกษำ /  ผู้ เรียน /  บัณฑิตท่ีมีกำร

เปล่ียนแปลงตัวเองได้ดี มีควำมโดดเด่นนั้น พบว่ำ 

นักศึกษำหรือผู้เรียนส่วนใหญ่ในกลุ่มน้ีมีพื้นฐำนเดิม

หรือคุณลักษณะต่ำง ๆ ท่ีดีอยู่แล้ว ยกตัวอย่ำงเช่น มี

ควำมมุ่งมั่นในกำรท ำงำน / กำรเรียนรู้, มีควำมมำนะ

พยำยำมสูง, มีควำมตั้งใจจริงหรือท ำอะไรท ำจริง, มี

กำรแสวงหำควำมรู้และกำรพัฒนำตนเองอยู่ตลอด 

เวลำ, มีวิธีคิด / ศักยภำพในกำรคิดด้วยตนเองอยู่แล้ว

ในระดับหน่ึง, มีพื้นฐำนกำรท ำงำนในชุมชน / มีใจเพ่ือ

ชุมชน และ/หรือ มีบทบำทเป็นผู้น ำแห่งกำรเปล่ียน 

แปลงในระดับต่ำง ๆ ในชุมชนอยู่แล้วระดับหน่ึง หรือ

ก่อนท่ีจะเข้ำมำเรียนมหำวิทยำลัยชีวิต ถ้ำเป็นผู้เรียน

แบบน้ี เม่ือมำเรียนแล้ว มักจะมีกำรเปล่ียนแปลงตนเอง

ในด้ำนต่ำง ๆ ได้อย่ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะด้ำนกระบวน

ทัศน์ / วิธีคิด / วิธีมองตนเองและสรรพส่ิงรอบตัว และ

มุ่งท ำงำนเพ่ือส่วนรวมมำกยิ่งข้ึน  

อย่ำงไรก็ตำม มีนักศึกษำ / ผู้เรียนบำงคนท่ีสะท้อนว่ำ 

กำรเปล่ียนแปลงในตนเองเกิดข้ึนเม่ือได้เข้ำมำเรียนท่ี 

ม.ชีวิต ตั้งแต่ช่วงเทอมแรก ในขณะท่ีบำงส่วนกล่ำวว่ำ 

กำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนภำยหลังจำกท่ีได้เข้ำมำเรียนท่ี

มหำวิทยำลัยชีวิตแล้วประมำณหน่ึงเทอม หรือเกิดกำร

เปล่ียนแปลงในเทอมท่ีสอง เม่ือเข้ำใจหลักปรัชญำ 

เครื่องมือ และมีกำรวำงแผนกำรเปล่ียนแปลงตนเอง

ด้วยเครื่องมือแผน 4 แผน ทั้งน้ีส่วนหน่ึงเป็นเพรำะได้ผู้

จัดกระบวนกำรเรียนรู้ มืออำชีพ ส ำหรับผู้ ท่ี มีกำร

เปล่ียนแปลงได้ดี มีควำมโดดเด่นตั้งแต่เข้ำมำเรียน

เทอมแรก อำทิเช่น บัณฑิต (คุณล ำยอง สอนโต) ท่ีเป็น

เจ้ำของธุรกิจ / มีบริษัทท่ีท ำกำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำน

เครื่องจักรกล / เครื่องมือกำรเกษตรประเภทต่ำง ๆ ใน

จังหวัดสุโขทัย ท่ีสะท้อนว่ำ พอได้เรียนเรื่องวิชำกำร

วำงแผนเป้ำหมำยและชีวิตและกำรจัดท ำแผนชีวิต 4 

แผน ก็หันมำมองตนเองและครอบครัวของตน และ

มุ่งมั่นอยำกมีกิจกำรของตนเองท่ีอยู่บนพื้นฐำนควำม 

คิดและศักยภำพ-ควำมสำมำรถของตน คือ ควำม 

สำมำรถในกำรคิดประดิษฐ์นวัตกรรม / เครื่องมือทำง

กำรเกษตร ฯลฯ ท ำให้ได้มีโอกำสคิดทบทวนตนเอง ทั้ง

ด้ำนอำชีพ / กำรงำน ด้ำนกำรเงิน / รำยได้ ด้ำนสุขภำพ 

ด้ำนครอบครัว (ด้ำนครอบครัว ก็หันมำมองว่ำ ท ำอย่ำง 

ไร จะมีกิจกำรของตนเองโดยให้คนในครอบครัว คือ 

ภรรยำและบุตรทุกคนได้ท ำงำนในกิจกำรน้ีด้วยกัน) 

และลงมือวำงแผนในกำรแปลงควำมฝันให้เป็นจริง โดย

ไม่รอเวลำ คือ พอคิดวำงแผนแล้วก็ลงมือท ำเลยตั้งแต่

เทอมแรกหรือวิชำแรกท่ีเรียน หรือ กรณีของนักศึกษำ 

(คุณนงลักษณ์ อัศวสกุลชัย ท่ี จ.นครพนม) ท่ีพัฒนำ

วิสำหกิจชุมชนแปรรูปข้ำวขนำดใหญ่ มีกลุ่มวิสำหกิจใน

เครือข่ำยและผู้ผลิตในจังหวัดนครพนมและมุกดำหำร

จ ำนวนมำกถึง 12,000 รำย สำมำรถจ ำหน่ำยผลผลิต

ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ สองกรณีตัวอย่ำงท่ียก

มำน้ี พบด้วยว่ำ มีบทบำทในกำรท ำงำนทำงสังคมหรือ

กำรขับเคล่ือนงำนเพ่ือส่วนรวมอย่ำงชัดเจนอีกด้วย 

นอกเหนือจำกกำรปรับเปล่ียนวิธีคิดและบทบำทของ

ตนเอง ท่ีเริ่มจำกควำมสำมำรถในกำรพ่ึงพำตนเองได้
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แล้ว ก็หันมำช่วยเหลือหรือสนับสนุนชุมชน หรือบ้ำน

เกิดของตน อำทิเช่น กำรจ้ำงแรงงำนหรือกำรส่งเสริม

กำรท ำงำนของคนในชุมชน กำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำง 

ๆ ของชุมชน กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับสถำบันศำสนำ

ในกำรพัฒนำชุมชนในด้ำนต่ำง ๆ กำรขยำยเครือข่ำยผู้

ได้รับประโยชน์จำกวิสำหกิจชุมชน เป็นต้น  

นอกจำกน้ี ก็ยังมีกรณีกำรปรับเปล่ียนในเชิงกระบวน

ทัศน์ท่ีส ำคัญท่ีมีควำมเชื่อมโยงกับแบบแผนกำรผลิตท่ี

เป็นอยู่เดิมด้วยเช่นกัน อำทิเช่น ผู้ท่ีสนใจด้ำนกำรท ำ

เกษตร และ/หรือคนท่ีเป็นเกษตรกรอยู่แล้วจ ำนวนมำก

ได้หันมำให้ควำมส ำคัญกับกำรเกษตรแบบผสม 

ผสำน กำรเกษตรทฤษฎีใหม่ กำรเกษตรแบบพอเพียง 

กำรเกษตรแบบธรรมชำติ กำรเกษตรปลอดสำรหรือไร้

สำรเคมี หรือกำรท ำกำรเกษตรแบบปลอดภัยทั้งต่อ

ตนเอง, ชุมชน และส่ิงแวดล้อม ในขณะท่ีผู้ท่ีสนใจงำน

ด้ำนกำรพัฒนำชุมชน ก็พบว่ำ ก็มีวิธีคิดใหม่ ๆ มุมมอง

ใหม่ ๆ หรือศักยภำพใหม่ ๆ ในกำรพัฒนำชุมชนท่ี

ตนเองอำศัยอยู่ อำทิเช่น กรณีของก ำนันวิชิต บัวคง ที่ 

อ.นำทวี จ.สงขลำ หรือ กำรเปล่ียนตัวเองอย่ำงหน้ำมือ

เป็นหลังมือในด้ำนต่ำง ๆ ทั้งกำรออม, กำรพัฒนำ

อำชีพ, กำรริเริ่มใหม่ ๆ ดังเช่น ผู้ใหญ่โกเมศร์ ทองบุญ

ชู และคุณวิชัย ชัยนุมำศ ท่ี จ.นครศรีธรรมรำช เป็นต้น 

(รำยละเอียดนักศึกษำและบัณฑิตท่ีมีกำรปรับเปล่ียน

และพัฒนำตนเองในมิติต่ำง ๆ ได้ปรำกฏอยู่ในรำยงำน

ฉบับน้ีในส่วนท่ีว่ำด้วยผลลัพธ์และผลกระทบของกำร

จัดกำรศึกษำทำงเลือกของ ม.ชีวิต มองผ่ำนกรณีศึกษำ

ท่ีโดดเด่นจ ำนวนหน่ึง)  

ส ำหรับนักศึกษำท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงตนเองได้ในระดับ

ปำนกลำง หรือเปล่ียนแปลงได้ดีในระดับหน่ึงนั้น พบว่ำ 

กำรเปล่ียนแปลงในระดับน้ีเป็นกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิด

ข้ึนกับนักศึกษำส่วนใหญ่ หลำยคนสะท้อนว่ำกำร

เปล่ียนแปลงนั้นเกิดข้ึนจำกกำรใช้แผน 4 แผน คือ แผน

ชีวิต แผนอำชีพ แผนกำรเงิน และแผนสุขภำพ ส ำหรับ

กำรเรียนรู้ผ่ำนกำรจัดท ำแผน ท่ีท ำให้เกิดกำรเปล่ียน 

แปลงได้ค่อนข้ำงดี คือ กำรจัดท ำแผนกำรเงินและแผน

สุขภำพ กล่ำวคือ ในเรื่องกำรเงิน นักศึกษำหลำยคนมี

กำรออมเงิน เพ่ิมรำยได้ด้วยวิธีต่ำง ๆ ลดรำยจ่ำยท่ีไม่

จ ำเป็น สร้ำงแปลงกำรผลิตเพ่ือเล้ียงตัวเอง หรือบำง

คนสำมำรถปลดหน้ีสินท่ีมีอยู่จ ำนวนพอประมำณ อำทิ

เช่น ประมำณ 30,000 บำท ได้ตั้งแต่เทอมแรก เป็นต้น 

ส่วนในเร่ืองสุขภำพ นักศึกษำให้ควำมส ำคัญกับสุขภำพ

ตนเองมำกข้ึน เช่น หำเวลำออกก ำลังกำย หรือออก

ก ำลังกำยเป็นประจ ำ หรือ เลิกเหล้ำ เลิกบุหรี่ได้ หรือ

ด่ืมหรือสูบน้อยลง หรือปลูกพืชผักผลไม้กินเอง โดยไม่

ใช้สำรเคมี แต่ใช้น้ ำหมักชีวภำพและสำรจุลินทรีย์

ประเภทต่ำง ๆ ในกำรบ ำรุงดิน ตำมท่ีได้เรียนรู้มำจำก 

ม.ชีวิต หรือจำกกำรศึกษำดูงำนในพื้นท่ีต่ำง ๆ ท ำให้มี

ผลผลิตท่ีไร้หรือปลอดสำรเคมีไว้บริโภค ซ่ึงเป็นกำร

ป้องกันปัญหำสุขภำพไปด้วยในตัว  

ส่วนนักศึกษำท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงตนเองได้ในระดับ

พอใช้ได้หรือค่อนข้ำงน้อยนั้น พบว่ำ มีหลำยกรณีท่ี

นักศึกษำไม่ได้สะท้อนกำรเปล่ียนแปลงตัวเองให้เห็น

เป็นรูปธรรม ขำดควำมม่ันใจในกำรสื่อสำรและขำดกำร

เชื่อมโยงควำมคิด และยังไม่สำมำรถพ่ึงตนเองได้ เช่น 

ในเรื่องกำรเกษตรท่ียังคงต้องพ่ึงสำรเคมี กู้ยืมเงิน

ลงทุนท ำเกษตรหรือธุรกิจขนำดใหญ่ บำงคนกู้ยืมเงิน

มำลงทุนในกิจกำรเพ่ิมมำกข้ึนกว่ำเดิมด้วย เพรำะคิด

ว่ำตนเองสำมำรถจัดกำรหน้ีสินได้ จ ำนวนหน่ึงยังไม่

สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำสุขภำพของตัวเองท่ีเป็นผลมำ

จำกอำชีพท่ีก ำลังท ำอยู่  หรือกำรให้ควำมส ำคัญกับ

อำชีพหรือกำรท ำมำหำกิน กำรหำรำยได้เพ่ิมข้ึนตลอด 

เวลำ แต่ไม่ได้สนใจปัญหำสุขภำพของตนเอง ทั้ง ๆ ท่ีมี

ปัญหำทั้งเรื่องควำมดันโลหิตสูง, เบำหวำน และไขมัน

ในเลือดสูง และโรคอื่น ๆ เช่น เก๊ำต์ (ซ่ึงข้อมูลตรงน้ีเป็น

กำรสะท้อนหรือพูดด้วยตัวนักศึกษำผู้ให้ข้อมูล) และ

บำงรำยมีฐำนะทำงเศรษฐกิจท่ีดี เป็นเจ้ำของกิจกำร

ภัตตำคำร แต่มีปัญหำสุขภำพค่อนข้ำงมำก ซ่ึงกำรท่ี

นักศึกษำยังไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงตนเอง ณ ท่ีน้ี

เกี่ยวกับหลำยปัจจัยด้วยกัน ทั้งตัวนักศึกษำเอง ท่ียังให้

ควำมส ำคัญกับเรื่องสุขภำพน้อยกว่ำกำรมีเงินหรือกำร
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หำรำยได้ และเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนหรือกำรจัด

กระบวนกำรเรียนรู้ที่ยังไม่ชัดเจน ไม่ได้สนับสนุนกำรท ำ

แผนกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงชัดเจน ประกอบกับเป็น

พื้นท่ี ๆ มีควำมขัดแย้งกันระหว่ำง ศรป. และศูนย์กำร

เรียนรู้ ท ำให้อำจำรย์หลักท่ีเคยสอนลำออก ท ำให้ขำด

ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ และท ำให้ผู้เรียนเคว้งคว้ำง  

อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำ มีเพียงไม่กี่ศูนย์ฯ ท่ีผู้เรียนส่วน

ใหญ่มีกำรเปล่ียนแปลงตนเองได้ น้อยหรือยัง ไ ม่

เปล่ียนแปลงอะไรเท่ำไหร่ ทั้ง ๆ ท่ีเรียนมำแล้วหลำย

เทอม ทั้ง น้ี เ น่ืองจำกอำจำรย์ ท่ีรับผิดชอบมีควำม 

สำมำรถในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพหรือกำร

เปล่ียนแปลงได้น้อย หรือยังไม่สำมำรถจัดกระบวนกำร

เรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดกำรเปล่ียนแปลง หรือยังไม่ได้

เน้นไปท่ีกำรใช้แผน 4 แผน เป็นเครื่องมือช่วยในกำร

เปล่ียนแปลง หรือ ยังไม่เข้ำใจว่ำกำรใช้แผน 4 แผน 

อย่ำงเป็นรูปธรรมนั้นต้องท ำอย่ำงไร ท่ีน่ำสนใจคือ บำง

พื้นท่ีนักศึกษำต้องกำรพัฒนำตนเอง  มีควำมพร้อมใน

กำรเรียนรู้ มีควำมสนใจในแนวคิดและปรัชญำของ  

ม.ชีวิต เป็นอย่ำงมำก แต่ต้องผิดหวังเม่ือผู้จัดกระบวน 

กำรเรียนรู้หรือผู้จัดกำรเรียนกำรสอนยังสอนในรูป

แบบเดิม ๆ ไม่มีควำมหลำกหลำย ไม่มีควำมพร้อม ไม่

น่ำสนใจ ขำดประสบกำรณ์ ในกรณีเช่นน้ี พบว่ำ มักจะ

เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ที่เพ่ิงเปิดได้ไม่นำน    

จึงกล่ำวโดยสรุปได้ว่ำ คุณภำพของผู้สอน / ผู้จัดกระ 

บวนกำรเรียนรู้ ท่ีมีควำมเชื่อมโยงกับคุณภำพของผู้ 

เรียนนั้นมีควำมแตกต่ำงหลำกหลำยกันค่อนข้ำงมำก 

บำงแห่ง / บำงพื้นท่ี มีจ ำนวนมำกท่ีมีคุณภำพสูงถึงสูง

มำก อำทิเช่น บุรีรัมย์ มหำสำรคำม (ท่ีบ้ำนวังจำน) 

ชุมพร นครศรีธรรมรำช ชัยภู มิ  สุ โขทัย สุรินทร์  

เชียงใหม่ เชียงรำย น่ำน เป็นต้น ส่วนคุณภำพของ

บัณฑิต ก็มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำย มีหลำยระดับ ท่ี

เปล่ียนแปลงตนเองได้มำก ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำก

พื้นฐำนเดิมของบัณฑิตเอง บวกกับศักยภำพในกำร

สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้แบบมืออำชีพหรือควำม 

สำมำรถในกำรส่งเสริมกำรเปลี่ยนแปลงของผู้สอนหรือ

ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้บำงคน / บำงพื้นท่ี อำทิเช่น

บัณฑิตหลำยท่ำนท่ี สุโขทัย พิษณุโลก สุรินทร์ ชัยภูมิ 

ชุมพร สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช (บำงท่ำน)สงขลำ 

เชียงใหม่ (บำงส่วน) น่ำน ตำก ล ำปำง และแม่ฮ่องสอน 

เป็นต้น 

 

2) เคร่ืองมือ กิจกรรม วิธีการส่งเสริมการเรียนรู้

และการเปล่ียนแปลงตนเอง  

พบว่ำ กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้กับผู้ 

เรียน ก็มีควำมหลำกหลำยเช่นกัน ในท่ีน้ีจะขอกล่ำวถึง

กิจกรรมท่ีใช้ชีวิตของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง (learner-based 

learning) คือ กำรสนับสนุนกำรใช้แผน 4 แผน และกำร

เรียนรู้ผ่ำนกำรจัดท ำโครงงำน (project-based learn 

ing) รวมถึงกิจกรรมและเครื่องมือท่ีใช้ชุมชนเป็นตัวตั้ง 

(community-based learning) คือ กำรศึกษำชุมชนและ

กำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชน ซ่ึงจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล

เชิงคุณภำพท่ีได้จำกกำรสัมภำษณ์เชิงลึก, กำรสนทนำ

พูดคุยอย่ำงไม่เป็นทำงกำรกับผู้สอน  /  ผู้จัดกระ 

บวนกำรเรียนรู้และนักศึกษำ / ผู้เรียน, กำรสังเกต 

กำรณ์กำรเรียนกำรสอน / กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้, 

กำรเ ย่ียมพื้นท่ี, กำรเ ย่ียมบ้ำน ฯลฯ  พบประเด็น 

ส ำคัญ ๆ ดังต่อไปน้ีคือ  
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⁂ เคร่ืองมือการจัดท าแผน 4 แผน  

(The Four Action Plans) 

ตำมท่ีทรำบกันดีแล้วว่ำ กำรส่งเสริมกำรเปล่ียนแปลง

ตนเองของผู้เรียนตำมแนวทำงของมหำวิทยำลัยชีวิตนั้น

ได้ใช้เครื่องมือส ำคัญ ท่ีเรียกว่ำ แผน 4 แผน ซ่ึงประ 

กอบไปด้วย 1) แผนชีวิตและเป้ำหมำย 2) แผนอำชีพ

กำรงำน 3) แผนกำรเงินและรำยได้ และ 4) แผนกำร

จัดกำรสุขภำพ โดยมีกำรบริหำรจัดกำรเวลำเป็น

แกนกลำงส ำคัญของทุกแผน ส ำหรับนักศึกษำ / ผู้เรียน

ท่ีมีควำมคิดเห็นว่ำแผน 4 แผน มีประโยชน์ต่อกำร

เปล่ียนแปลงตนเอง ได้อธิบำยว่ำ กำรจัดท ำแผนชีวิต

สำมำรถน ำมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรเปล่ียนแปลงกำร

ด ำเนินชีวิตของตนเองได้ เพรำะช่วยท ำให้มีเป้ำหมำย

กำรด ำเนินชีวิตท่ีชัดเจนมำกข้ึน จำกเดิมท่ีไม่เคยคิดใน

เรื่องน้ีมำก่อน และประเด็นท่ีส ำคัญอีกประกำรหน่ึง คือ 

การมีแผนด้านต่าง ๆ โดยมีการบริหารจัดการเวลา

ท่ีสอดคล้องกัน ช่วยท ำให้ชีวิตมีควำมยุ่งเหยิงน้อยลง รู้

ว่ำอะไรควรท ำ ไม่ควรท ำ มีเรื่องอะไรท่ีส ำคัญต่อชีวิต

ของตนเอง อะไรควรท ำก่อนท ำหลัง อะไรที่รอได้  

อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรสัมภำษณ์พูดคุยกับนักศึกษำ / 

ผู้เรียนในหลำย ๆ พื้นท่ี และกำรสุ่มขอดูแผน 4 แผน ท่ี

ท ำไว้ในบำงพื้น ท่ี27 พบว่ำ ยังเป็นเพียงกำรเขียน

สำธยำยชีวิตท่ีเป็นเหตุกำรณ์ส ำคัญ ๆ ต่ำง ๆ นำนำ 

ในช่วงเวลำท่ีผ่ำนมำ ยังไม่ใช่กำรวิเครำะห์ตนเองทั้งจุด

แข็ง จุดอ่อน ศักยภำพ ข้อจ ำกัด ส่ิงท่ีต้องเปล่ียนแปลง

คืออะไรบ้ำง ต้องเพิ่มหรือเสริมอะไร ต้องลดอะไร ต้อง

แก้ไขอะไร ทั้งด้ำนกำรงำน อำชีพ กำรเงิน/รำยได้ 

สุขภำพ และภำพชีวิตของตนเองโดยรวม ทั้งน้ี เพ่ือ

น ำไปสู่กำรวำงแผนในกำรเปล่ียนแปลงตนเอง หรือ 

                                                        
27 อย่ำงไรก็ตำม กำรขอดูแผน 4 แผนนี้ ไม่สำมำรถด ำเนินกำร

ได้ในทุกพ้ืนที่หรือทุกศูนย์กำรเรียนรู้ เน่ืองจำกบริบทและเวลำ
ไม่เอ้ืออ ำนวย แต่เม่ือมีโอกำสให้สำมำรถท ำได้ ก็จะขอควำม
ร่วมมือจำกทั้งผู้สอนและผู้เรียนให้น ำมำแสดงให้ดู เพรำะเป็น
กำรประเมินเชิงเสริมพลังหรือเชิงกำรส่งเสริมกำรท ำให้ดีขึ้น ใช้
กำรได้มำกขึ้น ไม่ใช่กำรขอดูเพ่ือตรวจสอบหรือเพ่ือประเมิน

กำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ท่ีตนเองประสบได้อย่ำงเป็น

ระบบ มีเป้ำหมำย มีควำมสอดคล้องกับควำมจริง มี

แผน มีขั้นตอน มีหลักฐำนเชิงประจักษ์ยืนยันชัดเจน    

ดังนั้น ถึงแม้ว่ำนักศึกษำหรือบัณฑิตมีควำมคิดเห็นว่ำ

แผน 4 แผนนั้น มีประโยชน์ แต่พบว่ำ ก็ยังมีจ ำนวนไม่

มำกนักท่ีสำมำรถเชื่อมโยงกำรใช้แผน 4 แผน กำร

จัดท ำโครงงำน กับกำรด ำเนินชีวิตของตนเองและวิชำ

ควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำในมหำวิทยำลัยชีวิตอย่ำงเป็น

องค์รวม กำรท่ีนักศึกษำ/ผู้เรียนจ ำนวนมำกในหลำย ๆ 

พื้นท่ี ยังไม่สำมำรถประยุกต์ใช้แผนทั้ง 4 แผน หรือยัง

ไม่สำมำรถเขียนแผนได้อย่ำงเป็นระบบ มีควำมเป็น

รูปธรรมหรือชัดเจน เป็นองค์รวม หรือมีควำมเชื่อมโยง

กัน หรือจ ำนวนมำกยังคงมองแยกเป็นส่วน ๆ  ไม่ได้เอำ

ชีวิตของตนเองเป็นตัวตั้ง และยังไม่สำมำรถมองอย่ำง

เป็นองค์รวม หรือมองไม่เห็นควำมเชื่อมโยงระหว่ำง

เรื่องเป้ำหมำยของชีวิต, กำรบริหำรจัดกำรเวลำ, กำร

งำน / อำชีพ, กำรเงิน / รำยได้, และสุขภำพนั้น เป็นผล

มำจำกกำรไม่ได้รับค ำแนะน ำท่ีถูกต้องจำกอำจำรย์ผู้

จัดกระบวนกำรเรียนรู้ หรือผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ใน

หลำย ๆ พื้นท่ี ยังไม่มีควำมชัดเจนในตนเอง ท ำให้ยังไม่

สำมำรถส่งเสริมกำรจัดท ำแผนและกำรใช้แผน 4 แผน 

ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ซ่ึงอันท่ีจริงแต่ละแผน ควรมีกำร

ระบุประเด็นปัญหำท่ีต้องกำรแก้ไข วัตถุประสงค์หรือ

ส่ิงท่ีต้องกำรบรรลุคืออะไรบ้ำง ส่ิงท่ีต้องท ำ / กิจกรรม

ส ำคัญ ระยะเวลำ (ท ำเม่ือใด เป็นระยะเวลำนำนเท่ำใด) 

งบประมำณท่ีต้องใช้ในบำงแผน / บำงกิจกรรม จะดู

หรือวัดผลท่ีเกิดขึ้นได้อย่ำงไร เป็นต้น และอันท่ีจริงต้อง

ฝึกกำรบันทึกตำมควำมเป็นจริงตลอดเวลำว่ำปัจจุบัน

อยู่ ณ จุดไหน ก ำลังจะก้ำวไปสู่จุดไหน ปัญหำอุปสรรค

ท่ีส ำคัญในกำรเปล่ียนแปลงตนเองตำมแผนแต่ละแผน

จุดเด่น จุดด้อย แต่เพียงอย่ำงเดียวเท่ำนั้น แต่เม่ือทรำบจุดเด่น 
จุดด้อย หรือข้อดี ข้อเสียแล้ว ก็มักจะใช้เวลำในกำรพูดคุย
แลกเปลี่ยน เพ่ือสะท้อนมุมมอง เพ่ือให้ผู้ได้รับกำรประเมิน
สำมำรถมองเห็นจุดอ่อนของตนเองและเกิดแรงผลักหรือแรง
บันดำลใจในกำรเปลี่ยนแปลงหรืออยำกท ำให้ดขีึ้นดว้ย  
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ท่ีก ำหนดไว้ คืออะไร แก้ไขได้หรือไม่ อย่ำงไร เพรำะ

อะไร     

ถึงกระนั้นก็ตำม ในเรื่องแผนอาชีพ / การงาน  พบว่ำ 

นักศึกษำ / บัณฑิต ท่ีสำมำรถด ำเนินตำมแผนอำชีพ

หรือแผนกำรงำนของตนเองได้นั้นมีจ ำนวนค่อน 

ข้ำงมำก บำงพื้นท่ีมีจ ำนวนหลำยคน ท่ีสะท้อนชัดเจน

ว่ำสำมำรถมีอำชีพท่ีตนเองใฝ่ฝัน ณ ปัจจุบันได้ เป็น

เพรำะมีแผนอำชีพ / กำรงำนท่ีชัดเจนตั้งแต่เข้ำมำเรียน 

ตัวอย่ำงเช่น นักศึกษำ / บัณฑิตท่ีศูนย์กำรเรียนรู้อ ำเภอ

สันติสุข จังหวัดน่ำน สำมำรถขยำยกิจกำรหรือธุรกิจ

เล็ก ๆ ทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ จนกลำยมำเป็นธุรกิจท่ีมี

ลูกค้ำเพ่ิมมำกข้ึนแบบค่อยเป็นค่อยไป และไม่ใช่กำร

กู้ยืมเงินก้อนใหญ่มำลงทุนในครั้งเดียว ซ่ึงมีควำมเส่ียง

สูงมำก แต่พบว่ำ บัณฑิตท่ำนน้ีได้ด ำเนินกำรแบบค่อย

เป็นค่อยไป จนปัจจุบันสำมำรถผ่อนช ำระหน้ีสินท่ีกู้ยืม

มำลงทุนได้หมด และเป็นเจ้ำของกิจกำรร้ำนขำยเครื่อง

เขียนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อย่ำงภำคภูมิใจ 

ในขณะท่ีนักศึกษำจำกศูนย์กำรเรียนรู้ท่ีจังหวัดสุรินทร์ 

ท่ีท ำอำชีพรับเหมำทุกชนิด จำกเดิมท่ีต้องลงทุนเต็มท่ี

ทั้งด้ำนเครื่องมืออุปกรณ์ต่ำง ๆ ด้วยตนเองทั้งหมด ท ำ

ให้ต้นทุนสูงมำก มีหน้ีสิน เปล่ียนมำเป็นกำรเช่ำท่ี ท ำ

แบบค่อยเป็นค่อยไป ท ำให้ไม่ต้องเสียค่ำบ ำรุงรักษำ 

หรือ นักศึกษำท่ีหันมำเอำดีทำงด้ำนกำรนวดหรือ

กำรแพทย์แผนไทย หรือมีกำรฝึกฝน ค้นคว้ำ หำควำมรู้ 

ค้นพบตัวตนของตนเองและพัฒนำตนเองจนกลำยเป็น

ผู้เชี่ยวชำญในด้ำนน้ี ท่ีพบในหลำย ๆ พื้นท่ี โดยเฉพำะท่ี 

จังหวัดชุมพร, สงขลำ, รำชบุรี ,  สุ โขทัย  ส ำหรับ

นักศึกษำ / บัณฑิตท่ีพัฒนำอำชีพกำรเกษตรของตนเอง

จนกลำยเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงำนซ่ึงพบในหลำยพื้นท่ี

เช่นเดียวกัน ส ำหรับนักศึกษำ / บัณฑิตท่ีมีกำรงำนท่ี

มั่นคง เช่น เป็นข้ำรำชกำรท้องถิ่น หรือประกอบกิจกำร

ส่วนตัวจนประสบควำมส ำเร็จ ก็มีแนวทำงในกำร

ด ำเนินกำรตำมแผนอำชีพท่ีวำงไว้ ท่ีแตกต่ำงกันไป เช่น 

ผู้ท่ีเป็นเจ้ำของรีสอร์ท ได้หันมำเน้นกำรท ำให้รีสอร์ท 

ของตนมีคุณภำพหรือได้มำตรฐำนมำกข้ึน และมีจิตใจ

ท่ีเต็มไปด้วยกำรให้บริกำร ลดอำรมณ์ร้อนหรือกำรเป็น

คนท่ีไม่ค่อยมีเหตุผลลงไป ในขณะท่ีผู้ท่ีท ำร้ำนอำหำร

บำงคนวำงแผนไว้ว่ำจะปลูกพืชผักปลอดสำรพิษหรือ

ผักอินทรีย์เพ่ือใช้บริกำรจัดเล้ียงหรือรับรองแขกท่ีมำ

พัก ส่วนข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำท่ีหน่วยงำนผู้มีรำยได้

ประจ ำ หันมำปลูกผัก ท ำสวน ตลอดจนเล้ียงสัตว์

จ ำพวกเป็ดไก่ หมู ปลำ เพ่ือสร้ำงรำยได้เสริม และเก็บ

เป็นเงินออมให้กับตนเองและครอบครัว ซ่ึงกำรเปล่ียน 

แปลงต่ำง ๆ ดังกล่ำว หรือกำรมีกำรงำนอำชีพท่ีมั่นคง 

เป็นผลมำจำกกำรใช้แผนกำรงำนอำชีพหรือท ำให้

เกิดผลจริงตำมท่ีก ำหนดไว้ในแผน   

ส่วนแผนการเงิน / รายได้ พบว่ำ กำรท ำบัญชีรำยรับ

รำยจ่ำยของครัวเรือนเป็นหัวใจส ำคัญของแผน พบว่ำ 

นักศึกษำส่วนใหญ่จัดท ำบัญชีรำยรับรำยจ่ำยของ

ครัวเรือนตำมปกติ ในขณะท่ีศิษย์เก่ำมีทั้งท่ียังท ำและ

ไม่ได้ท ำต่อ ส ำหรับกรณีท่ียังคงจัดท ำบัญชีครัวเรือน ฯ 

ต่อจนถึงปัจจุบัน เพรำะพิจำรณำว่ำเป็นประโยชน์ ท ำ

ให้รู้ตัวเองและรู้รำยรับรำยจ่ำยในครอบครัว บัณฑิต

บำงคนท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำมำรถน ำไปส่งเสริมกำร

จัดท ำบัญชีครัวเรือนในชุมชนของตน จนกลำยเป็น

เครื่องมือหน่ึงท่ีท ำให้ครอบครัว/ครัวเรือนจ ำนวนมำกมี

เงินออมจ ำนวนหน่ึง เพรำะสำมำรถวิเครำะห์ได้ว่ำอะไร

ควรซ้ือ อะไรไม่ควรซ้ือ อะไรจ ำเป็นจริง ๆ อะไรไม่

จ ำเป็น ในขณะท่ีบัณฑิตหรือผู้ เรียนท่ีไม่ได้ท ำบัญชี

ครัวเรือนต่อมำจนถึงปัจจุบัน บำงส่วนมองว่ำ วันๆ 

หน่ึงตนเองไม่ได้มีรำยรับหรือค่ำใช้จ่ำยอะไรมำกมำย ก็

เลยไม่ได้บันทึกต่อ เป็นต้น  

แผนสุดท้ำย คือ แผนสุขภาพ ท่ีนักศึกษำ / ผู้เรียน

สะท้อนว่ำ แผนน้ีท ำให้ตนเองเกิดกำรเปล่ียนพฤติกรรม

สุขภำพในด้ำนต่ำง ๆ โดยหันมำใส่ใจสุขภำพของตนเอง 

และจ ำนวนหน่ึงยังหมำยควำมรวมถึงสุขภำพของคนใน

ครอบครัว เช่น สำมี ภรรยำ ลูก พ่อแม่ ญำติพี่น้องด้วย 

อย่ำงไรก็ตำม ส่วนใหญ่ยังไม่ใช่กำรจัดท ำแผนสุขภำพท่ี

มีเป้ำหมำย มีวัตถุประสงค์ และมีกำรระบุกิจกรรมท่ี

ต้องท ำ เพ่ือน ำไปสู่เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ตำมท่ี
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ก ำหนดไว้อย่ำงสอดคล้องกัน รวมถึงผลท่ีต้องกำรเห็น

ของแต่ละกิจกรรมอย่ำงเป็นรูปธรรม ภำยใต้เวลำท่ี

ก ำหนด ตลอดจนถึงตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ฯลฯ แต่เป็น

กำรท ำกิจกรรมเป็นเรื่อง ๆ ไปมำกกว่ำ จึงยังไม่

สำมำรถเรียกว่ำเป็น “แผน” (plan) ได้เต็มค ำเท่ำใดนัก 

ส ำหรับกิจกรรมเกี่ยวกับสุขภำพท่ีท ำส่วนใหญ่ เช่น กำร

ออกก ำลังกำย กำรลดน้ ำหนัก กำรควบคุมควำมดัน

โลหิต กำรกินอำหำรท่ีมีประโยชน์ หรือกำรปลูกพืชผัก

ไว้กินเอง ตลอดจนกำรลดเหล้ำ บุหรี่ ควำมเครียด เป็น

ต้น  

อย่ำงไรก็ตำม จำกข้อมูลเชิงคุณภำพ พบว่ำ กำรใช้แผน 

4 แผน เป็นเครื่องมือในกำรเปล่ียนแปลงในหลำย ๆ 

พื้นท่ี ยังไม่ค่อยเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจนเน่ืองจำกเหตุผล

ส ำคัญดังกล่ำวไปแล้วข้ำงต้น คือ ผู้จัดกระบวนกำร

เรียนรู้ยังไม่เน้นในจุดน้ี หรือยังไม่เข้ำใจว่ำต้องส่งเสริม

กำรวำงแผนเป้ำหมำยและชีวิตอย่ำงไร ท ำให้ยังวัดผล

ไม่ค่อยได้ นอกจำกน้ี ในหลำย ๆ พื้นท่ี พบว่ำ นักศึกษำ

จ ำนวนมำกจวนจะส ำเร็จกำรศึกษำอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้

เขียนแผนหรือเขียนไม่เป็น จึงไม่ได้ใช้แผนเป็นเข็มทิศน ำ

ทำงในกำรเปล่ียนแปลงตนเอง ท ำให้ไม่เกิดกำรเปล่ียน 

แปลงตนเองได้จริง หรืออำจเปล่ียนได้บ้ำง แต่ก็ไม่เป็น

ระบบ หรือยังไม่เกิดควำมเข้ำใจตนเองและสรรพส่ิง

ต่ำง ๆ รอบตัวอย่ำงเป็นระบบและมีควำมเป็นองค์รวม 

ซ่ึงจริง ๆ นั้น ถ้ำส่งเสริมกำรใช้แผนเป็นเครื่องมือใน

กำรเปล่ียนแปลงอย่ำงจริงจัง พร้อมทั้งฝึกให้มีกำร

บันทึกกำรเปล่ียนแปลงต่ำง ๆ (ทั้งเชิงปริมำณและเชิง

คุณภำพ) อย่ำงเป็นระบบ จะสำมำรถน ำมำใช้เป็น

ฐำนข้อมูลในกำรประเมินผลกำรเปล่ียนแปลง หรือ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิต่ำง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในตัวผู้เรียนได้อย่ำง

เป็นรูปธรรม และยังสำมำรถน ำมำใช้ในกำรพัฒนำ

ศำสตร์แห่งชีวิต (life sciences) ในบริบทของมหำวิทยำ 

ลัยชีวิตและสังคมไทย และ / หรือ สำมำรถน ำไปใช้ใน

กำรเรียนกำรสอนหรือกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้

ให้กับรุ่นต่อ ๆ ไป เพรำะน่ำจะมองเห็นหรือสรุปเป็น

แบบแผนกำรเปล่ียนแปลง (pattern of change) ได้ใน

ระดับหน่ึง ถ้ำมีกำรเก็บรวบรวมหรือวิเครำะห์ข้อมูล

ชีวิตประจ ำวัน (everyday life data) ของผู้เรียนอย่ำง

เป็นระบบ ซ่ึงถือว่ำเป็นกำรต่อยอดองค์ควำมรู้บน

ฐำนข้อมูลท่ีบันทึกไว้ได้อีกทำงหน่ึงด้วย  
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⁂ การเรียนรู้จากการท าโครงงาน   

(Project-based Learning) 

ส ำหรับลักษณะกำรจัดท ำโครงงำนของนักศึกษำ / 

ผู้ เรียนในพื้นท่ีต่ำง ๆ ส่วนใหญ่ พบว่ำ เป็นกำรท ำ

โครงงำนท่ีเชื่อมกับเรื่องอำชีพ ซ่ึงมีทั้งท่ีท ำเพ่ือต่อยอด

อำชีพเดิม ท ำเป็นอำชีพเสริม ท ำเพ่ือเสริมหรือเพ่ิม

ทำงเลือกกำรมีรำยได้ และท ำเพ่ือควำมมั่นคงในรำยได้ 

หรืออำจจะเป็นโครงงำนท่ีท ำเพ่ือสุขภำพของตนเอง

และคนในครอบครัว เป็นส่วนใหญ่  

อย่ำงไรก็ตำม จำกข้อมูลเชิงคุณภำพ พบว่ำ กำรท ำ

โครงงำนของนักศึกษำบำงส่วนไม่ได้ท ำตำมควำมชอบ

หรือควำมถนัดของตนเองหรือขำดควำมชัดเจนว่ำกำร

ท ำโครงงำนมีควำมส ำคัญอย่ำงไรต่อกำรสร้ำง

กระบวนกำรเรียนรู้ให้กับตนเอง ถ้ำเป็นในกรณีเช่นน้ี 

พบว่ำ เ ม่ือจบกำรศึกษำแล้ว มักจะไม่ได้ด ำ เ นิน

โครงกำรหรือกิจกรรมหรืออำชีพนั้นต่อไป เช่น กำร

เล้ียงไก่ ปลำ กบ กำรปลูกผักสวนครัว  กำรปลูก

สมุนไพร ซ่ึงในกรณีเช่นน้ี อำจกล่ำวได้ว่ำ เป็นกำรท ำ

โครงงำนท่ีไม่ได้มำจำกควำมต้องกำรหรือควำมสนใจท่ี

แท้จริงของผู้ เรียน แต่ท ำเพรำะไม่ทรำบว่ำจะท ำ

โครงงำนเรื่องอะไร ประกอบกับผู้จัดกระบวนกำร

เรียนรู้ก็ไม่ได้แนะน ำ หรือไม่สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ท่ี

สอดคล้องกับปัญหำ ควำมต้องกำร ควำมสนใจ ควำม

เป็นจริง หรือเป้ำหมำยของชีวิตของผู้เรียนได้ หรือใน

หลำย ๆ กรณี พบว่ำ ไม่ได้มีกำรระบุเป้ำหมำยของชีวิต

ไว้อย่ำงชัดเจน เป็นรูปธรรม เป็นต้น ซ่ึงผู้เรียนในกลุ่มน้ี

ส่วนใหญ่ ไม่ค่อยมีแรงผลักดันในกำรเปล่ียนแปลง

ตนเอง ส่วนหน่ึงน่ำจะเป็นเพรำะบำงคนหรือบำงส่วนมี

ควำมสมบูรณ์พร้อมในด้ำนต่ำง ๆ อยู่แล้ว ทั้งด้ำน

กำรเงิน กำรงำน / อำชีพ และสุขภำพ และบำงส่วนก็

อยู่ในวัยสูงอำยุมำก ซ่ึงถ้ำเป็นในกรณีเช่นนี้ หรือกรณีที่

นักศึกษำ / ผู้ เรียนมีควำมพร้อมทุกอย่ำงอยู่แล้ว  

ม.ชีวิต น่ำจะมีกำรส่งเสริมให้จัดท ำโครงงำนทำงด้ำน

สังคม / ชุมชน หรือกำรช่วยเหลือสนับสนุนสังคม / 

ชุมชนในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กรณีท่ีพบท่ี จังหวัดศรีสะเกษ 

ท่ีผู้เรียนมีควำมพร้อมในด้ำนต่ำง ๆ พอสมควร และมี

ควำมสนใจในประเด็นทำงสังคม เช่น คนพิกำร ทำงผู้

จัดกระบวนกำรเรียนรู้ก็สนับสนุนให้จัดท ำโครงงำน

ทำงด้ำนน้ีได้ เป็นต้น 

ในขณะท่ีนักศึกษำ / บัณฑิต ในหลำยๆ พื้นท่ี ได้สำนต่อ

โครงงำนของตนเองจนเป็นอำชีพหลักหรือเป็นกิจกรรม

ส่งเสริมพัฒนำสังคมและชุมชนบ้ำนเกิดของตนอย่ำง

ต่อเน่ือง ดังเช่นท่ีพบในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ท่ีบัณฑิตได้

ท ำโครงงำนด้ำนกำรศึกษำให้กับเด็กและเยำวชนใน

ชุมชนท่ีไม่มีท่ีเรียนเน่ืองจำกโรงเรียนปกติท่ีมีอยู่เดิมถูก

ปิดไป ท่ีจังหวัดน่ำน บัณฑิตท ำโครงงำนศูนย์เด็กเล็ก

และพัฒนำจนกลำยเป็นโรงเรียนเอกชนท่ีเปิดสอน

ระดับประถมศึกษำ และบัณฑิตท่ีสร้ำง  /  พัฒนำ

โรงเรียนร่วมกับพระสงฆ์ให้กับเด็กกลุ่มชำติพันธุ์ท่ีถูก

พ่อแม่ทอดท้ิงและไม่ได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำใน

ระบบจำกกำรท ำโครงงำนของตนเอง ซ่ึงทั้งสอง

โรงเรียนท่ีจังหวัดน่ำนน้ี ก็ได้น ำหลักปรัชญำ แนวคิด

และระบบคุณค่ำของมหำวิทยำลัยชีวิตมำปรับใช้ให้

เหมำะสมกับนักเรียนวัยประถมศึกษำ และอีกท่ีหน่ึงคือ

กำรจัดท ำโครงงำนเก่ียวกับกำรศึกษำ ต่อมำพัฒนำเป็น

โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษำท่ีบัณฑิตมหำ 

วิทยำลัยชีวิตเป็นผู้อ ำนวยกำรท่ีจังหวัดชุมพร ซ่ึงได้น ำ

หลักปรัชญำและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ใน

โรงเรียนด้วย  

นอกจำกน้ี พบว่ำ มีนักศึกษำรวมถึงบัณฑิตอีกจ ำนวน

ไม่น้อย ท่ี มีอำชีพเดิมทำงด้ำนกำรเกษตร ได้ท ำ

โครงกำรพัฒนำพื้น ท่ีกำร เกษตรของตนเองจน

กลำยเป็นศูนย์กำรเรียนรู้และกำรดูงำนให้กับหน่วยงำน

ในพื้นท่ีหลำยหน่วยงำน เช่น โครงงำนท ำเกษตรทฤษฎี

ใหม่ โครงงำนเกษตรผสมผสำน โครงงำนเพำะเห็ด 

ปลูกกล้วย รวมถึงโครงงำนปลูกข้ำวอินทรีย์และบรรจุ

หีบห่อ เพำะเล้ียงไส้เดือน ท ำน้ ำหมักชีวภำพ นอกจำกนี้ 

ก็ยังมีโครงงำนด้ำนกำรสืบสำนต่อวัฒนธรรมกำรแต่ง

กำย เช่น กลุ่มทอผ้ำขำวม้ำ ผ้ำไหม ตัดเย็บชุดพื้นเมือง 



 

84 | การจดัการศึกษาทางเลอืกและผลท่ีเกิดข้ึนในบรบิทของ สรพ. 

และวัฒนธรรมอำหำร / กำรกิน เช่น ท ำพริกแกงใน

ภำคใต้ เป็นต้น  

นักศึกษำและบัณฑิตท่ีไม่ได้มีพื้นฐำนอำชีพด้ำนกำร 

เกษตร ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษำที่อยู่ในวัยย่ีสิบตอนต้น มี

หลำยๆ คนท่ีท ำโครงงำนเกี่ยวกับกำรปรับเปล่ียนพฤติ 

กรรมตนเอง เช่น ลดกำรเล่นเกม เลิกบุหร่ี เลิกสุรำและ

ยำเสพติด ส่วนโครงงำนประเภทอ่ืน ๆ ท่ีท ำเพ่ือผู้อ่ืน 

เช่น กรณีกำรท ำเพ่ือสมำชิกในครอบครัว เช่น กำร

สนับสนุนให้พ่อเลิกด่ืมสุรำ ส่วนโครงงำนท่ีท ำเพ่ือชุมชน 

/ สังคม ไม่ค่อยพบจำกกำรศึกษำในพื้นท่ีต่ำง ๆ ในครั้ง

น้ี แต่ท่ีพบคือ มีโครงกำรด้ำนสุขภำพจิตของคนใน

ชุมชนของบัณฑิตในจังหวัดบุรีรัมย์ โครงงำนด้ำน

พลังงำน โครงงำนสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับกำรปลูกส้มโอ 

พบท่ีจังหวัดสมุทรสงครำม ส่วนโครงงำนประเภทอ่ืนๆ 

ท่ีนักศึกษำ / ผู้เรียน ซ่ึงเป็นผู้ท่ีท ำงำนประจ ำ เช่น กำร

เป็นข้ำรำชกำร / เจ้ำหน้ำท่ี / ลูกจ้ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ 

มักนิยมท ำคือ โครงงำนท่ีเกี่ยวกับกำรออมเงิน เป็นต้น 

 

⁂ การศึกษาชุมชน / การเรียนรู้โดยมีชุมชน

เป็นฐาน (Community Study / 

Community-based Learning) 

นักศึกษำ / บัณฑิตส่วนใหญ่ท่ีใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนบ้ำน

เกิดของตนเอง สะท้อนว่ำ กำรได้มีโอกำสศึกษำเรียนรู้

ในชุมชน ท ำให้เข้ำใจชุมชนของตนเองมำกข้ึน ใน

ขณะเดียวกัน กำรได้ไปศึกษำดูงำนในชุมชนแห่งอ่ืน ๆ 

ท ำให้เกิดกำรเปรียบเทียบชุมชนบ้ำนเกิดของตนเองกับ

ชุมชนท่ีมีควำมเข้มแข็ง ท ำให้เกิดแรงบันดำลใจท่ีจะ

พัฒนำชุมชนท่ีตนเองอำศัยอยู่ให้ดีข้ึน อยำกมีส่วนร่วม

ในกำรพัฒนำชุมชนของตนเองมำกขึ้น ได้มองเห็นจุด 

 

แข็ง จุดอ่อนของชุมชนบ้ำนเกิดของตนเอง โดยเฉพำะ

บัณฑิตท่ีเป็นผู้น ำ อำทิเช่น ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน 

สมำชิก อบต. ท่ียังไม่สำมำรถน ำพำชุมชนบ้ำนเกิดของ

ตนเองให้พ่ึงพำตนเองได้จริงเหมือนท่ีเรียนมำ ประกอบ

กับปัญหำต่ำง ๆ ท่ีด ำรงอยู่ในชุมชนมีมำกหลำยประ 

กำร ในส่วนของประชำชนหรือคนในชุมชนเอง ก็ละเลย

กำรตรวจสอบควำมโปร่งใส หรือไม่มีบทบำทใด ๆ ใน

ชุมชน หรือไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรมีส่วน

ร่วมในกำรพัฒนำ เพรำะจ ำนวนมำกมองว่ำ กำรพัฒนำ

เป็นหน้ำท่ีขององค์กรภำครัฐ หรือเป็นหน้ำท่ีขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หรือ ชุมชนจ ำนวนมำก

ประสบปัญหำก ำลังแรงงำน ไม่มีคนรุ่นใหม่เข้ำมำ 
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สำนงำนกำรพัฒนำชุมชนต่อ เม่ือนักศึกษำหรือบัณฑิต

ได้มีโอกำสเข้ำไปศึกษำเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนประเภท

ต่ำง ๆ เหล่ำน้ี จำกกระบวนกำรเรียนรู้ ท่ี  ม.ชี วิต 

พยำยำมปลูกฝัง ท ำให้นักศึกษำหรือบัณฑิตท่ีเป็นผู้น ำ

เหล่ำนี้เกิดศักยภำพใหม่ ๆ มองเห็นช่องทำงกำรพัฒนำ

ชุมชนของตนมำกข้ึน หรือมีก ำลังใจ แรงบันดำลใจใน

กำรพัฒนำชุมชนของตนมำกย่ิงข้ึน แต่ก็ยังมีบัณฑิตอีก

จ ำนวนไม่น้อย ท่ียังไม่ค่อยมีควำมมั่นใจ หรือยังไม่

สำมำรถส่ือสำรกับคนในชุมชนหรือลูกบ้ำนของตนได้ดี 

เพรำะยังขำดทักษะ หรือชำวบ้ำนเคยชินกับกำรพัฒนำ

ของผู้น ำคนเดิม ท่ีมีแต่กำรจัดหำหรือประเคนส่ิงของมำ

ให้ ไม่ได้ส่งเสริมบทบำทด้ำนต่ำง ๆ ของคนในชุมชน 

โดยเฉพำะกำรคิดวิเครำะห์ กำรร่วมกันตัดสินใจ ท ำให้

ชำวบ้ำนเกิดควำมเคยชิน ไม่ค่อยสนใจกำรพัฒนำหรือ

กำรเปล่ียนแปลงตนเอง เพ่ือท ำให้ตนเองมีชีวิตท่ีดีข้ึน 

แต่ยังรอคอยกำรช่วยเหลือจำกคนภำยนอก ซ่ึงในกรณี

เช่นน้ี ก็ได้รับเสียงสะท้อนมำจำกนักศึกษำหรือบัณฑิต

ท่ีสัมภำษณ์ว่ำ ยังต้องกำรกำรสนับสนุนจำกคนภำย 

นอกหรือนักวิชำกำรจำกภำยนอกท่ีสำมำรถส่ือสำร

พูดคุยกับชำวบ้ำน หรือกำรระดมพลังชำวบ้ำนได้ ส่วน

นักศึกษำและบัณฑิตท่ีอยู่ในเขตเมืองซ่ึงเป็นชุมชนขนำด

ใหญ่ น้อยคนท่ีมีส่วนในกำรพัฒนำชุมชนของตนเอง 

โดยสะท้อนว่ำท ำงำนยำก เพรำะชำวบ้ำนในเขตเมืองมี

ลักษณะต่ำงคนต่ำงอยู่ ไม่ค่อยไปมำหำสู่กัน ไม่รู้จักกัน 

ฯลฯ แต่เม่ือนักศึกษำ / ผู้เรียนเหล่ำน้ีได้มีโอกำสเข้ำไป

ศึกษำในชุมชนท่ีมีกิจกรรมกำรพ่ึงพำตนเองหรือมีกำร

ร่วมมือกันพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ ท่ีหลำกหลำย ท ำให้

รู้สึกชอบและสะท้อนว่ำตนเองได้ควำมรู้เพ่ิมมำกขึ้น 

อย่ำงไรก็ดี ส ำหรับประเด็นกำรศึกษำเรียนรู้ในชุมชนน้ี 

พบว่ำ ยังมีส่ิงท่ีต้องปรับปรุงอีกมำก เพรำะจำกกำร

ประเมินและพูดคุยกับนักศึกษำ / บัณฑิตจ ำนวนมำก 

ท ำให้เห็นว่ำ มีกำรเริ่มต้นศึกษำชุมชนท่ีแตกต่ำงกันมำก 

                                                        
28 ทุน 4 ประเภทนี้ มีรำยละเอียดต่ำง ๆ ค่อนข้ำงมำก จึงไม่

สำมำรถน ำมำบรรจุไว้ ณ ที่นี้ได้ทั้งหมด โปรดอ่ำนรำยละเอียด
ในเอกสำรดังกลำ่วในหน้ำที่ 147-148 ประกอบด้วย  

และจ ำนวนมำกเข้ำไปถำมชุมชนว่ำ ต้องกำรให้นัก 

ศึกษำ / ผู้เรียนช่วยเหลืออะไรบ้ำง ซ่ึงไม่ใช่กำรศึกษำ

เรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนท่ีควรเป็น เพรำะเป็นกำรไปแสดง

บทบำทท่ีเหนือกว่ำคนในชุมชน เป็นกำรแสดงบทบำท

ในเชิงกำรแทรกแซงหรือกำรปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ทั้ง ๆ ท่ี

ยังไม่ทรำบข้อมูลควำมเป็นจริงใด ๆ เกี่ยวกับชุมชน 

นั้น ๆ ท ำให้เกิดกำรกดทับภำพควำมเป็นจริงของชุมชน 

และอำจน ำชุมชนไปผิดทิศทำง หรือเกิดปัญหำควำม

ขัดแย้งต่ำง ๆ ตำมมำได้  

นอกจำกน้ี กำรศึกษำชุมชนด้วยกรอบแนวคิดเรื่อง ทุน

ชุมชน (community asset) ท่ีพบในแต่ละพื้นท่ี ก็มีทั้ง

ข้อดี / จุดแข็ง และข้ออ่อน / ข้อจ ำกัด ส ำหรับข้อดี / จุด

แข็ง คือ ท ำให้สำมำรถท ำกำรประเมินและวิเครำะห์ได้

ว่ำ ชุมชนมีอะไรท่ีดีอยู่แล้วบ้ำง ทั้งทุนมนุษย์ ทุนทำง

สังคม ทุนทำงวัฒนธรรม, กลุ่มองค์กรต่ำง ๆ / เครือ 

ข่ำย, วัฒนธรรม, ส่ิงแวดล้อมทำงกำยภำพและ

ธรรมชำติ หรือตำมท่ี เสรี พงศ์พิศ (แผนแม่บทชุมชน: 

ประชำพิจัยและพัฒนำ, 2551: 147-148) ได้ให้แนวทำง

เกี่ยวกับเรื่องน้ีไว้ว่ำ ทุนของชุมชนมีอยู่อย่ำงน้อย 4 

ประเภท คือ ทุนธรรมชำติ, ทุนทำงวัฒนธรรม, ทุนทำง

สังคม และทุนโภคทรัพย์28 และจะพัฒนำต่อจำกส่ิงท่ีมี

อยู่ได้อย่ำงไร แต่ข้อเสีย / ข้อจ ำกัดที่พบ ก็คือ นักศึกษำ 

/ ผู้เรียนส่วนใหญ่ท่ีได้มีโอกำสสัมภำษณ์พูดคุยด้วย 

และจำกกำรอ่ำนเอกสำรรำยงำนหรือแผนแม่บทชุมชน

ท่ีนักศึกษำ / ผู้เรียนท ำไว้ประกอบด้วย พบว่ำ นักศึกษำ 

/ ผู้ เรียนส่วนใหญ่ยังไม่สำมำรถรวบรวม ประเมิน 

ประมวล วิเครำะห์ และสังเครำะห์ทรัพยำกรหรือทุน

ต่ำง ๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชนได้อย่ำงครบถ้วน ไม่ว่ำจะใช้

นิยำมหรือควำมหมำยของใครก็ตำม และประเด็นท่ี

ส ำคัญอีกประกำรหน่ึงท่ีสังเกตเห็น ก็คือ ยังไม่สำมำรถ

ใช้กระบวนกำรและวิธีกำรต่ำง ๆ ในกำรท่ีจะให้ได้มำซ่ึง

ข้อมูลอย่ำงครบถ้วน และท่ีส ำคัญต้องสำมำรถสร้ำง
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กระบวนกำรมีส่วนร่วมและกระบวนกำรเรียนรู้ไปด้วย

ในเวลำเดียวกัน แต่จำกกำรวิเครำะห์เอกสำรและจำก

กำรสัมภำษณ์ พบว่ำ กำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้

ร่วมกันอย่ำงต่อเน่ืองน้ีมีน้อยมำกหรือแทบจะไม่มีเลย   

นอกจำกน้ี ยังพบด้วยว่ำ กำรใช้แนวคิดทุนชุมชนท่ีพบ

ในกำรศึกษำวิจัยครั้งน้ีนั้น เป็นกำรมองในด้ำนบวกมำก

เกินไปและขำดมิติต่ำง ๆ ท่ีส ำคัญและมีควำมสลับ 

ซับซ้อน เช่น กำรเปล่ียนแปลงต่ำง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน

ตลอดเวลำ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเปล่ียนแปลงในกำรใช้ท่ีดิน, 

กำรเปล่ียนแปลงทำงกำยภำพอ่ืน ๆ โดยเฉพำะกำร

เปล่ียนแปลงทำงสังคมวัฒนธรรมและควำมสัมพันธ์

ของผู้คน ซ่ึงส่วนหน่ึงน่ำจะเป็นเพรำะมีกำรตกหล่นของ

ประเด็นเหล่ำน้ีในระหว่ำงทำง เพรำะเท่ำท่ีได้มีโอกำส

อ่ำนเอกสำรต่ำง ๆ ท่ีเป็นผลกำรศึกษำหรือกำรส ำรวจ

ชุมชน (community survey) พบว่ำ ไม่มีประเด็นกำร

สืบค้นในเรื่อง กำรเปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจ / สังคม / 

ส่ิงแวดล้อม / กำรเมือง และปัญหำต่ำง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ท ำ

ให้มีกำรมองเพียงด้ำนเดียว หรือเป็นกำรมองเชิงบวก

มำกเกินไป ไม่สอดคล้องกับควำมเป็นจริงท่ีเป็นอยู่ใน

ชุมชน (reality) ท่ีมีควำมแตกต่ำงหลำกหลำย มีควำม

ขัดแย้งของผู้คน และมีผู้น ำประเภทต่ำง ๆ หรืออันท่ีจริง

นั้น ยังมีคนท่ีล ำบำกยำกจน คนชำยขอบ ผู้ด้อยโอกำส

หรือคนท่ีเข้ำไม่ถึงทรัพยำกรต่ำง ๆ ของรัฐนั้นยังมีอีก

เป็นจ ำนวนมำก ซ่ึงมักจะไม่ค่อยพบข้อมูลเหล่ำน้ี

ปรำกฏอยู่ในผลกำรศึกษำชุมชนของคณะนักศึกษำ / 

ผู้เรียน หรือแม้แต่ในแผนแม่บทชุมชนของหลำย ๆ พื้นท่ี

แต่อย่ำงใด  

นอกจำกน้ี ยังพบด้วยว่ำ ยังไม่มีกำรวิเครำะห์ประเด็น

ควำมสัมพันธ์เชิงอ ำนำจในชุมชน (power relations) ท่ี

เป็นควำมจริงท่ีไม่อำจปฏิเสธได้ แต่เท่ำท่ีได้มีโอกำส

สัมผัสพื้นท่ีต่ำง ๆ พบว่ำ นักศึกษำหรือบัณฑิต ม.ชีวิต 

จ ำนวนมำกยังไม่ทรำบเกี่ยวกับเรื่องน้ี หรือบำงส่วน

อำจจะกลำยเป็นส่วนหน่ึงของกำรธ ำรงไว้ซ่ึงควำม 

สัมพันธ์เชิงอ ำนำจท่ีไม่เท่ำเทียมในชุมชนก็เป็นได้ ซ่ึงท ำ

ให้เกิดกำรผลิตซ้ ำ (reproduction) หรือเป็นกำรตอกย้ ำ

ควำมไม่เป็นธรรมต่ำง ๆ ท่ีด ำรงอยู่ในชุมชนฐำนรำกให้

เพ่ิมมำกขึ้นไปอีกก็เป็นได้  

อย่ำงไรก็ดี ปัญหำน้ี อำจจะไม่ได้เกิดข้ึนจำกตัวกรอบ

แนวคิดเรื่องทุนชุมชน (community asset concept) หรือ

ท่ี เอกสำรต้นฉบับบำง ชิ้น ใ ช้ค ำ ว่ำ  “asset-based 

community development” (ABCD) ท่ี ม.ชีวิต ส่งเสริม

กำรใช้ แต่อำจจะเกี่ยวข้องกับกำรน ำไปใช้อย่ำงไม่

ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ครอบคลุม ไม่เข้ำใจจริง ไม่มี

กำร ใ ช้ แบบ วิพำก ษ์  หรื ออำจจะ มีกำรลดทอน 

(reduction)  บำงประเด็น หรือบำงส่วน / บำงองค ์

ประกอบออกไปก็เป็นได้ ซ่ึงจะต้องมีกำรสอบทำนข้อ 

มูลในเชิงลึกต่อไป  

ทั้งน้ี จำกกำรวิเครำะห์เอกสำรต้นฉบับต่ำง ๆ เกี่ยวกับ

แนวคิดนี้ (Duncan, D., n.d.; Kretzman, J. & McKnight, 

J., 2013) ท ำให้ผู้วิจัยอยำกเรียกให้ชัดเจนด้วยว่ำ ท่ีจริง

แนวคิดน้ีคือ “แนวคิดการจัดท าแผนที่ชุมทรัพย์ของ

ชุมชน” (community asset mapping concept) นั่นเอง 

เพรำะพบว่ำ เอกสำรต้นฉบับต่ำง ๆ เหล่ำน้ีมีกำรให้

ควำมส ำคัญกับทั้งคน / ปัจเจกบุคคลประเภทต่ำง ๆ ใน

ชุมชน ไปจนถึงกลุ่ม / องค์กร เช่น สมำคม / ชมรมต่ำง 

ๆ ไปจนถึงสถำบันต่ำง ๆ รวมถึงระบบเศรษฐกิจของ

ชุมชนท้องถิ่น (local economy) และสภำพทำงกำยภำพ

ของชุมชน (physical space) ส ำหรับปัจเจกบุคคลทั่วไป

นั้น แนวคิดน้ีให้ควำมส ำคัญกับทุกคนไม่ว่ำบุคคลนั้นจะ

มีสถำนภำพอะไรก็ตำม ซ่ึงอำจจะเป็นพ่อแม่, เป็นผู้น ำ

ในชุมชน, เป็นเยำวชน, เป็นนักศึกษำ, เป็นนักกิจกรรม, 

เป็นอำสำสมัครประเภทต่ำง ๆ, เป็นศิลปิน / นักร้อง / 

นักแสดง, เป็นผู้ประกอบกำร, เป็นผู้สูงอำยุ, เป็นผู้รับ

สวัสดิกำรต่ำง ๆ หรือแม้แต่ผู้ ท่ี เป็นคนพิกำรหรือ

สูญเสียควำมสำมำรถบำงประกำรก็ตำม แนวคิดน้ีก็ยัง 

นับบุคคลท่ีอยู่ในสถำนภำพดังกล่ำวว่ำเป็นขุมทรัพย์

ของชุมชนด้วยเช่นกัน และที่ส าคัญไม่ว่าเขาหรือเธอ

จะเป็นใคร มีสถานภาพอะไร จะต้องมองให้เห็น

ศักยภาพ / ความรู้ความสามารถ / ความคิด

สร้างสรรค์ / ทักษะ / พรสวรรค์ต่าง ๆ ฯลฯ ของ
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บุคคลเหล่านั้น รวมถึงสถาบันต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน

ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน, มหาวิทยาลัย  / 

วิทยาลัย, โรงพยาบาล, ห้องสมุด, วัด / โบสถ์ / 

มัสยิด, พิพิธภัณฑ์, ห้องสมุด, ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 

(วัฒนธรรมของท้องถิ่น), ต ารวจ รวมถึงสื่อมวลชน

หรือสื่อท้องถ่ินด้วย  

ส ำหรับกลุ่ม / องค์กรต่ำง ๆ นั้น แนวคิดต้นฉบับ 

(original concept) ก็นับหมด ไม่ว่ำจะเป็นกลุ่มกีฬำ, 

กลุ่มผู้หญิง, กลุ่มผู้ชำย, กลุ่มเยำวชน, กลุ่มผู้สูงอำยุ, 

กลุ่มอำชีพ, กลุ่มอำสำสมัครต่ำง ๆ, กลุ่มช่วยเหลือซ่ึง

กันและกัน, กลุ่มกำรกุศลต่ำง ๆ, กลุ่มควำมสนใจต่ำง 

ๆ เช่น กลุ่มดนตรี, กลุ่มส่ิงแวดล้อมกลุ่มกำรเมือง, 

กลุ่มศำสนำ, กลุ่มธุรกิจ ฯลฯ ส ำหรับพื้นท่ีทำงกำยภำพ

นั้น เอกสำรแนวคิดท่ีเป็นต้นฉบับก็นับทุกอย่ำงเช่นกัน 

ไม่ว่ำจะเป็นป่ำ, สวน, ไร่นำ, สนำมหญ้ำ, สนำมเด็กเล่น

, บ่อเล้ียงปลำ, สถำนท่ีดูนก / ดูวิว, ทำงเดิน, ทำง

จักรยำน, สระว่ำยน้ ำ, ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ 

ฯลฯ แม้แต่ท่ีว่ำงก็นับว่ำเป็นขุมทรัพย์ส่วนตัวหรือของ

ชุมชนด้วย  

ประเด็นท่ีส ำคัญท่ีสุดอีกประกำรหน่ึง คือ ระบบ

เศรษฐกิจของชุมชน  ( local economy)  ซ่ึ งพบว่ำ 

แนวคิดต้นฉบับดังกล่ำว ให้ควำมส ำคัญกับค ำว่ำ 

“อ านาจทาง เศรษฐ กิจของชุ มชนท้ อ ง ถ่ิน ” 

(economic power)  เป็นอ ย่ำงมำก ซ่ึ งประ เด็น น้ี มี

ควำมส ำคัญมำก แต่ในรำยงำนกำรศึกษำชุมชนของ

นักศึกษำหรือบัณฑิต ม.ชีวิต จะไม่มีเรื่องน้ี รวมถึงไม่มี

ประเด็นควำมสัมพันธ์เชิงอ ำนำจ ท่ียังเป็นประเด็นท่ีมี

ควำมส ำคัญในสังคมไทย ถึงแม้ในเอกสำรต้นฉบับ จะ

ไม่ได้ให้ควำมส ำคัญกับประเด็นน้ีก็ตำม แต่อันท่ีจริงนั้น 

กำรพูดถึงเรื่อง อ ำนำจทำงเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น 

ก็มีนัยยะและควำมหมำยท่ีเชื่อมโยงกับค ำว่ำ ควำม 

สัมพันธ์เชิงอ ำนำจทั้งภำยในชุมชนเอง และระหว่ำง

ชุมชนกับสังคมภำยนอกด้วย   

นอกจำกน้ี ก็มีประเด็นค่ำใช้จ่ำยของชุมชน / ผู้บริโภค 

รวมถึงกลุ่ม / องค์กรต่ำง ๆ ของผู้บริโภค กลุ่ม / องค์กร

ต่ำง ๆ ของพ่อค้ำ ไปจนถึงหอกำรค้ำ, ธนำคำร, เครดิต

ยูเนียน ฯลฯ ท่ีมีควำมส ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของ

ชุมชนด้วย ท่ีส ำคัญอีกประกำรคือ กำรประเมินหรือ

กำรจัดท ำแผนท่ีขุมทรัพย์ของชุมชนนั้น จะต้องเป็น

กำรศึกษำเชิงลึก ท่ีมีกำรใช้กระบวนกำรและวิธีกำรเก็บ

ข้อมูลต่ำง ๆ ท่ีหลำกหลำย เพ่ือท ำควำมเข้ำใจส่ิงท่ีแต่

ละคน แต่ละกลุ่ม / องค์กร แต่ละสถำบันด ำเนินกำรอยู่

หรือท่ีเป็นอยู่ให้ลึกซ้ึง จึงจะสำมำรถระดมพลังกันใน

กำรพัฒนำชุมชนจำกกำรใช้ทรัพยำกรหรือทุนหรือ

ขุมทรัพย์ของชุมชนได้     

นอกจำกน้ี ยังมีประเด็นท่ีส ำคัญเกี่ยวกับกำรศึกษำ

ชุมชน และกำรท ำควำมเข้ำใจควำมหมำยของค ำว่ำ 

“ชุมชน” (community) และ “ชุมชนท้องถ่ิน” (local 

community / locality) ท่ีควรได้รับกำรบันทึกหรือหยิบ

ยกข้ึนมำถกเถียงหรืออภิปรำย ณ ท่ีน้ีด้วยเช่นกัน 

กล่ำวคือ ปัจจุบันโลกเปล่ียนแปลงเร็วมำก โดยเฉพำะ

กำรเปล่ียนแปลงทำงเทคโนโลยีอย่ำงหน้ำมือเป็นหลัง

มือหรือท่ีเรียกกันว่ำ “เทคโนโลยีปั่นป่วน” (disruptive 

technology) ซ่ึงส่งผลท ำให้ชุมชนในควำมหมำยเดิมท่ีมี

ทั้ ง มิ ติ ท ำ งภู มิ ศ ำสตร์  ( geological /  geographical 

dimension) หรือลักษณะทำงกำยภำพของพื้นท่ี เช่น 

พื้นท่ีลุ่ม พื้นท่ีดอน พื้นท่ีป่ำเขำ พื้นท่ีชุ่มน้ ำ ฯลฯ ท่ีมี

ควำมเชื่อมโยงกับมิติทำงเศรษฐกิจหรือระบบกำรผลิต

ท่ีแตกต่ำงกันไปตำมพื้นท่ีหรือลักษณะทำงภูมิศำสตร์

ดังกล่ำว  หรือกำรมีมิติทำงกำรปกครอง / กำรบริหำร

รัฐกิจ (governmental /  public administrative dimension) 

อำทิเช่น กำรมีสถำนภำพเป็นหมู่บ้ำน / ต ำบล / อ ำเภอ 

/ จังหวัด ซ่ึงมีควำมเชื่อมโยงกับกฎหมำยและกฎ 

ระเบียบต่ำง ๆ ในทำงกำรปกครองของกระทรวง 

มหำดไทย หรือบทบำทของหน่วยงำนรัฐ หรือกำรมีมิติ

ทำงสังคม-วัฒนธรรม (socio-cultural dimension) ท่ี

เชื่อมกับสถำนภำพของกลุ่มชำติพันธุ์ / กลุ่มชำวเขำ / 

ชนเผ่ำต่ำง ๆ เช่น กระเหรี่ยง, ม้ง, เย้ำ, อีก้อ, เม่ียน, 
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ฯลฯ หรือกลุ่มดั้งเดิม / พื้นเมือง อำทิเช่น กลุ่มชำติพันธุ์

ไทลื้อ ในพื้นท่ีภำคเหนือ กลุ่มชำติพันธุ์เขมร, กูย, ส่วย 

ในพื้นท่ีภำคอีสำนตอนล่ำง กลุ่มชำติพันธุ์ภูไท, ย้อ, 

กะเลิง ฯลฯ ในพื้นท่ีภำคอีสำนตอนกลำงและตอนบน 

เป็นต้น  

ดังนั้น ควำมหมำยของค ำว่ำ “ชุมชน” ในมิติต่ำง ๆ 

ตำมท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นน้ี ล้วนก ำลังอยู่ในภำวะของกำร

เปล่ียนแปลง หรือเกิดกำรปะทะกันของวัฒนธรรมชน

เผ่ำ, วัฒนธรรมของกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำง ๆ วัฒนธรรม

ของชุมชนท้องถิ่น กับวัฒนธรรมของสังคมสมัยใหม่ท่ีมี

ลักษณะโลกำภิวัตน์ หรือมีอิทธิพลของวัฒนธรรมอ่ืน ๆ 

เข้ำมำผสมผสำน หรือผสมปนเป ผ่ำนกำรเคล่ือนไหว 

เปล่ียนแปลงและผลักดันอย่ำงรวดเร็วของระบบ

เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ดังนั้น จึงเกิดชุมชนประเภท

ใหม่ ๆ ข้ึนในโลกท่ีพลิกผัน ท่ี เรียกกันว่ำ “ชุมชน

ออนไลน์” “ชุมชนในโลกไซเบอร์” ท่ีส่งผลต่อกำร

เ ป ล่ี ยนแปลงคว ำมสั มพั น ธ์  ห รื อ เ กิ ด รู ป แบบ

ควำมสัมพั น ธ์ ให ม่  ๆ  ท่ี ข้ ำม เขตแดน หรื อ เป็ น

ควำมสัมพันธ์ของมนุษย์ท่ีไปพ้นจำกขอบเขตพื้นท่ีเชิง

ภูมิศำสตร์ และ / หรือ พื้นท่ีทำงภูมิศำสตร์ท่ีเชื่อมกับ

กำรผลิตและระบบเศรษฐกิจสังคมกำรเมือง, ขอบเขต

พื้นท่ีทำงกำรปกครอง และขอบเขตพื้นท่ีทำงสังคม

วัฒนธรรมของกลุ่มชำติพันธุ์หรือกลุ่มชนพื้นเมือง

แบบ เ ดิม  ๆ  ซ่ึ ง ส่ งผลท ำ ใ ห้ เ กิ ดควำมแตก ต่ำง

หลำกหลำยทำงวัฒนธรรมและควำมคิด และกำรแตก

ตัวออกเป็นกลุ่มต่ำง ๆ ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีมีควำมน่ำสนใจ 

ที่ควรน ามาพิจารณาในการสร้างกระบวนการ

เรียนรู้หรือการท าความเข้าใจความเป็นจริงที่ก าลัง

เปล่ียนแปลงเหล่าน้ีด้วย พร้อม ๆ กับการถกเถียง

หรือพิจารณาประเด็นการพ่ึงพาตนเอง (self-

reliance)  ในภาวการณ์การเปล่ียนแปลงทาง

เทคโนโลยีที่น าไปสู่การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ

หรือการแข่งขันทางเศรษฐกิจควบคู่กันไปด้วย  

ถึงแม้ ม.ชีวิต จะเน้นกำรมีอยู่มีกินอย่ำงมีศักด์ิศรีใน

พื้นท่ีหรือถิ่นก ำเนิดของตน และ / หรือ เน้นกำรผลิต

เพื่ออยู่เพื่อกินอย่ำงพอดีหรือพอเพียงในท้องถิ่นของตน 

ตำมแนวคิดและปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง แต่ในควำม

เป็นจริงนั้น ก็ยังคงมีควำมจ ำเป็นต้องพิจำรณำกำร

เปล่ียนแปลงต่ำง ๆ ดังกล่ำวข้ำงต้นไปพร้อม ๆ กันด้วย 

เพรำะถึงแม้ว่ำ จะมีอยู่มีกินในระดับหน่ึงแล้ว หรือ

สำมำรถท ำกำรผลิตเล้ียงตัวเองได้แล้วในบำงเรื่อง / 

บำงด้ำน หรือมีกำรแบ่งท่ีดินเพ่ือท ำกำรผลิตตำม

แนวคิดและทฤษฎีเกษตรแนวใหม่ ท่ีเสนอว่ำ ควรมีกำร

ออกแบบกำรใช้ท่ีดินใหม่ให้คุ้มค่ำ และสำมำรถท ำกำร

ผลิตอย่ำงผสมผสำน มีทั้งข้ำว, ผักนำนำชนิด, ต้นไม้ 

ทั้งไม้ผล ไม้ใช้สอย, เล้ียงสัตว์ และกำรมีแหล่งน้ ำเป็น

ของตนเอง ตำมสัดส่วนท่ีเสนอไว้ก็ตำม แต่ส่ิงน้ี ไม่

สำมำรถด ำเนินกำรได้ทั้งหมด หรือท่ีจริงมีเพียงส่วน

น้อยเท่ำนั้นท่ีท ำได้ ซ่ึงถ้ำเป็นชำวนำ / เกษตรกรอยู่แล้ว 

มีท่ีดินอยู่แล้ว หรือท ำเลท่ีตั้งของท่ีดินมีควำมเหมำะสม

หรืออยู่ในท ำเลท่ีดี มีน้ ำตลอดทั้งปี หรือลักษณะของดิน

ท่ีสำมำรถเก็บกักน้ ำได้ ดินไม่เค็ม หรือน้ ำไม่เค็ม หรือ

ดินดี  ไ ม่ ใ ช่ ดิน ท่ีปรับปรุ งพัฒนำยำก ก็สำมำรถ

ด ำเนินกำรได้ ถ้ำมีควำมประสงค์จะท ำ หรือต้องกำร

เลือกเดินทำงตำมแนวคิดน้ี ซ่ึงหมำยถึง ต้องมีกำรปรับ

กระบวนทัศน์ในกำรด ำรงชีวิต และมีกำรปรับเปล่ียน

แบบแผนกำรผลิต ซ่ึงต้องมีแรงงำนในกำรท ำงำนบน

ท่ีดินอย่ำงพอเพียงด้วย  

แต่ในควำมเป็นจริงนั้น เรำพบว่ำ นักศึกษำและบัณฑิต

ของ ม.ชีวิต จ ำนวนมำก ไม่ได้ท ำนำอย่ำงเดียว แต่มี

หลำยอำชีพอยู่แล้ว หรือจ ำนวนมำกไม่ได้อยู่ท่ีบ้ำนของ

ตนเอง แต่ต้องเดินทำงไปท ำงำนในพื้นท่ีอ่ืน ๆ ท่ีมี

โอกำสทำงเศรษฐกิจ โอกำสทำงกำรศึกษำ หรือโอกำส

ทำงสังคมและกำรตั้งถิ่นฐำนท่ีดีกว่ำ ถึงแม้บำงส่วน

อำจจะสำมำรถน ำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและกำร

พ่ึงพำตนเองไปเผยแพร่ท่ีหมู่บ้ำนของตนได้ในบำงครั้ง 

(ยำมท่ีเดินทำงกลับบ้ำนในช่วงเทศกำลต่ำง ๆ) แต่

พบว่ำ ก็สำมำรถท ำได้ในขอบเขตท่ีจ ำกัด เพรำะภำรกิจ

หลักคือกำรท ำงำนหำรำยได้ในภำคอุตสำหกรรม ภำค

พำณิชยกรรม หรือภำครัฐ นอกจำกน้ี ก็ยังมีกรณี
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นักศึกษำ / ผู้เรียนหรือบัณฑิตท่ีท ำไร่มันส ำปะหลัง ไร่

อ้อย หรืออำชีพอ่ืน ๆ ในภำคเกษตรด้วย เช่น กำรท ำ

สวนกล้วยไม้ สวนผลไม้ เพรำะพื้นท่ีดินเหมำะกับกำร

ท ำไร่ ท ำสวน มำกกว่ำกำรท ำนำ หรือจ ำนวนมำกมี

ท่ีดินจ ำกัด ท ำให้ไม่สำมำรถปรับเปล่ียนแบบแผนกำร

ผลิตตำมท่ีน ำเสนอไว้ในทฤษฎีเกษตรแนวใหม่ได้เต็ม

รูปแบบหรือปรับเปล่ียนได้เล็กน้อย เป็นต้น นอกจำกน้ี 

ก็ยังมีกรณีนักศึกษำและบัณฑิตท่ีท ำอำชีพอ่ืน ๆ ด้วย 

อำทิเช่น ค้ำขำย, มีร้ำนค้ำ, เป็นช่ำง, เป็นข้ำรำชกำร, 

เป็นนักกำรเมืองท้องถิ่น ฯลฯ ท่ีอำจจะมีท่ีดินในกำร

เพำะปลูกพืชผักไว้บริโภคเพียงแค่เล็กน้อย แต่ไม่

สำมำรถปรับเปล่ียนแบบแผนกำรผลิตให้เป็นไปตำม

แนวคิดและหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง หรือตำม

เกษตรทฤษฎีใหม่ได้ทั้งหมด  

นอกจำกน้ี ก็ยังมีปัจจัยในครอบครัว อำทิเช่น คนใน

ครอบครัวไม่เห็นด้วยกับกำรปรับเปล่ียนแบบแผนกำร

ผลิต เพรำะยังต้องกำรท ำกำรผลิตขนำดใหญ่ เพรำะได้

ลงทุนไปแล้ว หรือบำงส่วนมีหน้ีสินจ ำนวนมำกท่ีต้อง

ช ำระ ท ำให้จ ำเป็นต้องมีรำยได้หรือเงินสดเข้ำมำจำก

กำรท ำกำรเกษตรขนำดใหญ่, กำรท ำงำนประจ ำ จำก

กำรค้ำขำย หรืออำชีพอ่ืน ๆ ท ำให้ไม่มีเวลำพอในกำร

บริหำรจัดกำรในด้ำนกำรท ำเกษตรหรือกำรผลิตตำม

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่ำงเต็มรูปแบบ  

ดังนั้น จึงพบว่ำ ส่วนใหญ่จะท ำกำรเกษตรแบบพอเพียง

ตำมบริบทหรือมีกำรประยุกต์ใช้แนวคิดในระดับหน่ึง 

แต่ยังไม่สำมำรถท ำได้เต็มรูปแบบ ส ำหรับในกรณีของ 

ม.ชีวิต น้ี เรำพบในพื้นท่ีเดียวหรือมีนักศึกษำเพียงคน

เดียวท่ีน ำเสนอว่ำ รูปแบบกำรผลิตของตนนั้นเป็นกำร

ท ำตำมแนวคิดและทฤษฎีเกษตรแนวใหม่เต็มรูปแบบ 

(กรณีของคุณจีรำวรรณ อ่องส ำริด จ.สุโขทัย)    

                                                        
29 ที่มีกำรรุกเข้ำมำของทุนประเภทต่ำง ๆ จำกต่ำงชำติด้วย 

และในควำมเป็นจริง ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีควำม
สลับซับซอ้นกว่ำที่เรำจะก ำหนดได้เองทั้งหมด 

ในควำมเป็นจริง จึงอำจกล่ำวได้ว่ำ นักศึกษำและ

บัณฑิตของ ม.ชีวิต ส่วนใหญ่ยังมีควำมจ ำเป็นต้องขึ้น

ตรงต่อ (dependency) ระบบเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม

และกำรเมืองภำยนอกชุมชนหรือนอกเขตพื้นท่ีของตน

ด้วย หรือข้ึนต่อบริบทของสังคมใหญ่ เพรำะระบบ

เศรษฐกิจระดับล่ำงเป็นส่วนหน่ึงของระบบเศรษฐกิจ

ใหญ่ ของประ เทศ 29 และ เป็ น เพรำะยั ง มีควำม

จ ำเป็นต้องมีรำยได้หรือมีเงิน เพ่ือน ำมำใช้ในกำรซ้ือ

ปัจจัยควำมจ ำเป็นขั้นพื้นฐำนหรือส่ิงอ ำนวยควำม

สะดวกต่ำง ๆ ท่ีไม่สำมำรถผลิตได้ด้วยตนเองทั้งหมด 

เช่น บำงส่วน ไม่ได้ท ำนำเอง ก็ต้องซ้ือข้ำว บำงส่วนมีท่ี

นำ หรือท ำแต่นำ ไม่ได้ท ำสวนเอง ก็ต้องซ้ือผักหรือ

ผลไม้ หรือบำงส่วนไม่ได้เล้ียงสัตว์เอง หรือไม่สำมำรถ

ด ำเนินกำรได้ เช่น กำรเล้ียงปลำ กำรเล้ียงหมู กำรเล้ียง

เป็ ด  ไก่  ฯลฯ  ก็ จ ำ เป็ น ต้อง ซ้ือ  หรื อกำร ซ้ือหำ

เครื่องนุ่งห่ม ก็เช่นกัน ท่ียังมีควำมจ ำเป็นส ำหรับคน

ส่วนใหญ่ เพรำะพบอย่ำงชัดเจนด้วยว่ำ มีเพียงคนส่วน

น้อยเท่ำนั้นท่ีสำมำรถผลิตเครื่องนุ่งห่มใช้ได้ด้วยตัวเอง 

และส่วนใหญ่เป็นกำรผลิตเพ่ือขำย มำกกว่ำน ำมำใช้

เอง ยกเว้นกรณีกำรผลิตท่ีนอน หมอน ท่ีมีกำรน ำมำใช้

เองในพ้ืนท่ีภำคอีสำนเป็นหลัก  

นอกจำกน้ี ก็ยังมีปัจจัยต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำร

เดินทำง กำรติดต่อไปมำหำสู่ เช่น รถยนต์, รถมอเตอร์

ไซด์, รถจักรยำน, เรือ ฯลฯ  ปัจจัยเกี่ยวกับกำร

ติดต่อสื่อสำรกับสังคม คนอ่ืน ๆ ในโลกไร้พรมแดน เช่น 

โทรศัพท์มือถือ สมำร์ทโฟน อินเตอร์เน็ต ฯลฯ, ปัจจัย

เกี่ยวกับกำรศึกษำของตนเอง, คู่ชีวิต และของบุตร

หลำน ซ่ึงจริง ๆ แล้วกำรส่งเสียหรือสนับสนุนทำง

กำรศึกษำให้กับตนเอง คู่ชีวิต และบุตรหลำนนั้น เป็น

ประเด็นท่ีมีควำมส ำคัญมำกท่ี ม.ชีวิต จะต้องพิจำรณำ 

เพรำะจำกกำรศึกษำวิจัยในครั้งน้ี พบอย่ำงชัดเจนว่ำ 

กำรขำดปัจจัยหรือเงินค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำ มีผลต่อ
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กำรออกกลำงคันของผู้ เรียนของ ม.ชีวิต (โปรดดู

รำยงำนผลกำรศึกษำวิจัย กำรลำออกกลำงคันของ

นั กศึ กษำมหำ วิทยำลั ย ชี วิตของ โครงกำร  ฯ  น้ี

ประกอบด้วย)  

ดังนั้น ส่ิงเหล่ำน้ีจึงเป็นควำมจริงท่ีจะต้องพิจำรณำ

ร่วมกัน ซ่ึงหมำยถึงว่ำ ทุกคนยังคงจ ำเป็นต้องใช้เงิน

จ ำนวนมำก เพรำะรัฐไทย ไม่ใช่รัฐสวัสดิกำร ถึงแม้จะ

บอกว่ำ มีนโยบำยสนับสนุนกำรศึกษำ แต่ในควำมเป็น

จริงนั้น ครัวเรือนประเภทต่ำง ๆ ทั่วประเทศมีภำระ

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรศึกษำสูง30 นอกจำกน้ี ก็มีค่ำใช้จ่ำย

ด้ ำนกำรรั กษำพยำบำล  ท่ี ถึ ง แ ม้จะ มีน โยบำย

หลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ แต่ในควำมเป็นจริงนั้น 

ประชำชนยังต้องจ่ำยค่ำรักษำพยำบำลในส่วนเกินต่ำง 

ๆ เพรำะโครงกำรหลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำไม่ได้

จ่ำยให้ทุกอย่ำงหรือทุกกรณีอย่ำงไม่มีเง่ือนไข รวมถึง

กำรมีเงิน  มีรำยได้ เพ่ือกำรออมไว้ในอนำคตหรือเพ่ือ

สร้ำงหลักประกันต่ำง ๆ ในยำมท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินต่ำง ๆ 

เช่น อุบัติเหตุ โรคภัยไข้เจ็บ กำรช่วยเหลือเกื้อกูลญำติ

พ่ีน้อง ฯลฯ อีกด้วย    

จึงอำจกล่ำวสรุปได้ว่ำ นักศึกษำและบัณฑิต ม.ชีวิต 

(รวมถึงประชำชนในชุมชนท่ีนักศึกษำหรือบัณฑิต  

ม.ชีวิต เข้ำไปท ำงำนส่งเสริมในด้ำนต่ำง ๆ นั้น) ยังคงมี

ควำมจ ำเป็นต้องมีเ งินไว้ใช้ จ่ำยในเรื่องอ่ืน ๆ อีก

มำกมำยตำมท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น หรือไม่สำมำรถพ่ึงพิง

กำรผลิตของตนเองตำมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และ 

/ หรือ กำรเกษตรทฤษฎีใหม่ได้ทั้งหมด หรือกล่ำวในอีก

นัยหน่ึง ก็คือ นักศึกษำและบัณฑิตของ ม.ชีวิต ยังคง

ต้องข้ึนต่อระบบเศรษฐกิจภำยนอกชุมชน หรือข้ึนต่อ

ระบบเศรษฐกิจของประเทศอยู่ แต่เท่ำที่สังเกตดู พบว่ำ 

ในพื้นท่ีต่ำง ๆ ท่ีได้มีโอกำสไปเย่ียมเยียน / สนทนำ

พูดคุยด้วย ยังไม่ได้น ำประเด็นกำรเปล่ียนแปลงและ

ควำมสลับซับซ้อนต่ำง ๆ เหล่ำน้ีเข้ำมำพิจำรณำ หรือ

                                                        
30 โปรดดูผลกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
ของส ำนักงำนสถิติแหง่ชำติในแต่ละปี และผลกำรวิจัยของส ำนกั

ยังไม่ได้รับกำรพูดถึง หรือไม่ได้มีกำรผนวกเข้ำมำใน

กำรศึกษำวิเครำะห์ชุมชนแต่อย่ำงใด  
 

  โดยสรุป   ในความเป็นจริงนั้น ชุมชนมีการ

เ ป ล่ี ย นแปล งห รื อ มี ลั ก ษณะที่ เ ค ล่ื อ น ไ ห ว

เปล่ียนแปลงหรือมีความเป็นพลวัตสูงมาก คนใน

ชุมชนท้องถ่ินต้องเดินทางติดต่อไปมาหาสู่ หรือไป

แสวงหาโอกาสต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจและสังคมใน

หลาย ๆ พ้ืนที่ในขอบเขตทั่วประเทศ หรือถึงขั้นไป

ต่างประเทศ การจัดท าโครงการต่าง ๆ ในระดับ

ชุมชน และ / หรือ การศึกษาเรียนรู้ เ ก่ียวกับ 

“ชุมชน” ของ ม.ชีวิต จะต้องให้ความส าคัญกับ

ปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ เหล่าน้ี รวมถึงความสลับซับซ้อน 

ความเป็นพลวัต ความไม่แน่นอน ความแตกต่าง

หลากหลาย  กา ร มีหลาย นิย ามและหลาย

ความหมายของค าว่า “ชุมชน” และควรท าความ

เข้าใจชุมชนในมุมมองของคนในชุมชนให้มากข้ึน

ด้วย จะท าให้เข้าถึง “ความจริงที่เป็นอยู่” ได้มาก

ข้ึน  

หรือสถำบันต่ำง ๆ ประกอบด้วย โดยกำรคีย์ค ำว่ำ “ค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนกำรศกึษำของครัวเรือน”  
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⁂ แผนแม่บทชุมชน  

(Community Master Plan) 

กำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้และกำรเปล่ียนแปลง

กระบวนทัศน์และมุมมองของผู้เรียน ผ่ำนกำรจัดท ำ

แผนแม่บทชุมชนน้ี ก็ถือเป็นอีกประเด็นหน่ึงหรือ

กระบวนกำรหน่ึงหรือเครื่องมือหน่ึงท่ีมีควำมส ำคัญ

มำกต่อกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือให้เกิดกำร

เปล่ียนแปลงแนวคิด ทัศนคติ และควำมรู้ควำมเข้ำใจ

ใหม่ ๆ เกี่ยวกับกำรจัดท ำแผน ท่ีมีควำมเชื่อมโยงกับค ำ

ว่ำ “ชุมชน” ในบริบทของ ม.ชีวิต ส ำหรับควำมคิด

เบื้องหลังของกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนน้ี ทำง ม.ชีวิต 

เชื่อว่ำ ถ้ำประชำชนในชุมชนเป็นผู้ก ำหนดทิศทำงกำร

พัฒนำชุมชนด้วยตนเองได้หรืออย่ำงน้อยมีส่วนร่วมใน

กระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำชุมชนของตนเอง เสียง

ของพวกเขำก็จะได้รับกำรผนวกไว้ในแผนพัฒนำ และก็

คำดหวังกันด้วยว่ำ กำรมีส่วนร่วมในกำรท ำแผนแม่บท

ในกำรพัฒนำชุมชนของชำวบ้ำนหรือสมำชิกในชุมชน 

จะส่งผลท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงในด้ำนคุณภำพชีวิต

หรือท ำให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึนในทุกด้ำน 

เพรำะกำรพัฒนำท่ีเกิดข้ึนหรือท่ีจะด ำเนินต่อไปนั้น จะ

มีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำย รวมถึงปัญหำและ

ควำมต้องกำรของแต่ละคน แต่ละครัวเรือน โดยเฉพำะ

ภำยใต้บริบทปัจจุบันท่ีมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ี

มีหน้ำที่รับผิดชอบในเรื่องน้ีโดยตรง หรือกล่ำวในอีกนัย

หน่ึง ก็คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมำณใน

กำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นมำกกว่ำหน่วยงำนอ่ืน ๆ 

ถึงแม้ว่ำ ในเอกสำรต้นฉบับของ เสรี พงศ์พิศ (แผน

แม่บทชุมชน : ประชำพิจัยและพัฒนำ, 2551: 143) จะ

กล่ำวไว้ว่ำ...  “แผนแม่บทชุมชน ไม่ใช่โครงการที่ท า

ข้ึนมาเพ่ือของบประมาณ โดยการประเมินปัญหา

และความต้องการของชุมชน ท าโดยคนไม่ก่ีคน 2-

3 วัน เสร็จ” และ อ.เสรี พงศ์พิศ ยังกล่ำวต่อไปด้วยว่ำ 

                                                        
31 ซึ่งได้กล่ำวไปในหัวข้อ “กำรศกึษำชุมชน” ข้ำงต้นแล้วว่ำ “ทุน

ชุมชน” ในควำมหมำยของ ม.ชีวิต นั้นมี 4 ประเภท ด้วยกัน 
ประกอบด้วย ทุนทำงธรรมชำติ, ทุนทำงวัฒนธรรม, ทุนทำง

แผนแม่บทชุมชนเป็นแผนชีวิตและแผนยุทธศำสตร์ของ

ชุมชน ท่ีก ำหนดเป้ำหมำยร่วมกันว่ำ ชุมชนต้องกำรจะ

ไปไหน และจะไปถึงท่ีนั่นได้อย่ำงไร ไปด้วยกัน ไปพร้อม

กัน ไม่ใช่ต่ำงคนต่ำงไป จึงต้องท ำแผนร่วมกัน เพรำะ

ไม่ใช่แผนของผู้น ำ เป็นกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีเรียนไป

ด้วย ท ำแผนไปด้วย จึงเป็นกระบวนกำรท่ีใช้เวลำนำน

ไม่น้อยกว่ำครึ่งปี จำกนั้นก็เรียนต่อไป คือ กำรน ำแผน

ไปสู่กำรปฏิบัติ ท ำให้เกิดผลต่อชีวิตของชุมชน ท ำให้

ชุมชนพัฒนำไปสู่กำรพึ่งพำตนเอง อันเป็นเป้ำหมำยของ

กระบวนกำรเรียนรู้หรือกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชน

ร่วมกัน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีนักศึกษำ / ผู้เรียนก็จะต้องเรียนรู้

ประเด็นน้ีหรือมีควำมชัดเจนในเรื่องน้ีด้วย คือ กำรท่ี

ชุมชนจะต้องสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ในระดับหน่ึง ซ่ึง

ถ้ำเป็นเช่นน้ี นิยำมของค ำว่ำ “กำรพ่ึงพำตนเอง” ก็

จะต้องมีควำมชัดเจนในระดับหน่ึง และท่ีส ำคัญต้องมี

กำรส่ือสำรกันอย่ำงกว้ำงขวำงพอสมควร ซ่ึงต้องใช้

เวลำในกำรเรียนรู้เรื่องน้ี แต่ในควำมเป็นจริงนั้น ผู้เรียน 

/ นักศึกษำของ ม.ชีวิต มีเวลำในกำรด ำเนินกำรหรือ

กำรให้ควำมส ำคัญในกำรส่ือสำรกับชุมชนไม่มำกนัก 

ส่วนหน่ึงน่ำจะเป็นผลมำจำกควำมไม่ชัดเจนในส่ิงท่ีท ำ 

ประกอบกับมีควำมเข้ำใจท่ีแตกต่ำงหลำกหลำยใน

บรรดำผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีมีพื้นฐำนท่ีแตกต่ำงกัน

ค่อนข้ำงมำกด้วย     

นอกจำกน้ี เสรี พงศ์พิศ (อ้ำงแล้ว, หน้ำ 144) ยังกล่ำว

สรุปด้วยว่ำ แผนแม่บทชุมชน คือ แผนพัฒนำเศรษฐกิจ

และสังคมของชุมชน ท่ีชุมชนร่วมกันพัฒนำข้ึน โดย

กระบวนกำรเรียนรู้ท่ีท ำให้เข้ำใจศักยภำพท่ีเป็น "ทุน" ท่ี

แท้จริงของตนเอง31 และพบแนวทำงในกำรพัฒนำทุน

ดังกล่ำวไปสู่กำรพึ่งพำตนเอง 

อย่ำงไรก็ตำม ในควำมเป็นจริงนั้น จะต้องพิจำรณำ

เรื่องกำรจัดท ำแผนแม่บท หรือกำรสร้ำงกระบวนกำร

เรียนรู้เพ่ือให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงในด้ำนกระบวนทัศน์

สังคม และทุนโภคทรัพย์ โปรดอ่ำนรำยละเอียดในเอกสำรที่อ้ำง
ถงึข้ำงต้นประกอบด้วย 
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ให้กับผู้เรียนด้วยกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนร่วมกับ

ชุมชนอย่ำงค่อนข้ำงละเอียดและมีมุมมองเชิงวิพำกษ์ไป

พร้อม ๆ กันด้วย มิเช่นนั้น จะท ำให้ส่ิงดี ๆ ท่ีได้รับกำร

ออกแบบไว้โดย ม.ชีวิต น ำโดย อำจำรย์เสรี พงศ์พิศ 

ตำมท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นนั้น ไม่ได้รับกำรน ำไปปฏิบัติอย่ำง

ถูกต้อง หรืออำจมีกำรข้ำมขั้นตอนต่ำง ๆ ได้ เพรำะค ำ

กล่ำวหรือเอกสำรต้นฉบับดังกล่ำวได้สะท้อนให้เห็น

อย่ำงชัดเจนแล้วว่ำ กระบวนกำรจัดท ำแผนแม่บท

ชุมชนมีควำมส ำคัญมำก เพรำะเน้นกระบวนกำรเรียนรู้

ร่วมกัน รวมถึงกระบวนกำรในกำรน ำไปใช้จริง ก็มี

ควำมส ำคัญเท่ำเทียมกัน    

จำกกำรศึกษำเชิงคุณภำพในครั้งน้ี พบว่ำ นักศึกษำท่ี

เดิมมีสถำนภำพเป็นผู้น ำชุมชนหรือมีบทบำทน ำใน

ชุมชนในด้ำนต่ำง ๆ อยู่แล้ว อำทิเช่น เป็นผู้ใหญ่บ้ำน 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน สมำชิก อบต. อสม. ได้สะท้อนให้เห็น

ว่ำ กำรเรียนรู้เกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนนั้นมี

ประโยชน์ ท ำให้เข้ำใจกระบวนกำรและวิธีกำรในกำรท ำ 

และถ้ำสำมำรถน ำไปใช้ได้จริง ก็ย่ิงมีประโยชน์ แต่เม่ือ

สอบถำมผู้ให้ข้อมูลท่ีเป็นนักศึกษำหรือบัณฑิตทั่ว ๆ ไป

ว่ำ แผนแม่บทชุมชนคืออะไร มีไว้ท ำอะไร ท ำอย่ำงไร 

ได้น ำไปใช้จริงหรือไม่ รวมถึงกระบวนกำรและวิธีกำรใน

กำรจัดท ำแผนแม่บทจำกประสบกำรณ์ในกำรท ำหรือ

กำรเรียนรู้ของแต่ละคนเป็นอย่ำงไร และ/หรือ ได้เรียนรู้

อะไรท่ีส ำคัญบ้ำงจำกกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชน

ร่วมกับชุมชน ทีมประเมินผลกลับพบว่ำ มีส่วนน้อยมำก

ท่ีสำมำรถอธิบำยได้อย่ำงเป็นระบบ และท่ีส ำคัญคือ ไม่

มีใครมองอย่ำงมีควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนแม่บท

ชุมชน กับแผนกำรพัฒนำสำมปีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และประเด็นท่ีส ำคัญอีกประกำรหน่ึง คือ 

ชุมชนหรือพื้นท่ี ๆ นักศึกษำเข้ำไปเรียนรู้และได้ร่วม

จัดท ำแผนแม่บทชุมชนร่วมกับผู้น ำชุมชนและชำวบ้ำน 

และท่ีสำมำรถน ำไปใช้ได้จริงนั้น มีเพียงไม่กี่แห่งเท่ำนั้น  

นอกจำกน้ี ยังพบด้วยว่ำ แผนแม่บทชุมชนท่ีนักศึกษำ

ร่วมสร้ำงหรือจัดท ำข้ึนร่วมกับชุมชนต่ำง ๆ จ ำนวนมำก 

ไม่ได้รับกำรน ำมำสำนต่อหรือแปรเป็นกำรปฏิบัติ หรือ

ผลักดันให้มีกำรใช้แต่อย่ำงใด ทั้งน้ี มีหลำยปัจจัยท่ี

เกี่ยวข้อง ซ่ึงมีทั้งปัจจัยกระบวนกำรและวิธีกำรในกำร

ท ำ (ท่ีค่อนข้ำงเร่งรัด) ส่ือสำรกันไม่ครบถ้วน ไม่ครบ

องค์ประกอบ ไม่ชัดเจน ปัจจัยคุณภำพของตัวแผน (ท่ี

ยัง มีปัญหำด้ำนข้อมูลหรือข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่

ครอบคลุม กำรวิเครำะห์ปัญหำ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส 

และปัจจัยคุกคำมท ำได้ไม่ชัดเจน หรือไม่สอดคล้องกับ

ควำมเป็นจริง) ปัจจัยด้ำนตัวผู้ เรียน / นักศึกษำ / 

บัณฑิต (ท่ียังไม่มีควำมชัดเจน ยังไม่มีควำมสำมำรถใน

กำรคิดเชิงระบบ ขำดควำมเข้ำใจในควำมเชื่อมโยงกับ

ควำมเป็นจริงท่ีเป็นอยู่ในชุมชน) และปัจจัยด้ำนชุมชนท่ี

มีควำมสลับซับซ้อนพอสมควร ซ่ึงมีรำยละเอียดต่ำง ๆ 

ดังน้ีคือ 1) ผู้น ำชุมชนไม่ได้ให้ควำมส ำคัญกับแผนแม่บท

ชุมชนและไม่เชื่อมั่นว่ำสำมำรถน ำไปใช้ได้จริง 2) แผน

แม่บทชุมชนยังมีคุณภำพไม่เพียงพอ ไม่ชัดเจน ท ำขึ้น

ภำยใต้เวลำท่ีจ ำกัด กำรวิเครำะห์ปัญหำยังไม่ชัดเจน 

ขำดควำมเป็นเหตุเป็นผล ยังไม่สะท้อนควำมจริง 3) 

นักศึกษำหรือผู้เรียนอำจมีควำมขัดแย้งกับบุคคลหรือ

ผู้น ำในชุมชนก่อนหน้ำท่ีจะมำเรียน ท ำให้ไม่ได้รับควำม

ร่วมมือท่ีดีพอจำกผู้น ำในชุมชนในกำรผลักดันกำรใช้

แผนแม่บท  4) นักศึกษำ/ผู้เรียนมีศักยภำพไม่เพียงพอ

ในกำรผลักดัน และไม่เข้ำใจว่ำควรมีกำรวิเครำะห์อย่ำง

มีควำมเชื่อมโยงกับแผนพัฒนำต ำบลขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  หรือต้องสำมำรถน ำแก่น

สำระบำงส่วนหรือประเด็นส ำคัญ ๆ ทั้งหมดของแผน

แม่บทไปบูรณำกำรเข้ำกับแผนของ อปท. หรือถ้ำย่ิง

สำมำรถท ำให้เป็นเน้ือเดียวกันได้ ก็ย่ิงเป็นประโยชน์ 

หรื อหำกผลักดั น ใ ห้  อปท .  ใ ห้ควำมส ำคัญกั บ

กระบวนกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนพัฒนำของ

ต ำบล ก็จะย่ิงท ำให้ผู้เรียน/นักศึกษำ เกิดกำรเรียนรู้

ได้มำกข้ึน 

นอกจำกน้ี ยังพบด้วยว่ำ กำรเลือกชุมชนในกำร 

ศึกษำเรียนรู้และฝึกกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชน จ ำนวน

มำกเป็นกำรเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ควำมสะดวกและ

ควำมง่ำยในกำรเข้ำชุมชน ซ่ึงพอเข้ำใจได้ เพรำะมี
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เง่ือนไขเวลำก ำกับอยู่และเรื่องน้ีเป็นเรื่องใหญ่ท่ีต้องใช้

เวลำในกำรท ำควำมเข้ำใจ และถ้ำไปเลือกชุมชนท่ีมี

ควำมซับซ้อนมำก ก็อำจจะท ำได้ไม่ส ำเร็จภำยใต้เวลำที่

ก ำหนดไว้ แต่ทั้งน้ีก็ควรมีควำมระมัดระวัง ควรมีฐำน

คิดในทำงวิชำกำรและมีหลักเกณฑ์ในกำรเลือกชุมชน

ในระดับหน่ึง เพรำะมิเช่นนั้น จะไม่สำมำรถพัฒนำหรือ

ส่งเสริมควำมรู้เกี่ยวกับ “ชุมชน” และ “การจัดท า

แผนแม่บทชุมชน” ท่ีให้ควำมส ำคัญกับเรื่อง “ทุน

ชุมชน” ได้อย่ำงสอดคล้องหรือตรงกับควำมจริงของ

ชุมชนแต่ละแห่ง และอันท่ีจริง ก็อำจจะไม่จ ำเป็นต้อง

เร่งรัดไปสู่กำรจัดท ำโครงกำร และ/หรือ กำรจัดท ำแผน

แม่บทชุมชน ให้ส ำเร็จก็ได้ แต่สำมำรถปรับจุดเน้นเป็น 

“กำรศึกษำเรียนรู้ร่วมกับชุมชนในภำวะท่ียำกล ำบำก 

ท ำให้เรำรู้อะไรขึ้นอีกบ้ำงเกี่ยวกับชุมชน?” แทน ถ้ำเป็น

เช่นน้ีจะท ำให้อยู่บนฐำนควำมเป็นจริงและเกิดกำร

เรียนรู้ได้ในระดับหน่ึงจำกควำมจริง ซ่ึงน่ำจะดีกว่ำกำร

ท ำให้ส ำเร็จ แต่ไม่ได้อยู่บนฐำนควำมเป็นจริงและ

น ำไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ 

ถึงกระนั้นก็ดี กำรเลือกชุมชนเพ่ือเข้ำไปศึกษำเรียนรู้ 

รวมถึงกำรคืนข้อมูลสู่ชุมชน เพ่ือน ำไปสู่กำรร่วมกัน

สร้ำงแผนแม่บทชุมชน ควรมีเกณฑ์หรือหลักกำรในกำร

คัดเลือกท่ีชัดเจน และควรให้ควำมส ำคัญกับชุมชนท่ีผู้

จัดกระบวนกำรเรียนรู้หรือนักศึกษำมองว่ำเป็นชุมชนท่ี

ชำวบ้ำนไม่ให้ควำมร่วมมือหรือท ำงำนยำกล ำบำกด้วย 

หรือท ำให้เป็นประเด็นกำรเรียนรู้ร่วมกัน เพรำะถ้ำ

คำดหวังว่ำทุกชุมชนต้องให้ควำมร่วมมือทุกครั้ง หรือ

เลือกเฉพำะชุมชนท่ีเข้ำง่ำย สำมำรถท ำงำนได้อย่ำง

ง่ำยดำย หรือพอพบว่ำชุมชนน้ีท ำงำนยำกหรือไม่เป็นไป

ตำมท่ีตนเองคำดหวังไว้ ก็ยกเลิกหรือเปล่ียนชุมชน โดย

ไม่มีกำรเรียนรู้ใด ๆ เกี่ยวกับชุมชนดังกล่ำวเลย ซ่ึงถ้ำ

เป็นเช่นน้ี ก็จะไม่สำมำรถท ำให้เกิดกำรพัฒนำหรือ

ยกระดับทักษะในกำรท ำงำนร่วมกับชุมชนประเภทต่ำง 

ๆ ท่ีมีควำมแตกต่ำงหลำกหลำย (เหมือนดังท่ีกล่ำวไป

แล้วในหัวข้อ กำรศึกษำชุมชนข้ำงต้น) หรือไม่สำมำรถ

เกิดกำรเรียนรู้ในกำรท ำงำนในบริบทท่ีเป็นจริง เพรำะท่ี

จริงแล้วเป็นบทบำทของนักศึกษำ / ผู้เรียน และผู้จัด

กระบวนกำรเรียนรู้ที่จะต้องขบคิดประเด็นปัญหำต่ำง ๆ 

ท่ีพบร่วมกับชุมชน หรือมีกำรสืบค้นควำมรู้เกี่ยวกับ 

“ทุน” หรือ “ขุมทรัพย์” ของชุมชนนั้น ๆ ให้มำกขึ้นหรือ

ลึกซ้ึงข้ึน ไม่ใช่ไปกดทับควำมเป็นจริงในชุมชน เพรำะว่ำ

ถ้ำหำกนักศึกษำหรือผู้เรียน พร้อมด้วยอำจำรย์ประจ ำ 

อำจำรย์พิเศษ และอำจำรย์พ่ีเล้ียง สำมำรถร่วมกัน

ส่ ง เสริ มหรือสนับสนุน ใ ห้ชุ มชนนั้ น  ๆ  เกิ ดกำร

เปล่ียนแปลงในทำงท่ีดีข้ึนได้ ด้วยแนวคิดทุนชุมชน ผ่ำน

กระบวนกำรเรียนรู้ ด้วยกำรใช้วิธีกำรและกลยุทธ์ต่ำง 

ๆ ในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม หรือท ำให้ชุมชนเกิดควำม

ตระหนักและเห็นคุณค่ำต่อ “ทุนชุมชน” ของตน ถ้ำ

สำมำรถท ำได้จริง หรือให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำร

ตรงน้ีจริง ๆ ไม่ด่วนหรือแค่เร่งรัดท ำให้เสร็จ ก็น่ำจะ

เกิดคุณูปกำรมหำศำลต่อชุมชน และถ้ำไม่สำมำรถท ำ

ได้ภำยใต้เวลำท่ีมีอยู่ (ซ่ึง อ.เสรี พงศ์พิศ ได้ก ำหนดไว้

ว่ำ น่ำจะเป็นประมำณ 6 เดือน เป็นอย่ำงน้อย) ก็ควร

จะมีกำรวิเครำะห์ร่วมกันว่ำเป็นเพรำะเหตุใด ซ่ึงถ้ำ

สำมำรถท ำกำรวิเครำะห์ร่วมกันตรงน้ีได้ และค่อย ๆ 

ขยำยวงออกไป พร้อมทั้งเพิ่มกำรส่ือสำรเชิงกลยุทธ์บน

ฐำนข้อมูลต่ำง ๆ ให้มำกข้ึน ฯลฯ ก็น่ำจะสำมำรถ

ด ำเนินกำรได้ในระดับหน่ึง อย่ำงน้อยอำจท ำให้เกิดกลุ่ม

ก้อนท่ีมีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกันได้ต่อไปในระยะยำว 

เป็นต้น  

อย่ำงไรก็ตำม เป็นท่ีทรำบกันดีว่ำ กำรท่ีจะสำมำรถ

ด ำเนินกำรตรงน้ีได้อย่ำงดีตั้งแต่ต้น ผู้ท ำ (อำจำรย์ / ผู้

จัดกระบวนกำรเรียนรู้และนักศึกษำ / ผู้เรียน) จะต้องมี

ควำมชัดเจนว่ำ ก ำลังจะท ำอะไร (what) ท ำไปท ำไม 

(why) และจะท ำได้อย่ำงไร (how) และท่ีส ำคัญอีก

ประกำรหน่ึงคือ จะส่ือสำรกับชำวบ้ำน / ชุมชนอย่ำงไร 

จึงจะได้รับควำมสนใจ และ / หรือ จะท ำให้ชำวบ้ำน

ชุมชนมีควำมไว้วำงใจ (trust) ได้อย่ำงไรว่ำชำวบ้ำน

ชุมชน จะได้รับประโยชน์จำกกำรกระท ำดังกล่ำวได้จริง 

ๆ เพรำะถ้ำสำมำรถฝ่ำด่ำนเหล่ำน้ีไปได้ ก็ น่ำจะ

สำมำรถน ำตัวแทนของหมู่ บ้ำนหรือชุมชน มำร่วม

พูดคุยกันได้ แต่ส ำหรับประเด็นตัวแทนน้ี ก็มีประเด็น

เชิงวิพำกษ์อีกเช่นกัน เพรำะทัศนะหรือกระบวนทัศน์
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เกี่ยวกับเรื่อง “ตัวแทน” มักใช้ไม่ค่อยได้ผลในช่วงเวลำ

ท่ีผ่ำนมำ เพรำะในควำมเป็นจริงนั้น ไม่มีใครสำมำรถ

เป็นตัวแทนใครได้อย่ำงแท้จริงหรือได้อย่ำงสมบูรณ์ 

เพรำะทุกคนมีควำมแตกต่ำงกัน มีทัศนะ มุมมอง 

ควำมคิด ควำมเชื่อ ทัศนคติ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำร

ปฏิบัติ ท่ำทีต่ำง ๆ ต่อสรรพส่ิงทั้งมวลท่ีแตกต่ำงกัน 

แม้แต่พ่ีน้องคลำนตำมกันมำ ก็ไม่เหมือนกัน หรือสำมี

ภรรยำกัน ก็ไม่ได้หมำยถึงว่ำ เป็นคน ๆ เดียวกันตำมท่ี

กฎหมำยหรือสังคมก ำหนดไว้หรือมองไว้ ประกอบกับ

ในช่วงเวลำท่ีผ่ำนมำ ประเด็น “ตัวแทน” หรือ “ควำม

เป็นตัวแทน” (representativeness) เป็นประเด็นวิพำกษ์

ท่ีใหญ่มำกในกระบวนกำรสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับมนุษย์

และสังคม ถึงขั้นท่ีใช้ค ำเรียกกันว่ำ “วิกฤตของควำม

เป็นตัวแทน” (the crisis of the representativeness)32   

ดังนั้น จึงควรมีควำมระมัดระวังในเรื่องน้ีด้วย แต่ถ้ำ

พื้นท่ีใดสำมำรถด ำเนินกำรได้ส ำเร็จ หรือสำมำรถใช้

แนวคิดทุนชุมชนในกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกัน 

และ/หรือ ถ้ำสำมำรถจัดท ำแผนแม่บทชุมชนท่ีอยู่บน

พื้นฐำนกำรมีส่วนร่วมและกำรเรียนรู้ร่วมกันของคนใน

ชุมชนได้จริง ก็ถือว่ำเป็นควำมส ำเร็จในเชิงกระบวนกำร

เรียนรู้เพ่ือกำรเปล่ียนแปลงชุมชนท่ีส ำคัญ ท่ีสำมำรถ

น ำมำคล่ีหรือฉำยภำพย้อนหลังให้เห็นด้วยว่ำสำมำรถ

ท ำได้อย่ำงไร หรือถ้ำไม่ส ำเร็จ เป็นเพรำะอะไร ซ่ึงส่ิง

เหล่ำน้ีล้วนแต่เป็น “บทเรียนในเชิงการเรียนรู้

ร่วมกัน” ท่ีมีควำมส ำคัญมำกท่ีทุกฝ่ำย ทุกระดับควร

ให้ควำมส ำคัญและมีควำมระมัดระวัง 

 

                                                        
32 Riessman, C.K. (1993, 2008)  ซึ่งประเด็นนี้ เป็นประเด็นทีม่ี

ควำมส ำคัญมำกต่อกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยกระบวนทัศน์ทำง 
เลือกอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้มองเพียงแค่กำรเป็นตัวแทน หรือมองว่ำ
คนเรำสำมำรถเป็นตัวแทนกันได้ในทุกเร่ือง หรือมองคนแต่ละ
คนเหมือนกันหรือมองว่ำมีคุณสมบัติเหมือนกัน และไม่ควรใช้
เพียงแค่กำรตั้งค ำถำมและกำรตอบค ำถำมในเชิงปริมำณ กำร
มองภำพรวมแบบครอบคลุมทั่วไป (generalization) และมองแค่

3) ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และกลไกส าคัญอ่ืน 

ๆ ตามแนวทางของ ม.ชีวิต 

⁂ ชุมชน / พื้นท่ีเรียนรู้ 

ชุมชนและพื้นท่ีเรียนรู้ของนักศึกษำหรือผู้เรียน ม.ชีวิต 

ถือเป็นแหล่งกำรศึกษำเรียนรู้ท่ีมีนัยส ำคัญเป็นอย่ำง

มำก เพรำะถ้ำสำมำรถจัดกำรศึกษำหรือกระบวนกำร

เรียนรู้ท่ีดี มีคุณภำพ โดยมีพื้นท่ี ประเด็นและชุมชนเป็น

ฐำนของกำรเรียนรู้ (area-based, issue-based, and / 

or community-based learning)  จะน ำ ไปสู่ กำรปรับ

กระบวนทัศน์ต่ำง ๆ ของผู้เรียนได้มำกมำย เพรำะ

ผู้เรียนได้มีโอกำสเรียนหรือได้สัมผัสกับควำมเป็นจริง

ในชีวิตของผู้คน พื้นท่ี และ / หรือ ชุมชนหมู่บ้ำนท่ีมี

ควำมแตกต่ำงหลำกหลำย หรือแตกต่ำงกันไปในแต่ละ

ประเด็นแต่ละพื้นท่ี แต่ละแห่ง แต่ละชุมชน แต่ละ

จังหวัดแต่ละภูมิภำค ซ่ึงสำมำรถใช้เป็นประเด็นในกำร

ผลิตควำมรู้เพ่ิมเติมต่อยอดได้ตลอดเวลำ และน ำมำใช้

ในกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ต่อเน่ืองต่อไปเป็นวงจร 

และถ้ำสำมำรถน ำส่ิงเหล่ำน้ี ท่ีได้เรียนรู้จำกพื้นท่ีและ

ชุมชนต่ำง ๆ มำน ำเสนอ ณ ท่ีประชุมกำรเรียนรวม

ระหว่ำงศูนย์กำรเรียนรู้ของแต่ละ ศรป. ซ่ึงเป็นนโยบำย

ของ ม.ชีวิต ด้วย จะท ำให้เกิดศักยภำพใหม่ ๆ ในกำร

เข้ำถึงควำมเป็นจริงในพื้นท่ี / ชุมชน / หมู่บ้ำน และ

สำมำรถผลิตควำมรู้ ท่ีเชื่อมโยงกับบริบท (context-

dependent knowledge)  ได้ในโอกำสต่อ ๆ ไป ทั้ ง น้ี

เพรำะจำกกำรประเมิน ณ ปัจจุบัน พบว่ำ กำรเรียน

รวมใน ศรป. หรือระหว่ำงศูนย์เรียนรู้ต่ำง ๆ ของแต่ละ 

ศรป. ยังไม่มีจุดมุ่งเน้น ไม่มีประเด็นทำงวิชำกำรท่ี

เกิดข้ึนจำกพื้นท่ีเรียนรู้ ยังไม่ให้ควำมส ำคัญหรือไม่

เร่ืองค่ำเฉลี่ยหรือมองว่ำทุกอย่ำงหรือทุกกำรกระท ำหรือทุก
เร่ืองนั้น สำมำรถน ำมำคิดค่ำเฉลี่ย และเช่ือว่ำนั่นคือควำมจริง/
ควำมถูกต้อง/ควำมครอบคลุมทั้งหมด แต่ต้องมองถึงบริบท
เฉพำะที่แตกต่ำงและซับซ้อน (specific diversified and complex 
context) ของมนุษย์แต่ละคนที่มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำย มี
คุณสมบัติไม่เหมือนกัน และมีควำมผันแปรหรือมีควำมไม่
แน่นอนสูงด้วย   
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เข้ำใจค ำว่ำ “บริบทเฉพาะ” (specific context) ของแต่

ละแห่ง แต่ละคน แต่ละโครงงำน ท ำให้ไม่สำมำรถสร้ำง

ควำมรู้ใหม่ ๆ ได้   

นอกจำกน้ี ผู้เรียนควรจะได้มีโอกำสท ำกำรสืบค้นควำม

เป็นมำของประเด็นกำรเรียนรู้ท่ีเชื่อมโยงกับพื้นท่ีและ

ชุมชนนั้น ๆ จะท ำให้เข้ำใจว่ำประเด็นควำมเป็นมำทำง

ประวัติศำสตร์ของผู้คน พื้นท่ี กิจกรรม และ/หรือ กำร

กระท ำ กำรปฏิบัติกำรต่ำง ๆ และชุมชนนั้น ๆ ท่ีมี

ควำมส ำคัญต่อกำรท ำควำมเข้ำใจส่ิงท่ีเป็นอยู่  ณ 

ปัจจุบัน จะได้ไม่รีบเร่งด่วนตัดสิน ด่วนตีตรำ ด่วนสรุป 

ด่วนเหมำรวมใด ๆ ซ่ึงพบว่ำ บำงแห่งสำมำรถ

ด ำเนินกำรในเรื่องน้ีได้ค่อนข้ำงดีมำก ผ่ำนกำรศึกษำท่ี

เรียกว่ำ “การย้อนรอย 50 ปีของชุมชน” ซ่ึงถือเป็น

กิจกรรมท่ีส่งเสริมกำรปรับกระบวนทัศน์และกำรรับรู้

ของผู้เรียนท่ีส ำคัญย่ิง เพรำะพบว่ำ กระบวนกำรเรียนรู้

ในกำรย้อนรอย 50 ป ีของชุมชนน้ี ท ำให้ผู้เรียนเกิดกำร

เปล่ียนแปลงตนเองแบบก้ำวกระโดด ยกตัวอย่ำงเช่น 

กรณีของผู้ใหญ่โกเมศร์ ทองบุญชู (โปรดดู กรณีศึกษำ

ผู้ ใหญ่ โก เมศร์  ทองบุญชู  ในหัว ข้อผลลัพ ธ์และ

ผลกระทบในรำยงำนฉบับน้ีประกอบด้วย) เพรำะท ำให้

ผู้เรียนได้มีโอกำสเข้ำใจและซำบซ้ึงในวิถีชีวิตของผู้คน 

พื้นท่ี กิจกรรมทำงประเพณี วัฒนธรรม และชุมชนท่ีมี

ควำมเชื่อมโยงกับบริบททั้งทำงประวัติศำสตร์ บริบท

ท ำ ง ภู มิ ศ ำ ส ต ร์  บ ริ บ ทท ำ ง สั ง ค ม วั ฒน ธ ร ร ม 

ควำมสัมพันธ์ของผู้คน และเข้ำใจส่ิงท่ี ม.ชีวิต เรียกว่ำ 

“ทุนชุมชน”  ซ่ึ ง มีทั้ งทุนทำงธรรมชำติ  ทุนทำง

วัฒนธรรม ทุนทำงสังคม ทุนมนุษย์ และทุนโภคทรัพย์ 

(เสรี พงศ์พิศ, 2551 หน้ำ 147-148) ในมิติต่ำง ๆ ได้

ชัดเจนย่ิงขึ้นด้วย  

ส ำหรับกรณีตัวอย่ำงประเด็น / พื้นท่ี / ชุมชนเรียนรู้ท่ี

ส ำคัญและ น่ำสนใจ  อำ ทิ เ ช่น  พื้ น ท่ี เ รี ยนรู้ ด้ ำน

กำรเกษตรประเภทต่ำงๆ ซ่ึงมีจ ำนวนมำก กระจำยอยู่

ในทุกพื้นท่ีในขอบเขตทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้งด้ำน

เกษตรพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสำน 

เกษตรอินทรีย์ สวนสมรมบวกสวนยำง ผักไฮโดรโพร

นิกส์ ฯลฯ หรือพื้นท่ีเรียนรู้ด้ำนวิสำหกิจชุมชน ด้ำนกำร

ทอผ้ำ ด้ำนกำรท ำฝำยชีวิต ด้ำนกำรท ำไร่ถั่วดำวอินคำ 

ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือผู้ด้อยโอกำส เช่นท่ี จังหวัด

แม่ฮ่องสอน, จังหวัดน่ำน ซ่ึงเป็นพื้นท่ีทำงสังคม (social 

space) ท่ีมีนัยส ำคัญต่อกำรสร้ำงกำรเรียนรู้ของ ม.ชีวิต 

เพรำะหลำยแห่งยังไม่มีควำมคิดเกี่ยวกับกำรจัดท ำ

โครงงำนทำงสังคม หรือยังมีกำรจัดท ำโครงงำนแบบ

ตำม ๆ กัน หรือเหมือน ๆ กัน ดังนั้น ถ้ำผู้เรียนได้มี

โอกำสเรียนรู้ประเด็นหรือพื้นท่ีต่ำง ๆ ท่ีหลำกหลำย

เหล่ำน้ี ก็จะเป็นวัตถุดิบหรืออำหำรสมองต่อกำรคิดต่อ

ยอดหรือกำรคิดท ำโครงงำนท่ีเป็นประโยชน์ทั้งต่อ

ตนเอง ชุมชน และสังคม ไปพร้อมกันได้ด้วย แต่ทั้งน้ี ก็

พบด้วยว่ำ ในบำงจังหวัด / พื้นท่ี กำรหำพื้นท่ีเรียนรู้

ตำมท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นเป็นไปค่อนข้ำงยำก เน่ืองจำก 

พื้นท่ีเหล่ำนั้นมีระยะทำงไกลจำกศูนย์กำรเรียนรู้ฯ หรือ

จุดศูนย์กลำง ท ำให้นักศึกษำ / ผู้เรียน รวมตัวกันไม่

ค่อยได้ หรือยังไม่ค่อยพร้อมเพรียง ซ่ึงถ้ำเป็นในกรณี

เช่นน้ี มักจะท ำให้กำรพูดคุย กำรแลกเปล่ียนควำม

คิดเห็นยังไม่ค่อยเพียงพอต่อกำรเกิดกำรเรียนรู้หรือ

ส่งเสริมให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงตนเองในด้ำนต่ำง ๆ 

ของผู้เรียน โดยเฉพำะกำรเปล่ียนกระบวนทัศน์และ

พฤ ติกรรม ต่ำง  ๆ  ท่ี จ ำ เป็ น ต้อง มีกำรถก เถี ย ง

แลกเปล่ียนกันหลำย ๆ คน จึงจะท ำให้มุมมองท่ี

หลำกหลำย และท ำให้มีควำมรอบคอบรอบด้ำน

มำกกว่ำกำรพูดคุยกันในกลุ่มเล็ก ๆ ท่ีไม่มีควำม

แตกต่ำงหลำกหลำย ท ำให้เกิดข้อเสียเปรียบหรือท ำให้

กำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนได้ช้ำ เม่ือเปรียบเทียบกับพื้นท่ี 

ๆ มีควำมพร้อมทั้งในเรื่องพื้นท่ีเรียนรู้ ประเด็นกำร

เรียนรู้  และจ ำนวนผู้ เรียนท่ีหลำกหลำย ท่ีท ำให้

บรรยำกำศกำรเรียนรู้มีสีสัน มีชีวิตชีวำ
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⁂ ปราชญ์ชุมชน / ปราชญช์าวบ้าน / ปราชญ์

ท้องถ่ิน 

ปรำชญ์ชุมชนหรือปรำชญ์ชำวบ้ำนหรือปรำชญ์ท้องถิ่น 

ถือเป็นทรัพยำกรบุคคลท่ีเป็นส่วนหน่ึงของทุนมนุษย์

และทุนทำงปัญญำของชุมชนท่ี ม.ชีวิต ให้ควำมส ำคัญ

เป็นอย่ำงย่ิง เพรำะสำมำรถส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้

บนฐำนรำกของชุมชนได้ดี เพรำะปรำชญ์ชำวบ้ำนหรือ

ปรำชญ์ชุมชนส่วนใหญ่มักทรำบควำมเป็นมำของชุมชน

เป็นอย่ำงดี มีวิธีคิด วิธีมองท่ีเป็นตัวของตัวเอง มี

ประสบกำรณ์ในกำรต่อสู้กับปัญหำต่ำง ๆ ทั้งปัญหำ

ของตนเองและปัญหำของชุมชนหมู่บ้ำน หรือบำงส่วน

เคยเปล่ียนวิถีชีวิตและวิถีกำรผลิตเพื่อกำรพ่ึงพำตนเอง 

ท ำให้สำมำรถส่งเสริมในเชิงวิธีคิด วิธีท ำแบบใหม่ ๆ 

ให้กับผู้เรียนได้ดี ในหลำยๆ ชุมชนท่ีนักศึกษำ / ผู้เรียน

ได้มีโอกำสเข้ำไปพูดคุยศึกษำเรียนรู้กับปรำชญ์ชุมชน / 

ปรำชญ์ชำวบ้ำน ท่ีมีผลงำนเป็นท่ีประจักษ์ชัด โดย 

เฉพำะกำรเปล่ียนแปลงแบบแผนกำรผลิต จำกกำรท ำ

กำรผลิตขนำดใหญ่แบบพืชเชิงเด่ียวท่ีไม่เป็นผลดีทั้งต่อ

ตนเอง ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม เพรำะต้องใช้ปุ๋ยเคมี

ปริมำณมำก เป็นหน้ีสิน สุขภำพเส่ือม มำเป็นกำร 

เกษตรแบบผสมผสำน หรือวนเกษตร หรือเกษตรแบบ

พอเพียง หรือเกษตรอินทรีย์ พบว่ำ ท ำให้นักศึกษำ / 

ผู้เรียน เกิดควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวิถีกำรผลิตแบบใหม่ได้

มำกข้ึน ดีข้ึน เร็วข้ึนเพรำะเป็นกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำก

ประสบกำรณ์ ท ำให้สำมำรถน ำไปเป็นแบบอย่ำงหรือ

ลงมือท ำด้วยตนเองได้ และถ้ำเป็นปรำชญ์ชำวบ้ำนหรือ 

ปรำชญ์ชุมชน ท่ีมีควำมเช่ียวชำญในด้ำนอ่ืน ๆ เช่น ด้ำน

ศิลปวัฒนธรรม ด้ำนสมุนไพร กำรแพทย์แผนไทย ด้ำน

ศำสนำ ด้ำนนวัตกรรม เทคโนโลยีทำงกำรเกษตรก็จะ

ท ำให้ผู้เรียนเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องนั้น ๆ ได้

อย่ำงลึกซ้ึงมำกข้ึน เพรำะเป็นกำรพูดจำกของจริงหรือ

จำกตัวอย่ำงต่ำง ๆ นอกจำกน้ี ยังพบด้วยว่ำ ปรำชญ์

ชำวบ้ำน ปรำชญ์ชุมชนบำงคน ได้มีโอกำสเข้ำมำศึกษำ

ท่ี ม.ชีวิต เพ่ือพัฒนำตนเอง จนสำมำรถถ่ำยทอด

ควำมรู้ให้กับผู้อ่ืนได้ดีย่ิงข้ึน มีควำมมั่นใจมำกข้ึน หรือ

ย่ิงท ำให้ได้รับกำรยอมรับจำกคนในชุมชนมำกย่ิงขึ้น 

ยกตัวอย่ำงเช่น กรณีของคุณค ำพี ค ำเสียง ท่ี จังหวัด

ศรีสะเกษ ท่ีมีผลงำนต่ำง ๆ เป็นท่ีประจักษ์ชัดอยู่แล้ว 

และย่ิงท ำให้ได้รับกำรตอบรับมำกย่ิงข้ึนจำกทั้งชุมชน  

หมู่บ้ำนและหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยหลังจำกส ำเร็จกำร 

ศึกษำจำก ม.ชีวิต ด้วย นอกจำกน้ี ยังพบด้วยว่ำ มี

บัณฑิต ม.ชีวิต หลำยคนในหลำยพื้นท่ี ๆ ท่ีมีศักยภำพ
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หรือควำมสำมำรถสูงมำก หรือสำมำรถยกระดับเป็น

ผู้รู้ ผู้ให้ หรือกลำย เป็นปัญญำชนชำวบ้ำนท่ีสำมำรถ

ถ่ำยทอดควำมรู้และภูมิปัญญำของตนเองได้  

จึงอำจกล่ำวไว้ ณ ท่ีน้ีได้ด้วยว่ำ ปรำชญ์ชุมชนท่ีมีส่วน

ในกำรถ่ำยทอดหรือแบ่งปันควำมรู้ของตน (โดยเฉพำะ

ควำมรู้จำกกำรปฏิบัติหรือควำมรู้ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรสั่ง

สมประสบกำรณ์มำเป็นเวลำนำน) ให้กับนักศึกษำ / 

ผู้เรียน ท่ีเป็นเครือข่ำยของ ม.ชีวิต นั้น พบว่ำ มีหลำย

สำขำควำมรู้และประสบกำรณ์ ตัวอย่ำงเช่น ปรำชญ์

ด้ำนกำรเกษตรเพ่ือกำรพ่ึงพำตนเองหรือกำรเกษตร

แบบครบวงจรเพ่ือกำรพ่ึงพำตนเอง ปรำชญ์ด้ำนกำร

คิดค้นนวัตกรรมหรือเครื่องมือกำรผลิต เทคโนโลยี

พื้นบ้ำนต่ำง ๆ ปรำชญ์ด้ำนภูมิปัญญำล้ำนนำ ปรำชญ์

ด้ำนศำสนำหรือเช่ียวชำญเรื่องพระธรรม ค ำสอน 

ปรำชญ์ด้ำนดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ปรำชญ์ด้ำนกำรทอ

ผ้ำลำยโบรำณ ปรำชญ์ด้ำนกำรดูแลสุขภำพหรือแพทย์

ทำงเลือกหรือแพทย์แผนไทย เช่น กำรใช้สมุนไพร กำร

นวดแผนไทย กำรผลิตยำพื้นฐำนต่ำง ๆ ตลอดจนถึง

ปรำชญ์ท่ีเห็นควำม ส ำคัญในเรื่องกำรจัดกำรศึกษำ

เพ่ือท้องถิ่น อย่ำงเช่น กรณีท่ีอ ำเภอปลำยพระยำ 

จังหวัดกระบ่ี ท่ีมีนักคิดนักปฏิบัติในชุมชนจ ำนวน

ประมำณ 10 กว่ำท่ำน ได้รวมตัวพูดคุยกันเพ่ือแสวงหำ

รูปแบบกำรศึกษำเพื่อคนในชุมชนท้องถิ่นของตน เพรำะ

เป็นห่วงในควำมเป็นไปของชุมชนท้องถิ่นในอนำคตท่ี

ชุมชนก ำลังขำดคนรุ่นใหม่มำสืบทอดงำนในชุมชน 

เพรำะส่วนใหญ่ไปเรียนท่ีอ่ืน แล้วไม่ต้องกำรกลับมำ

บ้ ำนของตน เอง  หรื อ ส่ วน ใหญ่ มี ควำมจ ำ เ ป็ น 

ต้องย้ำยถิ่นไปท ำงำนท่ีอ่ืน ภำยหลังจบกำรศึกษำใน

ระบบ ท ำให้เหลือคนรุ่นใหม่ในชุมชนน้อยลงเรื่อย ๆ จึง

ต้องกำรจัดระบบกำรศึกษำเพ่ือชุมชนท้องถิ่นของตน 

และเป็นทำงเลือกให้กับคนรุ่นใหม่ และเพ่ือให้สำมำรถ

สืบสำนภำรกิจในกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นของตนต่อไป

ได้ด้วย จึงท ำกำรค้นหำข้อมูล จนได้พบกับข้อมูล

เก่ียวกับ ม.ชีวิต ท่ีปรำกฏอยู่บนฐำนข้อมูลออนไลน์หรือ

บนเว็บไซต์ และน ำมำสู่กำรพูดคุยกัน จนสำมำรถจัดตั้ง

ศูนย์กำรเรียนรู้ด้วยควำมร่วมมือหรือกำรสนับสนุนด้ำน

ต่ำง ๆ จำก ม.ชีวิต ในพื้นท่ีน้ี ซ่ึงกรณีน้ี ถือว่ำมีนัย 

ส ำคัญเป็นอย่ำงย่ิงต่อกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือท้องถิ่น 

โดยคนในท้องถิ่น และของท้องถิ่น และมหำวิทยำลัย

ชีวิตควรให้ควำมส ำคัญกับเรื่องน้ีในล ำดับต้น ๆ หรือ

ค้นหำทีมงำนชุมชน หรือปรำชญ์ชุมชนท่ีให้ควำมส ำคัญ

กับควำมเป็นชุมชนท้องถิ่น หรือขยำยผลจำกจุดน้ีด้วย   

4) นักศึกษา / ผู้เรียน  

พบว่ำ มีควำมแตกต่ำงหลำกหลำย และมีควำมคำด 

หวังต่อกำรเรียนกำรสอนใน ม.ชีวิต ท่ีแตกต่ำงกันไป

หรือมีควำมแตกต่ำงกันมำกพอสมควรทีเดียว 

⁂ อายุ  

นักศึกษำท่ีพบ มีอำยุต่ ำสุด 18 ปี (พบท่ีจังหวัดสุโขทัย) 

หรือเพ่ิงจบระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ 

ไปจนถึงอำยุ 80 กว่ำปี (พบท่ีจังหวัดหนองคำย, ศรีสะ

เกษ, สุโขทัย และสมุทรสงครำม) ส ำหรับกลุ่มนักศึกษำ

หรือผู้เรียนท่ีมีอำยุน้อย หรือ เพ่ิงผ่ำนพ้นกำรเรียน

ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยท่ีมีอำยุระหว่ำง 18-22 ปี 

มุ่งเข้ำมำเรียน ม.ชีวิต ด้วยควำมคิดควำมคำดหวังท่ี

หลำกหลำย เช่น ไม่ต้อง กำรเรียนในระบบมหำวิทยำลัย

แบบปกติ หรือมองว่ำ ม.ชีวิต เป็นกำรศึกษำทำงเลือกท่ี

น่ำสนใจ หรือบำงคน บำงส่วน เรียนตำมค ำแนะน ำของ

พ่อแม่ ในขณะท่ีกลุ่มวัยกลำงคนท่ีอยู่ ในวัยท ำงำน 

พบว่ำ บำงส่วนต้องกำรเรียนเพ่ือหำควำมรู้เพ่ิมเติม 

บำงส่วนชอบในเน้ือหำ หลักสูตร บำงส่วนชอบแนวคิด

หรือปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และอีกบำงส่วนต้อง 

กำรวุฒิกำรศึกษำหรือใบปริญญำเพ่ือเพ่ิมโอกำส

ควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน ในขณะที่ผู้เรียนท่ีอยู่ใน

วัยสูงอำยุมุ่งหวังมำเรียนเพ่ือเติมเต็มชีวิต เป็นตัวอย่ำง

ให้ลูกหลำน หรือเพื่อได้พบปะพูดคุยหรือออกสังคม จะ

ได้ไม่เหงำ แต่ก็มีบำงคนท่ีต้องกำรใบปริญญำไว้เป็น

เกียรติแก่วงศ์ตระกูลหรือเพื่อท ำให้ตนเองและลูกหลำน

ภูมิใจ 
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กำรท่ีผู้เรียนมีควำมแตกต่ำงกันในเรื่องวัยน้ีท ำให้เกิด 

ผลดีผลได้ตำมมุมมองของแต่ละวัย ส ำหรับผู้เรียนวัย

หนุ่มสำว ท่ีมีประสบกำรณ์ชีวิตและกำรท ำงำนยังไม่

มำกนัก เมื่อได้มำเจอผู้เรียนวัยผู้ใหญ่หรือวัยสูงอำยุท่ีมี

ประสบกำรณ์ชีวิตและประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนอัน

ยำวนำน และผู้สูงอำยุท่ีมำเรียนทั้งหมดประสบควำม 

ส ำเร็จในอำชีพกำรงำน ท ำให้ผู้ เรียนวัยหนุ่มสำวมี

โอกำสได้เรียนรู้ทัศนะกำรมองโลกและกำรใช้ชีวิต 

ได้รับกำรสั่งสอนบอกกล่ำวด้วยควำมหวังดีเหมือนเป็น

ลูกหลำน เช่น ตักเตือนเม่ือขำดเรียน กระตุ้นให้เข้ำ

ประชุมหรือรวมกลุ่มเ พ่ือศึกษำดูงำน หรือได้รับ

ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ ในเรื่องกำรเรียนและกำรใช้ชีวิต 

ในขณะท่ีผู้เรียนในวัยกลำงคนและสูงอำยุได้พ่ึงพำวัย

หนุ่มสำวในกำรใช้เทคโนโลยีหรือฝึกสอนกำรใช้

เทคโนโลยี เช่น กำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ / 

สมำร์ทโฟน  นอกจำกน้ี ยังพบด้วยว่ำ ผู้เรียนท่ีอยู่ในวัย

ผู้สูงอำยุบำงส่วนเป็นเสมือนผู้น ำหลัก เป็นต้นแบบกำร

ใช้ชีวิตให้กับผู้เรียนท่ีเยำว์วัยกว่ำ แต่ผู้เรียนในวัยสูงอำยุ

บำงคนก็มองว่ำตนเป็นภำระของกลุ่ม เน่ืองจำกเรียนรู้

ช้ำ และไม่สำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรค้นคว้ำหำข้อมูล 

ท ำให้รู้สึกเป็นภำระต่อผู้เรียนท่ีเยำว์วัยกว่ำ ท่ีต้องมำ

ช่วยเหลือ ท ำให้ผู้สูงอำยุบำงคนต้องออกกลำงคัน

เนื่องจำกมีปัญหำสุขภำพ เช่น สำยตำ หรือโรคอ่ืน ๆ ท่ี

เกี่ยวกับกำรสูงอำยุ และปัญหำกำรใช้เทคโนโลยี เป็น

ต้น 

ถึงแม้ว่ำ จะมีข้อดีของกำรท่ีมีผู้เรียนหลำกหลำยวัยใน

ชั้ น เ รี ยน เ ดียวกั นหรื อกลุ่ ม เ รี ยน เ ดียวกั น  ผู้ จั ด

กระบวนกำรเรียนรู้ก็จะต้องค ำนึงถึงควำมคำดหวังท่ี

แตกต่ำงหลำกหลำยของแต่ละกลุ่มอำยุ และต้องประ 

เมินศักยภำพหรือควำมสำมำรถของผู้เรียนตลอดเวลำ

ด้วย เพรำะอำยุและประสบกำรณ์ในชีวิตท่ีแตกต่ำงกัน

ของแต่ละคนส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลและประสิทธิ 

ภำพกำรเรียนรู้และกำรรับรู้อย่ำงมีนัยส ำคัญ    

⁂ พื้นฐานการศึกษา 

ผู้ท่ีเข้ำมำศึกษำในมหำวิทยำลัยชีวิตส่วนใหญ่มีภูมิหลัง

ทำงครอบครัวและภูมิหลังทำงกำรศึกษำท่ีไม่แตกต่ำง

กันมำกนัก คือ กำรขำดโอกำสทำงกำรศึกษำเม่ือครั้ง

วัยเยำว์ เน่ืองจำกครอบครัวมีฐำนะยำกจน มีพ่ีน้อง

หลำยคน หรือตั้งใจเรียนแค่กำรศึกษำภำคบังคับเพ่ือ

จบออกมำหำงำนท ำ เพ่ือช่วยเหลือครอบครัว และ

ต่อมำได้มีโอกำสเรียนต่อเพ่ือให้วุฒิกำรศึกษำสูงขึ้น

จำกหลักสูตรกำรศึกษำนอกโรงเรียนระดับมัธยมปลำย 

และมีนักศึกษำ / ผู้ เรียนบำงส่วนท่ีจ ำเป็นต้องออก

กลำงคันจำกระบบโรงเรียนหรือมหำวิทยำลัยภำคปกติ 

และมีนักศึกษำหลำยๆ คนท่ีจบระดับมัธยมศึกษำตอน

ปลำย และได้ไปท ำงำนหำรำยได้ก่อนจนกระทั่งประสบ

ควำมส ำเร็จในด้ำนเศรษฐกิจ อำชีพ รำยได้ และเม่ือมี

เวลำและควำมพร้อม จึงได้เข้ำมำเรียนระดับปริญญำ

ตรีท่ีมหำวิทยำลัยชีวิต เพ่ือให้ตนเองรู้สึกว่ำประสบ

ควำมส ำเร็จในชีวิตในด้ำนกำรศึกษำอีกทำงหน่ึงด้วย 

ซ่ึงเป็นเหมือนกำรเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์ 

อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำ นักศึกษำ ม.ชีวิต ส่วนใหญ่จบกำร 

ศึกษำจำกระบบกำรศึกษำนอกโรงเรียน (กศน.) ซ่ึงแน่ 

นอนว่ำหลักสูตร เป้ำประสงค์ กิจกรรมกำรเรียนกำร

สอนย่อมมีควำมแตกต่ำงจำกกำรศึกษำท่ีเป็นทำงกำร 

โดยเฉพำะระยะเวลำกำรศึกษำ และควำมเข้มข้นของ

รำยวิชำ ผู้ เรียนท่ีจบกำรศึกษำจำกกำรศึกษำนอก

โรงเรียนสะท้อนตัวเองว่ำ ไม่เก่งด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน 

กำรค ำนวณ และไม่อยำกเรียนรู้ ด้วยกำรท่องจ ำ 

เช่นเดียวกับนักศึกษำ / ผู้เรียนท่ีจบกำรศึกษำท่ีเป็น

ทำงกำรทั้งในระดับ ม. ปลำย หรือ ปวช. / ปวส. มำ

หลำยปี ก็ได้สะท้อนว่ำมีควำมกังวลในกำรเรียนรู้ในส่ิง

ท่ีเป็นวิชำกำรและกำรอ่ำนต ำรำ 

มีนักศึกษำในวัยใกล้สูงอำยุและสูงอำยุหลำยคน ท่ีจบ

กำรศึกษำภำคบังคับ ป.4 หรือ ป.6 ในสมัยนั้น ท่ีสนใจ

กำรเรียนในระดับอุดมศึกษำแบบมหำวิทยำลัยชีวิต เม่ือ

ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของมหำวิทยำลัยชีวิต ได้

มีกำรเตรียมตัวเรียน นับตั้งแต่เรียน กศน. จนจบ
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ระดับประถมต่อเน่ืองไปจนถึงมัธยมปลำยก็มีอยู่จ ำนวน

หน่ึง   

ส ำหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีจบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี

จำกสถำบันกำรศึกษำอ่ืน ๆ มำแล้ว พบว่ำ บำงคนเข้ำ

มำเรียนระดับปริญญำตรีท่ี  ม.ชีวิต เพ่ือน ำไปใช้ใน

หน้ำท่ีกำรงำนปัจจุบันของตนเอง เช่น นักปฏิบั ติ 

กำรด้ำนสำธำรณสุข เข้ำมำเรียนในสำขำวิชำท่ีเกี่ยว 

ข้องกับสุขภำพ ท ำให้สำมำรถเข้ำใจชุมชนมำกข้ึนเม่ือ

ต้องเข้ำท ำงำนในพื้นท่ี ก็สำมำรถน ำไปใช้ได้เลย หรือ

กรณีของบำงคนท่ีส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี

มำแล้ว 2-3 ใบ (ซ่ึงเป็นกำรเรียนเพ่ือพ่อแม่) แต่พอได้

อ่ำนเอกสำรข้อมูลแผ่นพับเกี่ยวกับ ม.ชีวิต ก็เกิด

ควำมชอบและประทับใจในแนวคิดและปรัชญำของ  

ม.ชีวิต เพรำะรู้สึกว่ำตรงกับส่ิงท่ีตนเองต้องกำรหรือ

แสวงหำมำตลอด เลยเข้ำมำเรียน ม.ชีวิต และส ำเร็จ

ได้รับปริญญำตรีใบท่ีสำมก็มี หรือกรณีของผู้น ำชุมชน

บำงท่ำน ท่ีมีพื้นฐำนกำรศึกษำระดับปริญญำตรีจำก

มหำวิทยำลัยเปิด แต่เม่ืออ่ำนเอกสำรแผ่นพับของ

หลักสูตร ก็สนใจและได้เข้ำมำเรียน จนส ำเร็จกำร 

ศึกษำ และได้จัดท ำโครงงำนท่ีเป็นกำรเปล่ียนแปลง

ชีวิตของตนเองอย่ำง 360 องศำ   

นอกจำกน้ียังพบว่ำ ผู้เรียนบำงส่วนท่ีก ำลังศึกษำอยู่ใน

มหำวิทยำลัยอ่ืน ๆ เม่ือได้มำเห็นกำรจัดกระบวน 

กำรเรียนรู้ของ ม.ชีวิต ท่ีมีควำมอบอุ่น มีควำมสนุก 

สนำน มีชีวิตชีวำ ได้เรียนในหลำย ๆ บรรยำกำศ หลำย 

ๆ สถำนท่ี ไม่ได้อยู่แต่ในห้องส่ีเหล่ียม หรือนั่งฟังแต่กำร

บรรยำย แต่ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เห็นกำรช่วยเหลือ

เกื้อกูลกันในกลุ่มผู้เรียน ก็ท ำให้รู้สึกชอบ รู้สึกว่ำเป็นส่ิง

ท่ีตนเองต้องกำร เพรำะเป็นกำรเรียนท่ีมีควำมสุข มี

เพ่ือน มีทีมเรียนด้วยกัน มีคนในวัยเดียวกันมำพบปะ

พูดคุยกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน กำรเรียนรู้ท่ีด ำเนินไปท ำ

ให้มีรำยได้ หรือสำมำรถได้อำชีพทันทีท่ีมำเรียน ฯลฯ ก็

ไ ด้ตัด สินใจ ย้ำยมำสมัคร เรียน ท่ี  ม . ชี วิต  ก็ มีอยู่

พอสมควรทีเดียว  

⁂ อาชีพและรายได้  

จำกกำรวิจัยด้วยกำรศึกษำเชิงคุณภำพในภำคสนำมก็ดี

หรือกำรใช้แบบสอบถำมก็ดี อำจกล่ำวได้ว่ำ นักศึกษำ 

ม.ชีวิต มีควำมหลำกหลำยด้ำนอำชีพ หรือมีสถำนภำพ

ทำงอำชีพหลำยประเภทด้วยกัน ครอบคลุมทั้ ง

ข้ำรำชกำรพลเรือน ข้ำรำชกำรกำรเมือง นักกำรเมือง

ท้องถิ่น พนักงำนบริษัท นักธุรกิจ พ่อค้ำ พระสงฆ์ ไป

จนถึงเกษตรกร หำกจ ำแนกตำมกลุ่มรำยได้สูง ปำน

กลำง และต่ ำ อำจกล่ำวได้ว่ำ นักศึกษำกลุ่มผู้ที่มีรำยได้

สูงส่วนใหญ่มีอำชีพเป็นนักธุรกิจ / เจ้ำของกิจกำร

ประเภทต่ำง ๆ ทั้งขนำดใหญ่ และขนำดกลำง เช่น 

โรงแรม ร้ำนอำหำร / ภัตตำคำร รีสอร์ท ขำยรถยนต์ 

บ้ำนเช่ำ ส ำหรับผู้ท่ีมีรำยได้ปำนกลำง ส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ี

มีเงินเดือนประจ ำ ซ่ึงได้แก่ ผู้น ำชุมชนต ำแหน่งต่ำง ๆ 

เช่น ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน สมำชิก อบต. หรือ

สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนบริษัท / ห้ำงร้ำน ฯลฯ 

และผู้ท่ีมีรำยได้ต่ ำ ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรท่ีผลิตเพ่ือ

กำรบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก หรือกรณีท่ีท ำกำร

ผลิตเพ่ือขำย พบว่ำ รำยได้ข้ึนอยู่กับรำคำสินค้ำกำร 

เกษตรในแต่ละช่วงเวลำ / ฤดูกำล ท ำให้มีรำยได้ไม่

แน่นอน ดังนั้น นักศึกษำ ม.ชีวิต จึงมีสถำนะทำง

เศรษฐกิจท่ีแตกต่ำงหลำกหลำยในเกือบทุกศูนย์กำร

เรียนรู้ ไม่ได้มีแต่เฉพำะผู้ ท่ีมีฐำนะทำงเศรษฐกิจใน

ระดับล่ำงหรือมีฐำนะท่ีค่อนข้ำงล ำบำกตำมควำมรู้

ควำมเข้ำใจเดิม ๆ หรือท่ีเคยเป็นมำในช่วงแรก ๆ ของ

กำรก่อตั้ง ม.ชีวิต เท่ำนั้น  

อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำ นักศึกษำที่มีฐำนะค่อนข้ำงดีมักจะ

ช่วยเหลือผู้ท่ีมีรำยได้น้อย เช่น ช่วยสนับสนุนเรื่องค่ำ

เทอม ค่ำใช้ จ่ำยในกำรเดินทำงศึกษำดูงำน หรือ

ให้บริกำรรับส่งในกำรเดินทำงโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย แต่ให้

ร่วมเดินทำงไปด้วย นอกจำกน้ี ยังพบด้วยว่ำ ทุกคนไม่

ว่ำจะมีสถำนะทำงเศรษฐกิจแตกต่ำงกันอย่ำงไร ต่ำงก็

พ่ึงพำอำศัยซ่ึงกันและกัน และแบ่งปันกัน เช่น กำร

จัดหำอำหำรกลำงวันมำทำนด้วยกันหรือลงขันกัน โดย

ท่ีใครมีมำกให้มำก ใครมีน้อยให้น้อย จนเสมือนเป็น
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วัฒนธรรมกำรอยู่ร่วมกันของนักศึกษำมหำวิทยำลัย

ชีวิตจำกรุ่นสู่รุ่นในหลำย ๆ พื้นท่ี / ศูนย์กำรเรียนรู้ ซ่ึง

เป็นส่ิงท่ีน่ำสนใจเช่นกัน 

ในเรื่องควำมคำดหวังของกำรมำเรียนท่ี  ม.ชี วิต 

นักศึกษำ / ผู้เรียน ท่ีมีควำมแตกต่ำงในเรื่องอำชีพและ

รำยได้น้ี ต่ำงก็มีควำมคำดหวังต่อกำรมำเรียนท่ีแตก 

ต่ำงกัน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นเกษตรกรและผู้น ำ

ท้องถิ่นท่ีมีบทบำทในกำรพัฒนำชุมชนของตนเอง ท่ีเข้ำ

มำเรียนรู้เพรำะหลักสูตรสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ใน

ชีวิตจริงได้ทันที ส ำหรับกลุ่มนักธุรกิจหรือเจ้ำของ

กิจกำร ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีค่อนข้ำงมีฐำนะดีและประสบ

ควำมส ำเร็จในอำชีพกำรงำนแต่ขำดโอกำสเรียนระดับ 

อุดมศึกษำในช่วงท่ีผ่ำนมำ พบว่ำ กลุ่มน้ีส่วนใหญ่เข้ำ

มำเรียนรู้ท่ีมหำวิทยำลัยชีวิตเพ่ือต้องกำรปริญญำบัตร

และควำมรู้บำงด้ำนเพ่ือน ำไปใช้ในกำรพัฒนำตนเพ่ิม

มำกข้ึน และมองว่ำได้ควำมรู้มำกกว่ำท่ีมีอยู่เดิมหรือ

บำงส่วนต้องกำรควำมรู้ใหม่ ซ่ึงถ้ำเป็นกรณีนี้ ส่วนใหญ่

เป็นผู้ท่ีเห็นควำมส ำคัญของกำรศึกษำ แต่ก็มีบำงคน

ท่ีมำเรียนเพ่ือปริญญำบัตรโดยไม่สนใจควำมรู้ ท่ีจะ

ได้รับ กลุ่มน้ีมักจะขำดเรียนหรือเข้ำกลุ่มเรียนบ้ำงเป็น

บำงครั้ง แต่ไม่ครบ แต่ขอเข้ำสอบ ซ่ึงท้ำยท่ีสุดแล้วบำง

คนต้องออกจำกกำรศึกษำ ม.ชีวิต ไป เนื่องจำก ม.ชีวิต 

ไม่อำจท ำตำมควำมต้องกำรของผู้เรียนประเภทนี้ได้  

ส่วนนักศึกษำวัยเรียนท่ียังไม่ได้ประกอบอำชีพหลัก แต่

มีพ่อแม่สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเพ่ือกำรศึกษำ หลำยคน

สะท้อนให้เห็นว่ำ เม่ือมำเรียนแล้วท ำให้ได้รู้จักกับคน

หลำกหลำยอำชีพ ได้ไปดูงำนในท่ีต่ำงๆ เห็นตัวอย่ำงท่ี

ท ำให้เกิดแรงบันดำลใจ บ้ำงอยำกต่อยอดอำชีพเกษตร 

กรรมจำกรุ่นพ่อรุ่นแม่ของตัวเอง บ้ำงอยำกท ำศูนย์

เรียนรู้ในชุมชน บำงส่วนอยำกใช้วิชำควำมรู้ไปพัฒนำ

ชุมชนของตนเอง หำกได้รับเลือกเป็นผู้น ำ หรือสอบเข้ำ

รับรำชกำรในสำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำชุมชน เป็น

ต้น 

นอกจำกน้ี ยังมีผู้ประกอบอำชีพส่วนตัวหรือเป็น

เจ้ำของธุรกิจ อำทิเช่น เป็นเจ้ำของรีสอร์ท หรือในบำง

พื้นท่ี เช่น ภูเก็ต เป็นเจ้ำของโรงแรมหรือเป็นบุตรของ

เจ้ำของโรงแรม ซ่ึงพบว่ำ ผู้เรียนกลุ่มน้ีจ ำนวนหน่ึง

สนใจแนวคิดและหลักปรัชญำของ ม.ชีวิต หรือมองเห็น

ควำมส ำคัญ ให้คุณค่ำต่อกำรเรียนแบบ ม.ชีวิต เป็น

อย่ำงมำก และบำงท่ำนต้องกำรพัฒนำรีสอร์ทของ

ตนเอง เพื่อให้สำมำรถพ่ึงพำตนเองในด้ำนอำหำรอย่ำง

ครบวงจร หรือมีผลผลิตต่ำง ๆ ท่ีพอเพียงท่ีสำมำรถ

น ำมำใช้ในครัว ทั้งเพ่ือไว้บริกำรแขกท่ีมำพัก แขกท่ีมำ

รับประทำนอำหำร และกำรสร้ำงตลำดรูปแบบอ่ืน ๆ 

ข้ึนมำด้วย ซ่ึงเป็นควำมคิด ควำมต้องกำรท่ีมีชุมชน

ใกล้เคียง (catchment areas) อยู่ในหัวใจ หรือมองว่ำ

ควำมคิดริเริ่มในเรื่องน้ีสำมำรถเป็นช่องทำงในกำร

ส่งเสริมกำรมีรำยได้ของคนในชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงกับ 

รีสอร์ท โดยเฉพำะกำรส่งเสริมกำรผลิตอำหำรทั้งข้ำว

และผักอินทรีย์ เพ่ือน ำผลผลิตจ ำหน่ำยให้กับทำงรี

สอร์ท  

นอกจำกน้ี เจ้ำของรีสอร์ทบำงแห่งยังได้สนับสนุนทุนให้

พนักงำนในรีสอร์ทอีกจ ำนวน 6-7 คน ได้เข้ำมำเรียนรู้

ท่ี ม.ชีวิต ด้วย แต่ประเด็นปัญหำท่ีส ำคัญ ก็คือ กำร

ขับเคล่ือนในเรื่องน้ียังไม่ค่อยมีควำมคืบหน้ำมำกนัก 

เพรำะทำงรีสอร์ทต้องกำรค ำแนะน ำ / ค ำปรึกษำจำก

ทำง ม.ชีวิต หรือร่วมกันด ำเนินกำรในส่วนของชุมชน 

เพรำะทำงรีสอร์ทไม่มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน

ขับเคล่ือนหรือกำรส่งเสริมรำยได้ร่วมกับชุมชน แต่ทำง 

ม.ชีวิต ในพื้นท่ีเองยังไม่มีทีมเข้ำมำสนับสนุนในเรื่องน้ี 

ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีน่ำเสียดำยเป็นอย่ำงย่ิง เพรำะท่ีจริงเป็น

โอกำสในกำรท ำงำนสร้ำงฐำนเศรษฐกิจของชุมชน

ร่วมกันภำคธุรกิจท่ีมีควำมสนใจในเรื่องชุมชนและ

เกษตรอินทรีย์ ซ่ึงท่ีจริงแล้วทั้งสองเรื่อง น่ำจะเป็น

ควำมเช่ียวชำญของ ม.ชีวิต กำรท่ีไม่สำมำรถตอบสนอง

ต่อประเด็นแบบน้ีได้ ท ำให้เสียโอกำสในกำรขับเคล่ือน

ร่วมกันระหว่ำง ม.ชีวิต ภำคธุรกิจ และชุมชนท้องถิ่นท่ี

ต้องกำรได้รับกำรสนับสนุน และท่ีจริงประเด็นน้ีมี

ควำมส ำคัญมำก และสำมำรถใช้เป็นประเด็นในกำร

สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันกับผู้เรียนของ ม.ชีวิต 

ในพ้ืนท่ีนี้ได้เป็นอย่ำงดีอีกด้วย 
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⁂ สถานะทางครอบครัว 

นักศึกษำ ม. ชีวิต ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยกลำงคน ท่ีมี

ภำระหน้ำท่ีต่อครอบครัวของตัวเอง หลำยคนยังต้องส่ง

เสียบุตรหลำนของตนเองเรียน33 และหลำยคนเม่ือไม่มี

ภำระทำงด้ำนเงินแล้ว ได้มำเรียนท่ีมหำวิทยำลัยชีวิต

พร้อมกับคู่สมรสของตนเอง บำงคนมำเรียนกับลูก หรือ

มีคนในครอบครัวเรียนอยู่แล้ว ในปีถัดไปจึงสมัครเข้ำ

เรียน ในบำงครอบครัวมีทุนจ ำกัดในกำรเรียน เม่ือคน

หน่ึงส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว จึงให้สมำชิกอีกคนได้เรียน

ต่อ อย่ำงไรก็ตำม มีนักศึกษำบำงคนท่ีมำเรียนและได้มี

โอกำสมำพบปะเพ่ือนร่วมรุ่นเดียวกัน แต่คนในครอบ 

ครัวไม่เข้ำใจหรือเกิดกำรหึงหวง และไม่สนับสนุนให้มำ

เรียน ท ำให้ต้องหยุดกำรศึกษำกลำงคันก็มีจ ำนวนหน่ึง 

แต่ก็พบด้วยว่ำ ศูนย์กำรเรียนรู้บำงแห่งได้ใช้วิธีแก้ 

ปัญหำน้ี โดยกำรเปิดให้คู่สมรสหรือลูกเข้ำมำศึกษำ

เรียนรู้หรือเข้ำมำร่วมสังเกตกำรณ์อย่ำงไม่เป็นทำงกำร

ได้ ซ่ึงท ำให้ครอบครัวหรือคู่สมรสเกิดควำมเข้ำใจซ่ึงกัน

และกัน หรือมีควำมไว้วำงใจกันมำกข้ึน หรือในท่ีสุด

เห็นด้วยหรือสนับสนุนให้มำศึกษำหำควำมรู้ และบำง 

ส่วนยังได้มำท ำควำมรู้จักกับครอบครัวของนักศึกษำ

มหำวิทยำลัยชีวิตคนอ่ืน ๆ ไปในเวลำเดียวกันและ

บำงส่วนได้กลำยเป็นเพ่ือนท่ีดีต่อกันด้วย  

 
                                                        
33 จำกกำรสนทนำกับผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภำพ พบว่ำ จ ำนวนไม่

น้อยที่กล่ำวว่ำ กำรมำเรียน ม.ชีวิตนั้น ถ้ำไม่มีรำยได้ที่มั่นคงก็
ค่อนข้ำงล ำบำก เพรำะยังต้องส่งลูกหรือหลำนของตนเองเรียน
ไปในเวลำเดียวกันด้วย และนี่คือสำเหตุหนึ่งที่ท ำให้ผู้เรียนที่
สูงอำยุจ ำนวนหนึ่งลำออก เพรำะหำรำยได้ไม่พอในกำรจ่ำยค่ำ
กำรศึกษำให้กับทั้งของตนเองและลูกหลำน และหลำยคนยัง

⁂ บทบาทในชุมชน 

นักศึกษำ ม.ชีวิต มีทั้งท่ีมีบทบำทต่ำง ๆ ในชุมชนท่ี

ตนเองอำศัยอยู่และไม่ค่อยมีบทบำทหรือไม่มีบทบำท 

ใด ๆ ในชุมชนของตนเองเลย ส ำหรับผู้ท่ีมีบทบำทใน

ชุมชนก่อนเข้ำมำเรียนท่ี ม.ชีวิต ส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่ 

บ้ำน ก ำนัน อำสำสมัคร สมำชิกองค์กรปกครองท้องถิน่ 

สำรวัตรก ำนัน เป็นต้น และเม่ือได้รับควำมรู้จำกกำร

เรียนท่ีมหำวิทยำลัยชีวิตท ำให้สำมำรถน ำควำมรู้ไป

แบ่งปันให้กับสมำชิกท่ีร่วมท ำกิจกรรมเพ่ือชุมชนได้มำก

ข้ึน ท ำให้มีโอกำสได้เปรียบเทียบชุมชนท่ีตนเองอำศัย

อยู่กับชุมชนท่ีได้ไปศึกษำดูงำน และได้น ำแนวทำงกำรมี

ส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนไปใช้ในชุมชนของตนเอง 

และท ำให้เกิดกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

ของตนเอง  

ส่วนผู้เรียนหรือบัณฑิตท่ีไม่มีบทบำทในชุมชนในถิ่นท่ีอยู่

ของตนเองหรือมีค่อนข้ำงน้อยนั้น ส่วนหน่ึงให้เหตุผลว่ำ

เป็นเพรำะอำศัยอยู่ในเขตเมือง ซ่ึงท ำงำนเรื่องชุมชน

ล ำบำก เพรำะคนไม่ค่อยรู้จักกันหรือต่ำงคนต่ำงท ำมำ

หำกิน ไม่มีใครสนใจใคร คนส่วนใหญ่มุ่งท ำธุรกิจหรือ

กำรงำนของตนเอง ไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน ซ่ึงก็รวมถึง

ตนเองด้วย แต่บำงคนก็ไปหำช่องทำงในกำรท ำงำนใน

ชุมชนอ่ืนหรือชุมชนใกล้เคียง ท่ีมีควำมเป็นเมืองน้อย

กว่ำ หรือบำงคนกลับไปท ำกิจกรรมหรือส่งเสริม

กิจกรรมชุมชนท่ีบ้ำนเดิมของตนเอง ท่ียังมีควำมเป็น

ชุมชนท่ีคนรู้จักกันและสำมำรถพูดคุยกันได้  

อย่ำงไรก็ดี จำกกำรสัมภำษณ์เชิงคุณภำพ นักศึกษำ

หรือผู้เรียนบำงส่วนให้ข้อมูลว่ำ กำรได้มีโอกำสเข้ำไป

ศึกษำเรียนรู้ “ชุมชน” ตำมแนวทำงของ ม.ชีวิต ท ำให้

ตนเองเข้ำใจชุมชนของตนมำกข้ึน ในขณะเดียวกัน ก็มี

กล่ำวถึงเพื่อนที่อยู่ในวัยเดียวกันที่สนใจเรียน ม.ชีวิต เหมือนกัน 
แต่เม่ือได้ชั่งตวงวัดหรือเปรียบเทียบระหว่ำงส่งตัวเองเรียน กับ
ส่งลูกหรือหลำนเรียน ควรเป็นใครก่อน พบว่ำ ส่วนใหญ่ตัดสิน 
ใจให้ลูกหรือหลำนของตนเองได้เรียนก่อน เพรำะเป็นวัยที่มี
ควำมจ ำเป็นตอ้งได้รับกำรศกึษำมำกกว่ำวัยของตนเอง เป็นตน้ 
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บัณฑิตหลำยคนท่ีไม่เคยมีบทบำทในชุมชนและปฏิเสธท่ี

จะเข้ำร่วมปฏิสัมพันธ์กับชุมชน ซ่ึงบำงส่วนน่ำจะเป็น

เพรำะยังไม่เข้ำใจเรื่อง “ชุมชน” หรือไม่ได้ให้คุณค่ำกับ

เรื่อง “ชุมชน” นอกจำกน้ี ก็มีนักศึกษำและบัณฑิตท่ีเคย

มีบทบำทในชุมชนเป็นอย่ำงมำก แต่เม่ือมำเรียนท่ี ม.

ชีวิต กลับมีควำมคิดเปล่ียนไป บำงส่วนก็อยำกท ำเพ่ือ

ตัวเองมำกข้ึน แต่บำงส่วนกลับต้องกำรมีส่วนร่วมใน

ชุมชนมำกข้ึน โดยไม่จ ำเป็นต้องมีต ำแหน่ง ท่ี เป็น

ทำงกำร  หรือบำงคนก็เล่ำว่ำตนเองไม่มีควำมคิดท่ี

อยำกจะท ำงำนเพ่ือชุมชนเลย ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นเพรำะ

บุคลิกท่ีไม่ได้ชอบสุงสิงหรือพบปะผู้คนจ ำนวนมำก 

หรือชอบใช้ชีวิตอยู่เงียบ ๆ มำกกว่ำ ดังนั้น เรำจึงไม่

สำมำรถคำดหวังให้ทุกคนท่ีส ำเร็จกำรศึกษำจำก  

ม.ชีวิต สำมำรถท ำงำนชุมชนได้ตำมโมเดลกำรเรียนรู้

หรือตำมปรัชญำของ ม.ชีวิต ได้ทั้งหมด 

⁂ ทัศนะต่อการศึกษาเรียนรู้และความส าคัญ

ของข้อมูลผู้เรียน 

ก่อนท่ีจะเข้ำมำเรียนในมหำวิทยำลัยชี วิต พบว่ำ 

นักศึกษำหรือผู้ เรียนส่วนใหญ่ ได้รับข้อมูลต่ำง ๆ

เกี่ยวกับ ม.ชีวิต หรือวิธีกำรเรียนกำรสอนจำกสองสำม

แหล่งด้วยกัน กล่ำวคือ บำงส่วนได้รับจำกอำจำรย์ผู้จัด

กระบวนกำรเรียนรู้ในพื้นท่ีโดยตรง บำงส่วนได้รับจำก

นักศึกษำท่ีก ำลังเรียนอยู่ และบำงส่วนได้รับจำกศิษย์

เก่ำ ซ่ึงพบว่ำ นักศึกษำหรือผู้เรียนเหล่ำน้ีมีส่วนหน่ึงท่ี

ตั้งใจอยำกเรียนต่อในระดับอุดมศึกษำเป็นทุนเดิมอยู่

แล้ว จึงพยำยำมค้นหำข้อมูลจำกหลำยๆ แหล่ง และได้

ตัดสินใจเลือกเรียนท่ี ม.ชีวิต เพรำะตรงกับควำมต้อง 

กำรของตนเองทั้งในเรื่องเวลำ แนวทำงและเน้ือหำ

สำระกำรเรียนรู้ นักศึกษำท่ีมุ่งหวังอยำกได้ควำมรู้และ

ต้องกำรพัฒนำตนเอง ส่วนใหญ่จะเกิดกำรพัฒนำหรือ

กำรเปล่ียนแปลงตนเองในด้ำนต่ำง ๆ ด้ำนใดด้ำนหน่ึง

หรือหลำย ๆ ด้ำน เช่น ด้ำนกำรเงิน สำมำรถบริหำร

จัดกำรได้ดีข้ึน ด้ำนอำชีพ / รำยได้ สำมำรถสร้ำงอำชีพ

ใหม่ ต่อยอดหรือปรับปรุงอำชีพเดิมและมีรำยได้เพิ่มข้ึน 

เช่น กำรเล้ียงไส้เดือน กำรตัดเย็บเสื้อผ้ำ กำรขำยโรตี 

กำรคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่  ๆ กำรท ำกำรเกษตร

ผสมผสำน กำรขำยของออนไลน์ รวมถึงกำรจัดกำร

หน้ีสิน เช่น ตั้งเป้ำช ำระหน้ีให้หมดภำยในเวลำที่ก ำหนด 

เพรำะสำมำรถสร้ำงวินัยให้กับตนเองและสำมำรถ

บริหำรจัดกำรเงิน ทั้งรำยได้และรำยจ่ำยได้ดีข้ึน มี

ควำมสมดุลกัน หรือด้ำนสุขภำพ มีกำรออกก ำลังกำย 

มีกำรควบคุมควำมดันโลหิต มีกำรดูแลเรื่องอำหำร 

และด้ำนควำมสัมพันธ์กับคนในครอบครัว เช่น พูดคุย

กับคนในครอบครัวมำกข้ึน พูดดีข้ึน ดูแลเอำใจใส่ซ่ึงกัน

และกันมำกข้ึน เป็นต้น ดังนั้น นักศึกษำ / ผู้เรียนกลุ่มน้ี

ส่วนใหญ่จึงมองข้ำมส่ิงท่ี ม.ชีวิต ไม่มี หรือมีควำม

แตกต่ำงจำกมหำวิทยำลัยอ่ืน ๆ โดยเฉพำะในด้ำน

กำยภำพ อำทิเช่น สถำนท่ีจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีดูไม่

หรูหรำ ไม่ทันสมัย เพรำะส่วนใหญ่อำศัยหรือใช้อำคำร

สถำนท่ีต่ำง ๆ ของหน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ เช่น โรง 

เรียนระดับประถม-มัธยม, วัด, สถำนท่ีท ำกำรของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, อำคำรหรือตึกเช่ำ, 

อำคำรสหกรณ์ท่ีอยู่ในปั๊มน้ ำมันศำลำกลำงบ้ำน, ศำลำ

เอนกประสงค์ ฯลฯ รวมทั้งขำดส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก

ต่ำง ๆ เช่น ห้องสมุด / ท่ีอ่ำนหนังสือ ห้องคอมพิวเตอร์ 

ห้องอำหำร ท่ีพักผ่อน ฯลฯ แต่ถึงกระนั้น ก็พบด้วย

เช่นกันว่ำ ถึงแม้นักศึกษำบำงส่วนจะชอบวิธีกำรเรียนรู้

ท่ีมีลักษณะพิเศษหรือแตกต่ำงจำกสถำบันกำรศึกษำ

ทั่ว ๆ ไป แต่ก็ยังคงมีนักศึกษำ / ผู้เรียนบำงส่วนในบำง

พื้นท่ี ท่ียังต้องกำรให้มีสถำนท่ีเรียนเป็นหลักแหล่ง ไม่

ต้องถูกโยกย้ำยท่ีเรียนหรือท่ีนัดพบกลุ่มเรียนบ่อยครั้ง 

หรือเดินทำงไปไกลนอกพื้นท่ี ๆ ตนเองไม่คุ้นเคย ซ่ึง

ผู้เรียนส่วนหน่ึงมองว่ำไม่สะดวก อันตรำย ท ำให้ไม่

อยำกเดินทำงไปเรียน  

นักศึกษำบำงส่วนชอบและเข้ำใจวิธีกำรเรียนกำรสอน 

หรือท่ีเรียกกันว่ำ “กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้” ในแบบ

ฉบับของ ม.ชีวิต แต่ก็มีบำงส่วนท่ีสะท้อนถึงควำม

ต้องกำรท่ีจะฟังผู้สอนอธิบำยหรือชี้แนะต่ำง ๆ ใน

ห้องเรียน และมีควำมคำดหวังว่ำผู้สอนต้องมีควำมรู้ใน

เรื่องท่ีน ำมำถ่ำยทอดเป็นอย่ำงดี  
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เป็นท่ีน่ำสังเกตว่ำ ผู้เรียนท่ีเข้ำใจ สนใจ และชอบใน

กระบวนกำรเรียนรู้ของ ม.ชีวิต เป็นอย่ำงดี ก็มักจะเกิด

กำรเปล่ียนแปลงตนเองในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงมองเห็นได้

ชัดเจน ซ่ึงแต่เดิม อำจจะไม่มีควำมสำมำรถในกำรพูด  

กำรแสดงออก รวมถึงกำรคิด กำรเขียน แต่พบว่ำ 

ต่อมำได้กลำยมำมีควำมสำมำรถหรือมีทักษะในด้ำน

ต่ำง ๆ เหล่ำน้ีมำกข้ึน ส ำหรับผู้ท่ีมีควำมสำมำรถเดิมดี

อยู่แล้ว ก็ย่ิงสำมำรถพัฒนำทักษะต่ำง ๆ ทั้งกำรพูด 

กำรคิด กำรเขียน หรือสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงเป็น

ระบบมำกข้ึน และยังมีควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอด

เรื่องท่ีตนเองเช่ียวชำญให้กับผู้อ่ืนได้ด้วย หรือสำมำรถ

เป็นวิทยำกรในเรื่องท่ีตนเองถนัดหรือสนใจได้ด้วย ใน

ขณะเดียวกัน นักศึกษำบำงส่วนท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง

ตนเองได้น้อยหรือพอใช้ได้ในบำงเรื่องนั้น พบว่ำ มำ

จำกหลำยสำเหตุประกอบกัน อำทิเช่น มีปัญหำส่วนตัว 

เช่น ระดับสติปัญญำท่ีอำจคิดได้ช้ำ ฟังไม่ทัน ไม่

สำมำรถท ำควำมเข้ำใจหรือคิดเชิงระบบได้ หรือ

เกี่ยวกับทัศนคติส่วนตัว ปัญหำครอบครัว เช่น มีภำระ

ในครอบครัวหลำยอย่ำง ท ำให้มำเข้ำกลุ่มเรียนได้ไม่

เต็มท่ี หรือครอบครัวไม่สนับสนุน / ไม่เห็นด้วย รำยได้

ไม่พอเพียง ท ำให้ต้องท ำงำนหำรำยได้ ฯลฯ  หรือ

ปัจจัย-องค์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ี ไ ม่ เกื้อหนุนต่อกำร

เปล่ียนแปลง แต่ส่วนใหญ่มักเกี่ยวกับระดับสติปัญญำ 

ภูมิหลัง / พื้นฐำนเดิม ทัศนคติ / มุมมอง ควำมเคยชิน 

ควำมรู้-ควำมเข้ำใจ ควำมสำมำรถในกำรรับส่ิงใหม่ ๆ 

ควำมจริงใจต่อกำรเปล่ียนแปลง และกำรให้คุณค่ำต่อ

ปรัชญำ แนวคิด ระบบคุณค่ำของ ม.ชีวิต   

นอกจำกน้ี จำกกำรสัมภำษณ์นักศึกษำในบำงพื้นท่ีท ำ

ให้สำมำรถประเมินได้ด้วยว่ำ ศักยภำพหรือควำม 

สำมำรถของนักศึกษำหรือผู้เรียนนั้นมีควำมสัมพันธ์

เกี่ยวข้องกับศักยภำพหรือควำมสำมำรถของอำจำรย์ / 

ผู้สอน / ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงเห็นได้ชัดเจน 

กล่ำวคือ อำจำรย์ท่ีมีควำมสำมำรถในกำรจัดกระบวน 

กำรเรียนรู้ได้ในระดับดี ก็มักจะสำมำรถท ำให้นักศึกษำ

หลำยคนในรุ่นนั้น ๆ เปล่ียนแปลงตนเองในด้ำนต่ำง ๆ 

ได้อย่ำงชัดเจน ในขณะท่ีบำงพ้ืนที ่ๆ อำจำรย์ผู้สอน / ผู้

จัดกระบวนกำรเรียนรู้ยังคงสอนในรูปแบบเดิม หรือ

อำจขำดประสบกำรณ์ในเรื่องท่ีสอน ท ำให้เห็นได้อย่ำง

ค่อนข้ำงชัดเจนด้วยเช่นเดียวกันว่ำ นักศึกษำยังไม่

สำมำรถแสดงภำวะควำมเป็นผู้น ำ หรือควำมสำมำรถ

ด้ำนต่ำง ๆ ออกมำได้อย่ำงมั่นใจ โดยเฉพำะสังเกตจำก

กำรพูดท่ีไม่เป็นระบบ ไม่มีควำมมั่นใจในส่ิงท่ีพูด ไม่

สำมำรถอธิบำยส่ิงท่ีควรอธิบำยได้ ฯลฯ  

ดังนั้น ถ้ำหำกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมองว่ำปัจจัยต่ำง ๆ 

เกี่ยวกับผู้เรียนนั้น ถือเป็นข้อมูลส ำคัญและเป็นโอกำส

ในกำรน ำข้อมูลเหล่ำนั้นมำใช้ในกำรปรับเปล่ียนหรือ

ยกระดับคุณภำพกำรเรียนกำรสอนของ ม.ชีวิต ก็

อำจจะมีกำรวิเครำะห์ควำมคำดหวังและควำมต้องกำร

ของผู้เรียนแต่ละกลุ่มอำยุด้วยว่ำเป็นอย่ำงไร หรือพวก

เขำอยำกให้กำรเรียนกำรสอน / กำรจัดกระบวนกำร

เรียนรู้เป็นไปในทิศทำงใด ถ้ำในอนำคตมีผู้เรียนสูงอำยุ

เพ่ิมมำกข้ึน (ส่วนหน่ึงเป็นเพรำะเรำก ำลังก้ำวเข้ำสู่กำร

เป็นสังคมสูงวัยอย่ำงเต็มตัว ในเวลำอีกไม่นำนน้ี ) 

หลักสูตรของ ม.ชีวิต ก็ควรจะต้องปรับให้เหมำะสมกับ

ผู้เรียนกลุ่มน้ีมำกย่ิงข้ึน หรือใช้โอกำสน้ีในกำรปรับ

หลักสูตรหรือน ำเสนอ “หลักสูตรการสูงวัยอย่างมี

คุณภาพ” (healthy aging) ให้กับผู้สูงวัยท่ีต้องกำร

พัฒนำตนเองหรือมีควำมประสงค์จะเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(life-long learning) นอกจำกน้ีส ำหรับกลุ่มผู้เรียนท่ีมี

ฐำนะทำงเศรษฐกิจสังคมท่ีดีอยู่แล้ว ควรส่งเสริมให้มี

แนวคิดทำงสังคมหรือปรับเปล่ียน / สนับสนุนกำรจัดท ำ

โครงงำนเพ่ือสังคมให้มำกข้ึน จะท ำให้เป็นประโยชน์ทั้ง

ต่อตัวผู้เรียนเองและต่อชุมชน สังคม หรือท ำให้รู้สึกว่ำ

ตนเองมีคุณค่ำ ซ่ึง ม.ชีวิต น่ำจะปลูกฝังหรือพูดคุยกับ

ผู้เรียนกลุ่มน้ีว่ำ น่ีคือโอกำสกำรเรียนรู้ท่ีมีคุณค่ำ ท่ีมี

ควำมท้ำทำยและมีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมท่ีผู้สูงวัย

สำมำรถท ำให้กับสังคมสูงวัย หรือมีส่วนในกำรสร้ำง

สังคมสูงวัยท่ีมีคุณภำพร่วมกันด้วย เป็นต้น 
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2.2) วิเคราะห์กระบวนการสื่อสารและ
กระบวนการส าคัญอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

1) กระบวนการและวิธีการส่ือสารในมิติต่าง ๆ 

จำกกำรสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภำพประเภทต่ำง ๆ 

ท่ีหลำกหลำย หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกประเภทของ 

ม.ชีวิต ครอบคลุมทั้งผู้บริหำรส่วนกลำง, ผู้บริหำร / 

ผู้รับผิดชอบหลักในภูมิภำค, อำจำรย์ / ผู้สอน / ผู้จัด

กระบวนกำรเรียนรู้, ผู้เรียนทั้งนักศึกษำและศิษย์เก่ำ, 

เจ้ำหน้ำท่ีเลขำนุกำรและประสำนงำน, ปรำชญ์ชำวบ้ำน

ชุมชน, พื้นท่ีเรียนรู้, ผู้น ำ, ภำคีเครือข่ำยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยว 

ข้อง ท ำให้ได้ข้อมูลส ำคัญ ท่ีมีควำมเกี่ยวข้องกับ

กระบวนกำรส่ือสำรในมิติและขั้นตอนต่ำง ๆ ส ำหรับ

กำรน ำเสนอ ณ ท่ีน้ี ครอบคลุมประเด็นกำรส่ือสำรใน

ขั้นตอนต่ำง ๆ ตั้งแต่ก่อนเข้ำมำเรียน ระหว่ำงกำรเรียน 

และภำยหลังกำรเรียน ดังน้ีคือ  

⁂ การส่ือสารเพื่อให้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย

ตัดสินใจเข้ามาเรียน  

มีหลำยพื้นท่ี ๆ ใช้ค ำหลักหรือสโลแกนในกำรส่ือสำร

เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้สนใจเข้ำมำเรียนว่ำ “จ่ำยครบ จบแน่” 

หรือบำงแห่งใช้ค ำว่ำ “เข้ำง่ำย เรียนง่ำย จบง่ำย” ซ่ึง

เป็นกำรส่ือสำรท่ีท ำให้เกิดภำพลักษณ์ทำงลบกับ

สถำบันฯ ท ำให้กลุ่มท่ีมุ่งหวังปริญญำบัตรเพียงอย่ำง

เดียวเข้ำมำสมัครเรียนกันเป็นจ ำนวนมำก แต่เม่ือคน

กลุ่มน้ีเข้ำมำเรียน กลับพบว่ำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอน

หรือกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ของหลำยแห่งค่อนข้ำงมี

ควำมเข้มข้น มีกิจกรรมต่ำง ๆ ในกลุ่มกำรเรียนบ่อย 

ครั้ง และต้องบริหำรจัดกำรเวลำในวันเสำร์และอำทิตย์

ส ำหรับกำรมำเรียนท่ี ม.ชีวิต ท ำให้คนจ ำนวนหน่ึง

จ ำเป็นต้องออกจำก ม.ชีวิต ไป และไปเรียนท่ีสถำบัน

อ่ืนแทน เป็นเพรำะคำดหวังว่ำจะง่ำยดำยตำมท่ีโฆษณำ

หรือประชำสัมพันธ์ออกไปตั้งแต่แรก ดังนั้น แนว

ทำงกำรส่ือสำรท่ีสำมำรถท ำให้กลุ่มเป้ำหมำยประเภท

ต่ำง ๆ ท่ีมีหลำยประเภท หลำยกลุ่มด้วยกัน ไม่ว่ำจะ

เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่มท่ีต้องกำรเรียนเพรำะสนใจ

แนวคิดและปรัชญำของสถำบัน ฯ กลุ่มท่ีมีเงินเก็บก้อน

หน่ึงจำกกำรไปท ำงำนต่ำงประเทศและยังไม่มีปริญญำ 

และมีศักยภำพในกำรเรียน เพรำะมีประสบกำรณ์ใน

กำรท ำกำรเกษตรหรือธุรกิจอ่ืน ๆ รวมถึงกลุ่มท่ีมีฐำนะ 

มีควำมพร้อม แต่ยังไม่มีปริญญำ และต้องกำรเสริม

ศักยภำพ หรือภำพลักษณ์ของตนเอง เกิดกำรตัดสินใจ

สมัครเข้ำมำเรียน และเรียนจนจบหลักสูตรได้นั้น พบว่ำ 

มีแนวทำงและวิธีกำรส่ือสำรต่ำง ๆ ท่ีหลำกหลำยมำก 

เพ่ือเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยเหล่ำน้ี โดยเฉพำะ ส่ือค ำพูด / 

สำร (message) ท่ีจะส่ือออกไปมีควำมส ำคัญมำกว่ำ 

ก ำลังต้องกำรส่ือกับใคร คนกลุ่มไหน อำยุเท่ำไหร่ 

อำชีพอะไร เขำอยู่ท่ีไหน เขำคิดอย่ำงไร ต้องกำรอะไร 

ซ่ึงสำมำรถน ำข้อมูลเหล่ำน้ีเข้ำสู่กระบวนกำรผลิตส่ือ

ประเภทต่ำง ๆ ผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ ท่ีหลำกหลำย โดย 

เฉพำะกำรสื่อสำรกับคนรุ่นใหม่ จะต้องมีกลยุทธ์ในกำร

ส่ือสำรท่ีเร้ำใจ น่ำสนใจ ตรงใจหรือโดนใจ ฯลฯ และ

วิธีกำรหรือช่องทำงหน่ึงท่ีน่ำสนใจ ก็คือ กำรให้กลุ่ม 

เป้ำหมำยท่ีสนใจแนวทำงกำรเรียนใน ม.ชีวิตเข้ำมำ

ทดลองเรียน ก่อนท่ีจะตัดสินใจสมัครเรียนในปีกำร 

ศึกษำถัดไป หรือ ในเทอมกำรศึกษำต่อไป หรือแม้แต่

ในภำคกำรศึกษำนั้นเลย เพรำะกำรจัดเตรียมควำม

พร้อมอย่ำงเช่นท่ีศูนย์กำรเรียนรู้จังหวัดสงขลำด ำเนิน 

กำร ได้ใช้เวลำก่อนเปิดภำคเรียนของทุกปีในกำร

จัดเตรียมควำมพร้อม หรือกำรให้ทดลองเรียน ส่งผล

ท ำให้ได้ผู้เรียนท่ีมีคุณภำพจำกช่องทำงกำรส่ือสำรและ

วิธีกำรบริหำรจัดกำรแบบน้ี  

ส่วนเรื่องกำรส่ือสำรเกี่ยวกับกำรศึกษำใน ม.ชีวิต ให้

ตรงกับกลุ่มเป้ำหมำย ควรมีกำรให้ข้อมูลท่ีสอดรับกับ

วัย ประสบกำรณ์ และควำมคำดหวังของกลุ่มเป้ำหมำย

ท่ีจะเป็นนักศึกษำ และควรชี้ให้เห็นควำมแตกต่ำงหรือ

จุดเด่น จุดขำยของ ม.ชีวิต ท่ีมีควำมแตกต่ำงจำก

มหำวิทยำลัยทั่ว ๆ ไปหรือสถำบันกำรศึกษำอ่ืน ๆ ด้วย  

เพรำะท่ีจริงยังมีคนท่ีสนใจกำรศึกษำทำงเลือกใน

แนวทำงของ ม.ชีวิต ท่ีแตกต่ำงจำกระบบกำรศึกษำ

ทำงกำรท่ีเป็นอยู่ 
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⁂ การสื่อสาร / ถ่ายทอดหลักปรชัญา แนวคิด 

ระบบคุณค่าของสถาบันฯ  

ทีมประเมินพบว่ำ นักศึกษำ บัณฑิต และอำจำรย์ผู้จัด

กระบวนกำรเรียนรู้ท่ีเข้ำมำเกี่ยวข้องกับ ม.ชีวิต ต่ำง

ศรัทธำหรือชื่นชอบในหลักปรัชญำและแนวคิดของ ม.

ชีวิต ในเรื่อง กำรมีชีวิตอยู่หรือกำรมีอยู่มีกินอย่ำงมี

ศักด์ิศรีในชุมชนท้องถิ่นของตน รวมถึงเน้ือหำหลักสูตร 

และกำรด ำเนินชีวิตตำมปณิธำน 9 ข้อ ของสถำบันฯ ซ่ึง

อำจกล่ำวได้ว่ำ กำรส่ือสำรหรือถ่ำยทอดในเรื่องน้ี

ให้กับผู้เกี่ยวข้องประเภทต่ำง ๆ ของ ม.ชีวิต นั้นประสบ

ผลส ำเร็จ ส ำหรับอำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้เอง 

ก็พบว่ำ ส่วนใหญ่ก็ได้ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่ำงหรือ

สำมำรถน ำแนวคิดและปรัชญำของ ม.ชีวิต ไปใช้ในกำร

ด ำเนินชีวิตของตน แต่ก็มีอยู่บ้ำงท่ีนักศึกษำและบัณฑิต

ส่วนหน่ึงสะท้อนว่ำสถำบัน ฯ และอำจำรย์ผู้ จัด

กระบวนกำรเรียนรู้บำงส่วนยังไม่ได้ปฏิบัติตนหรือท ำ

ตำมหลักปรัชญำ แนวคิด ปณิธำน และระบบคุณค่ำ

ของสถำบัน ฯ ซ่ึงท ำให้บำงส่วนไม่พอใจหรือไม่ศรัทธำ 

ซ่ึงบำงคนลำออกไปด้วยเหตุผลน้ีก็มี แต่ก็มีน้อยมำก 

แต่ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังคงศรัทธำในแนวทำงของ ม.ชีวิต 

และกำรปฏิบัติตนของอำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้  

ดังนั้น กำรส่ือสำรหรือถ่ำยทอดหลักปรัชญำ แนวคิด 

และระบบคุณค่ำของสถำบัน ฯ ในบรรดำผู้ท่ีเข้ำมำ

เกี่ยวข้องหรือมีบทบำทต่ำง ๆ อยู่แล้ว ยังคงต้อง

ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเน่ืองหรือยังคงมีควำมจ ำเป็นอยู่ 

เพรำะอำจจะมีคนรุ่นใหม่เข้ำมำ และไม่ทรำบหรือ

อำจจะทรำบแต่ยังไม่ลึกซ้ึง แต่ก็อำจจะจ ำเป็นต้องหำ

วิธีในกำรส่ือสำรหรือทบทวนแนวคิด ปรัชญำ ปณิธำน 

ระบบคุณค่ำอยู่เนือง ๆ ส ำหรับผู้เกี่ยวข้องกลุ่มอ่ืน ๆ 

หรือภำคีเครือข่ำยท่ีสถำบัน ฯ ต้องกำรให้รับทรำบก็

เช่นกัน จะต้องมีวิธีกำรในกำรส่ือสำรและกำรถ่ำยทอด 

เพรำะกำรขยำยแนวคิด ปรัชญำ ปณิธำน ระบบคุณค่ำ

ไปยังกลุ่มอ่ืน ๆ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกจ ำนวนมำก 

ก็มีควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นอย่ำงย่ิง ไม่ว่ำจะเป็น

องค์กรภำครัฐ องค์กรภำคธุรกิจ และองค์กรภำค

ประชำสังคม / ชุมชน หรือกลุ่มวิชำชีพ อำชีพต่ำง ๆ 

หรือบุคคลทั่ว ๆ ไป เพรำะมีเสียงสะท้อนมำจำกเกือบ

ทุกพื้นท่ีหรือทุกจังหวัดท่ีได้มีโอกำสไปเก็บข้อมูลว่ำ คน

จ ำนวนมำกยังไม่รู้จัก ม.ชีวิต พอบอกว่ำเรียน ม.ชีวิต 

หรือจบจำก ม.ชีวิต คนจะถำมว่ำ... “มันคืออะไร

เหรอ?” ทั้งน้ีเป็นเพรำะยังมีกำรประชำสัมพันธ์ท่ีน้อย

เกินไป ซ่ึงอันท่ีจริงนั้น บัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำจำก 

ม.ชีวิต ท่ีประสบควำมส ำเร็จในชีวิตในด้ำนต่ำง ๆ และ

ได้รับกำรยอมรับจำกสังคม ชุมชนในจังหวัดนั้น ๆ ควร

ได้รับกำรส่งเสริมบทบำทในกำรประชำสัมพันธ์ภำพ 

ลักษณ์ของ ม.ชีวิต รวมถึงกำรส่ือสำรเรื่องแนวคิด 

ปรัชญำ ปณิธำน ระบบคุณค่ำของ ม.ชีวิต กับชุมชนใน

จังหวัดของตนให้เข้มข้นย่ิงข้ึน แต่รู้สึกว่ำบัณฑิตอีก

จ ำนวนมำกยังไม่ค่อยได้แสดงบทบำทตรงน้ีมำก

เท่ำท่ีควร    

⁂ การสื่อสารเพื่อให้นักศึกษาพัฒนาโครงงาน

ตามบริบทของตนเอง 

ในบำงพื้นท่ี นักศึกษำท ำโครงงำนท่ีไม่ได้เกิดจำก

ควำมชอบหรือควำมถนัดของตนเอง แต่เป็นกำรท ำ

แบบลอกตำมกันมำ แล้วท้ำยท่ีสุด เมื่อจบกำรศึกษำไป

ก็ไม่ได้ท ำกิจกรรมนั้นต่อ จะพบในผู้ท่ีไม่มีแปลงเกษตร

ของตนเอง มีเพียงพื้นท่ีพักอำศัยแต่ไม่เพียงพอท่ีจะท ำ

กำรเกษตรตำมผู้ท่ีมีแปลงเกษตรขนำดกลำงหรือขนำด

ใหญ่ บำงพื้น ท่ีอำจำรย์เป็นผู้แนะน ำโครงงำนให้

นักศึกษำท ำ ในบำงพื้นท่ีอำจำรย์เป็นผู้ชี้น ำให้นักศึกษำ

ท ำโครงงำนท่ีวิเครำะห์มำจำกแผน 4 แผน ซ่ึงบำงพื้นท่ี 

พบว่ำ ทั้งแผน 4 แผน และกำรจัดท ำโครงงำนท่ีมีควำม

เชื่อมโยงกันกับแผนชีวิตและเป้ำหมำยของชีวิต มักจะ

ท ำให้ผู้เรียนเกิดกำรเปล่ียนแปลงตนเองอย่ำงเห็นได้

ชัดเจน อย่ำงเช่น กรณีของนักศึกษำในจังหวัดชุมพร ท่ี

มีอำชีพเป็นลูกจ้ำงหน่วยงำน มีพฤติกรรมติดเกม 

นักศึกษำได้ท ำโครงงำนเกี่ยวกับกำรลดพฤติกรรมกำร

ติดเกมของตนเอง โดยค่อยๆ ลดจ ำนวนชั่วโมงกำรเล่น

เกมลง ใช้เวลำพักผ่อนมำกขึ้น ท ำให้ปัญหำเรื่องสำยตำ
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ดีข้ึน และได้มีเวลำท ำกิจกรรมกับครอบครัวมำกข้ึน 

เช่นเดียวกับนักศึกษำอีกหลำยๆ คน ท่ีเห็นปัญหำด้ำน

สุขภำพกำยใจทั้งของตนเองและครอบครัว ก็ได้ท ำ

โครงงำนท่ีแก้ปัญหำเหล่ำน้ี เช่น โครงงำนลดกำรด่ืม

สุรำของพ่อ โครงงำนลดพฤติกรรมกินเหล้ำกับเพ่ือนฝูง 

โครงงำนเยียวยำทำงจิตใจให้กับครอบครัวท่ีมีบุตร

หลำนท้องก่อนวัยอันควร เป็นต้น 

ดังนั้น กำรส่ือสำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำโครงงำนควร

ด ำเนินกำรด้วยควำมระมัดระวัง และควรให้มีควำม

สอดคล้องกับควำมต้องกำร, ควำมถนัด, ควำมชอบ 

และควำมเป็นประโยชน์หรือสอดคล้องกับบริบทชีวิต

ของตัวผู้เรียน, หรือต่อครอบครัว และ / หรือต่อชุมชน

ท้องถิ่นของตน ในหลำย ๆ กรณี พบว่ำ ถ้ำอำจำรย์ / ผู้

จัดกระบวนกำรเรียนรู้เข้ำใจเกี่ยวกับกำรคิดเชิงระบบ 

(systems thinking) ด้วยก็จะย่ิงสำมำรถส่ือสำรหรือให้

ค ำแนะน ำกับผู้เรียนได้อย่ำงเป็นระบบ หรือสำมำรถท ำ

ให้ผู้เรียนมองเห็นควำมเชื่อมโยงระหว่ำงตนเองกับ

ครอบครัว ไปจนถึงละแวกบ้ำนของตนและชุมชน หรือ

ระหว่ำงชุมชนกับสังคม คือ ไม่มองแบบแยกส่วน หรือ

เน้นเฉพำะตัวเอง ทั้ง ๆ ท่ีหลำย ๆ อย่ำงสำมำรถ

ออกแบบให้ได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งตนเอง, ครอบ 

ครัว, กลุ่ม, ชุมชนและสังคม เช่น โครงงำนเล้ียงไส้เดือน

และโครงงำนตัดเย็บเสื้อผ้ำของนักศึกษำหรือผู้เรียนท่ี 

จังหวัดล ำปำง โครงงำนจัดกำรศึกษำเพ่ือผู้ด้อยโอกำส

ท่ี อ ำเภอแม่จริม จังหวัดน่ำน หรือ โครงงำนจัดกำร

ศึกษำเพ่ือเด็กกระเหรี่ยงของกลุ่มหญ้ำแพรกสำละวิน 

อ ำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น ท่ีสำมำรถ

ท ำงำนเชิงระบบหรือท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงได้ดี ซ่ึง

ส่วนหน่ึงเป็นผลมำจำกกำรส่ือสำรเกี่ยวกับแนวคิดกำร

คิดเชิงระบบ กำรส่ือสำรเกี่ยวกับทำงเลือกต่ำง ๆ ใน

กำรประกอบอำชีพ กำรส่ือสำรกับผู้ปฏิบัติหรือผู้ท่ีมี

ประสบกำรณ์ในเรื่องนั้น ๆ หรือเรื่องท่ีนักศึกษำ / 

ผู้เรียนสนใจโดยตรง และอีกส่วนหน่ึงเป็นผลมำจำก

กำรให้ควำมส ำคัญกับบริบทของผู้เรียน     

⁂ การสื่อสาร / ถ่ายทอดและใช้แนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง 

นักศึกษำและบัณฑิตส่วนใหญ่รู้จักหลักปรัชญำและ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จ ำนวนหน่ึงสำมำรถบอกได้

ว่ำประกอบด้วยอะไรบ้ำง แต่ส่วนใหญ่มักพูดว่ำ “มัน

คือสามห่วง สองเง่ือนไข” แต่เม่ือให้อธิบำยว่ำมี

อะไรบ้ำง ส่วนใหญ่จะจ ำไม่ได้หรือตอบได้เป็นข้อ ๆ เป็น

ส่วน ๆ เป็นบำงเรื่อง เป็นท่อน ๆ กระจัดกระจำย หรือ

ตอบแบบแยกส่วน หรือยังไม่สำมำรถอธิบำยในเชิงวิธี

คิดท่ีแสดงให้เห็นว่ำตนเองมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในหลัก

ปรัชญำหรือแนวคิดดังกล่ำว พร้อมทั้งกำรให้คุณค่ำกับ

แนวคิดปรัชญำน้ีว่ำมีควำมส ำคัญอย่ำงไรต่อตนเองและ

ครอบครัว รวมถึงกำรน ำไปใช้ในบริบทชีวิตหรือควำม

เป็นจริงในชีวิตของตนอย่ำงวิพำกษ์ เพรำะเม่ือนักวิจัย

หรือผู้ประเมินให้นักศึกษำหรือผู้ เรียน หรือแม้แต่

บัณฑิตท่ีจบไปแล้ว ลองอธิบำยหลักปรัชญำหรือ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเชื่อมโยงกับอำชีพหรือกำร

ด ำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวนั้น มีเพียงไม่กี่คน

เท่ำนั้น (จำกทั่วประเทศ ท่ีได้มีโอกำสสัมภำษณ์) ท่ี

สำมำรถอธิบำยแก่ผู้วิจัยหรือผู้ประเมินอย่ำงเป็นระบบ

และเป็นรูปธรรม หรือสำมำรถประยุกต์ใช้หลักปรัชญำ

และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของแต่ละคนทั้ง

ในระดับแนวคิด และระดับปฏิบัติ ได้อย่ำงชัดเจน เป็น

รูปธรรม สำมำรถยกตัวอย่ำงประกอบได้ และเป็น

ระบบ  

ดังนั้น จึงสำมำรถใช้เป็นภำพสะท้อนกลับได้ด้วยว่ำ 

อำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ี ก็ยังไม่

ค่อยมีควำมรู้ควำมเช้ำใจในหลักปรัชญำหรือแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงดีพอ ท ำให้นักศึกษำ / ผู้เรียน / 

บัณฑิตก็ยังไม่รู้และไม่เข้ำใจอย่ำงเป็นระบบ ซ่ึงอันท่ี

จริง ควรจะสำมำรถอธิบำยอย่ำงมีควำมเชื่อมโยงหรือ

ชี้ ใ ห้ เห็นถึงควำมแตกต่ำงจำกกำรท ำกำรเกษตร

แบบเดิมหรือวิถีกำรผลิตและกำรด ำรงชีวิตตำมแบบ

กระแสหลักหรือแบบทุนนิยมได้ด้วย แต่เน่ืองจำกยังไม่

เข้ำใจอย่ำงแท้จริง จึงยังไม่ช่วยท ำให้เกิดกำรเปล่ียน 
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แปลงวิธีคิด หรือวิถีกำรด ำรงชีวิตด้วยหลักปรัชญำและ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีควรมีควำมรู้และควำม

เข้ำใจอย่ำงมีควำมเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจมหภำค 

ดังท่ีได้น ำเสนอและอภิปรำยไว้ในหัวข้อ “การศึกษา

เก่ียวกับชุมชน” (community study) ข้ำงต้นเกี่ยวกับ

ประเด็นน้ีมำกพอสมควรแล้ว  

ซ่ึงท่ีจริง ประเด็นน้ีเป็นประเด็นท่ีมีควำมส ำคัญมำกต่อ

ทิศทำงต่อไปของ ม.ชีวิต ว่ำจะเคล่ือนต่อในเรื่องน้ี

อย่ำงไร จะต้องปรับปรุงกระบวนกำรส่ือสำรในเรื่อง

ใดบ้ำง และสิ่งท่ีอยำกเห็นจริง ๆ คืออะไร เพียงแค่ปลูก

ผักนำนำชนิดไว้กิน, เล้ียงสัตว์ เช่น ไก่, หมู, มีบ่อปลำ, 

มีเห็ด, มีอะไรแค่น้ี ใช่หรือไม่ หรือว่ำจริง ๆ แล้ว มัน

หมำยถึงเรื่องของคุณค่ำและศักด์ิศรีของกำรด ำรงชีวิต

ท่ีต้องกำรพ่ึงพำตัวเองให้มำกท่ีสุด บนฐำนควำมรู้และ

คุณธรรม-จริยธรรม ท่ีต้ำนกับแรงหรือกระแสของทุน

นิยมหรือวัตถุนิยม ซึ่งควรมีควำมชัดเจนทั้งในระดับของ

แนวคิ ด  ( conceptual level)  ร ะดั บ วิ ธี คิ ด  วิ ธี มอง 

(methodological thinking level) และไม่ว่ำจะท ำอะไรก็

ตำม ก็จะให้ควำมส ำคัญกับหลักควำมพอประมำณ, 

ควำมมีเหตุมีผล และกำรมีภูมิคุ้มกันตลอดเวลำ ซ่ึงถือ

ว่ำเป็นระดับของกำรปฏิบัติกำรท่ีมีหลักกำรชัดเจน 

(action with principle level)  เ พ่ื อท ำ ใ ห้ ตน เองและ

ครอบครัว รวมถึงชุมชนมีศักยภำพและควำมสำมำรถ

ในกำรรับมือกับกำรเปล่ียนแปลงต่ำง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนใน

อนำคต ไม่ว่ำจะเป็นกำรเปล่ียนแปลงในเรื่องอะไรก็

ตำม โดยเฉพำะกำรเปล่ียนแปลงทำงด้ำนส่ิงแวดล้อม, 

เศรษฐกิจ, สังคมวัฒนธรรม, กำรศึกษำ, กำรเมือง, 

เทคโนโลยี ฯลฯ ซ่ึงมันคือควำมสำมำรถสูงสุดท่ี

ต้องกำรบรรลุ หรือ มันคือเป้ำหมำยท่ีส ำคัญ (goal or 

purpose level) โดยเฉพำะควำมสำมำรถท่ีจะรับมือกับ

กำรเปล่ียนแปลงต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีสติ ปัญญำและกำร

หยั่งรู้ (intuition) เพรำะถ้ำมีควำมชัดเจนในเรื่องน้ี หรือ

มีควำมชัดเจนว่ำต้องกำรเห็นกำรเปล่ียนแปลงในเรื่องน้ี

ทั้งในระดับแนวคิด ระดับวิธีคิด วิธีมอง ระดับปฏิบัติ 

กำรด้วยหลักกำร และระดับเป้ำหมำยสูงสุด ก็จะ

สำมำรถใช้เป็นกรอบในกำรวัดและประเมินผลกำร

เปล่ียนแปลงควบคู่ไปกับกำรใช้แนวคิดและทฤษฎีกำร

เปล่ียนแปลงอ่ืน ๆ ได้ด้วย หรือจะใช้เพียงกรอบใด

กรอบหน่ึงก็ได้ แต่จ ำเป็นต้องมีกรอบแนวคิดในกำร

ท ำงำนร่วมกัน หรือมีกำรทดลองใช้ มีกำรบันทึก มีกำร

วิเครำะห์ เพ่ือสร้ำงฐำนควำมรู้ทำงวิชำกำรของ ม.ชีวิต 

ต่อไปด้วย    

⁂ การสื่อสาร / ถ่ายทอดและใชแ้นวคิด 

การพึ่งพาตนเอง  

ภำยในบริบทของ สรพ. หรือ ม.ชีวิต พบว่ำ แนวคิดกำร

พ่ึงพำตนเอง ดูเหมือนจะเป็นแนวคิดท่ีได้รับกำรพูดถึง

มำกท่ีสุด หรือได้รับกำรพูดหรือกล่ำวถึงอย่ำงควบคู่ไป

กับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตลอดเวลำท่ีผู้วิจัยได้มี

โอกำสเข้ำมำมีปฏิสัมพันธ์กับ ม.ชีวิต ในช่วงสองสำมปี

ท่ีผ่ำนมำ เม่ือเปรียบเทียบกับแนวคิดหลักอ่ืน ๆ เช่น 

แนวคิดกำรเรียนรู้สู่กำรเปล่ียนแปลง ซ่ึงพบเพียงแค่

บำงแห่งเท่ำนั้นท่ีพูดถึงแนวคิดน้ี ดังนั้น จึงอำจกล่ำวได้

ว่ำ แนวคิดกำรพ่ึงพำตนเอง เป็นแนวคิดท่ีส ำคัญอีก

แนวคิดหน่ึงของ ม.ชีวิต ณ ท่ีน้ี ต้องกำรประเมินเชิง

สะท้อนว่ำ ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ ม.ชีวิต 

ท่ีมีสถำนภำพต่ำง ๆ กัน โดยเฉพำะอำจำรย์ผู้จัดกระ 

บวนกำรเรียนรู้ บัณฑิตหรือผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำก ม.

ชีวิต และนักศึกษำ / ผู้เรียน และอำจรวมไปถึงสมำชิก

ในครอบครัวของผู้เรียนบำงท่ำน และปรำชญ์ชุมชน

หรือปรำชญ์ชำวบ้ำน ได้ให้ควำมหมำยของค ำว่ำ “การ

พ่ึงพาตนเอง” ไว้อย่ำงไรบ้ำง หรือ อำจหมำยถึงกำร

กระท ำต่ำง ๆ ของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียต่ำง ๆ 

ดังกล่ำวท่ีเข้ำข่ำยกำรพ่ึงพำตนเองว่ำมีอะไรบ้ำง เพรำะ

บำงทีกำรถำมค ำถำมว่ำหมำยถึงอะไร หรือให้ควำม 

หมำยว่ำอะไร อำจจะตอบไม่ได้ ผู้วิจัยก็จะใช้วิธีถำม

ง่ำย ๆ หรือชวนพูดคุยว่ำ คิดว่ำมันคืออะไร หรือคิดว่ำ

ตนเองได้ท ำอะไรท่ีเข้ำข่ำยหรือท่ีอำจเรียกว่ำเป็นกำร

พ่ึงพำตนเองบ้ำง ซ่ึงส่วนใหญ่ คนจะพูดถึงเรื่อง กำรมี

อยู่มีกิน โดยเฉพำะกำรพึ่งพำตนเองในเรื่องกำรมีข้ำว มี



 

108 | การจดัการศึกษาทางเลือกและผลท่ีเกิดข้ึนในบรบิทของ สรพ. 

พืชผัก ผลไม้ต่ำง ๆ ท่ีปลูกเองไว้บริโภค รวมถึงกำรมี

ปลำในบ่อ มีไก่หรือหมูในเล้ำ เพรำะจริง ๆ แล้ว ม.ชีวิต 

ก็เน้นในเรื่องกำรมีพืชผักต่ำง ๆ ไว้บริโภค ส ำหรับกำร

พ่ึงพำตนเองในด้ำนอื่น ๆ นั้นมักจะไม่ค่อยได้ยิน หรือได้

ยินค่อนข้ำงน้อยมำก  

ส ำหรับแนวคิดกำรพ่ึงพำตนเองน้ี อันท่ีจริง อำจำรย์ผู้

จัดกระบวนกำรเรียนรู้ควรจะต้องมีควำมชัดเจนว่ำ

หมำยถึงอะไร และจริง ๆ จะต้องเป็นกำรถ่ำยทอดท่ี

เป็นกำรตั้งค ำถำมไปพร้อม ๆ กันว่ำ ส่ิงน้ีจะสำมำรถท ำ

ให้เกิดข้ึนได้ง่ำย ๆ จริงหรือไม่ ภำยใต้เง่ือนไขใด และท่ี

ผ่ำนมำเรำสำมำรถพ่ึงพำตนเองในเรื่องอะไรได้แล้วบ้ำง 

และอะไรท่ีคิดว่ำ ยังพ่ึงพำตนเองไม่ได้ ส ำหรับกรอบใน

กำรประเมินครั้งน้ี ได้ก ำหนดไว้อย่ำงคร่ำว ๆ หรือเป็น

เพียงแนวคิดคร่ำว ๆ ท่ีประกอบไปด้วย กำรพ่ึงพำตน 

เองในระดับต่ำง ๆ ทั้งระดับปัจเจกบุคคล ระดับครอบ 

ครัว ระดับกลุ่ม องค์กร และระดับชุมชน ครอบคลุมทั้ง

ด้ำนเศรษฐกิจ อำชีพและรำยได้ เช่น กำรมีเศรษฐกิจท่ี

มั่นคงระดับหน่ึง มีอำชีพ มีรำยได้ มีกำรท ำมำหำกิน มี

อยู่มีกิน ยืนอยู่ด้วยขำของตนเองได้ ไม่เบียดเบียนคนอ่ืน 

หรือต้องพ่ึงพำคนอ่ืนในด้ำนรำยได้ หรือมีปัจจัย 

พื้นฐำนต่ำง ๆ ในกำรด ำรงชีวิต ไม่ว่ำจะเป็นอำหำร เช่น 

มีข้ำว พืชผัก ปลำ ไก่ ฯลฯ เครื่องนุ่งห่ม เช่น เสื้อผ้ำ, ท่ี

นอน, ผ้ำห่ม, เส่ือ ฯลฯ ท่ีอยู่อำศัย ท่ีมั่นคงระดับหน่ึง 

ไม่ทรุดโทรม ผุพัง ท่ีท ำให้เส่ียงต่ออุบัติเหตุ หรือปัจจัย

รบกวนต่อกำรมีคุณภำพชีวิตท่ีดี เช่น ฝน ลม อำกำศ

ร้อนหรือหนำวเกินไป เป็นต้น ด้ำนสุขภำพ เช่น กำร

ดูแลและควบคุมตนเองทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ 

หรือสำมำรถประเมินตนเองได้ในระดับหน่ึงว่ำมีสภำพ

ร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์เป็นอย่ำงไร และสำมำรถควบ 

คุมปัจจัยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีสำมำรถควบคุมได้ใน

ระดับหน่ึง หรือเม่ือยำมเจ็บป่วยก็สำมำรถผลิตหรือ

จัดหำยำขั้นพื้นฐำนท่ีจ ำเป็นในกำรดูแลรักษำตนเอง ท ำ

ให้ไม่ต้องไปโรงพยำบำล เช่น ยำสมุนไพรต่ำง ๆ กำร

นวดประคบ กำรออกก ำลังกำย ฯลฯ ด้ำนทรัพยำกร 

ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เช่น กำรดูแลและควบคุมป่ำ

ไม้ ดิน น้ ำ ให้อยู่ในระดับท่ีสำมำรถมีพอใช้หรืออำศัย

เกื้อกูลหล่อเล้ียงชีวิตของตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

ไม่ตัดท ำลำย แต่ช่วยกันรักษำ ฟื้นฟู หรือท ำให้มีมำกขึ้น 

เป็นต้น ด้ำนเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมและพลังงำน หรือ

นวัตกรรม เครื่องไม้เครื่องมือต่ำง ๆ ท่ีคิดค้นหรือ

ประดิษฐ์ข้ึน หรือประยุกต์ใช้ เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ท่ี

ไม่จ ำเป็น เช่น เครื่องสีข้ำว เครื่องมือในกำรหำหรือตก

ปลำ พลังงำนแสงแดด พลังงำนลม พลังงำนน้ ำขนำด

เล็ก ฯลฯ  และด้ำนสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำ

สติปัญญำ เช่น ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงกลุ่ม องค์กร

ของตนในกำรปกป้องผลประโยชน์หรือไม่ถูกเอำรัดเอำ

เปรียบ ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ควำมเป็นไป

หรือกำรเปล่ียนแปลงต่ำง ๆ ในครอบครัวและชุมชน 

หรือกำรคงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมควำมร่วมมือ ท่ีท ำให้ชุมชน

สำมำรถพัฒนำตนเองได้ในทิศทำงท่ีต้องกำรในระดับ

หน่ึง ฯลฯ (โปรดดูกรอบแนวคิดเชิงบูรณำกำรในกำร

วิเครำะห์ศักยภำพควำมสำมำรถและกำรเปล่ียนแปลง

ตนเองของผู้เรียนและชุมชน เพ่ือกำรเป็นผู้น ำแห่งกำร

เปล่ียนแปลงและเพ่ือกำรพ่ึงพำตนเองอย่ำงยั่งยืน ใน

แผนภำพ 2-2 ในบทท่ี 2 ประกอบด้วย) จำกท่ีกล่ำวมำ

ข้ำงต้นน้ี จะเห็นได้ว่ำ ค ำว่ำ “กำรพ่ึงพำตนเอง” นั้นมี

รำยละเอียดมำกพอสมควร และท่ีส ำคัญท่ีจะต้องไม่ลืม 

ก็คือ ในควำมเป็นจริงนั้น ปัจเจกบุคคลแต่ละคนจ ำ 

เป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน ๆ ตั้งแต่คนในครอบครัว 

เพ่ือนบ้ำน ญำติพ่ีน้อง เพื่อน ไปจนถึง กำรมีบทบำทใน

กลุ่ม-องค์กร และสังคม / ชุมชน รวมถึงกำรมีบทบำท

หน้ำท่ีหลำย ๆ อย่ำง ท่ีอำจจะต้องพ่ึงพำคนอ่ืน ๆ เพ่ือ 

ให้บรรลุผลส ำเร็จ และที่ส ำคัญอีกประกำรหน่ึง คือ ทุก

คนยังต้องข้ึนต่อรัฐและตลำด ท่ีมีพลังเหนือกว่ำ ทั้งด้ำน

กฎระเบียบ กติกำ กฎหมำยต่ำง ๆ ทั้งท่ีเอ้ือและจ ำกัด

กำรพ่ึงพำตนเอง เช่น กรณีของป่ำไม้ ท่ีมีกฎหมำย

ก ำหนดไว้ หรือกรณีของท่ีดินท่ีมีกำรทับซ้อนระหว่ำง

ท่ีดินท่ีชำวบ้ำนอยู่อำศัยมำนำนกับกำรประกำศเป็นเขต

ป่ำอนุรักษ์หรืออุทยำน เป็นคดีควำมยืดเยื้อในหลำย

พื้นท่ี หรือเรื่องกำรท ำประมง ท่ีตอนน้ีมีกฎหมำย

ก ำหนดหรือห้ำมในหลำย ๆ เรื่อง และอีกมำกมำยท่ี
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เกี่ยวกับกำรผลิต กำรท ำมำหำกิน กำรเกษตร กำร

ขยำยตัวของเครือข่ำยชุมชน ท่ีอำจจะเป็นทั้งอุปสรรค

และปัจจัยเอ้ือต่อกำรพ่ึงพำตนเองของกลุ่ม-องค์กร

ต่ำง ๆ และชุมชน หรือ ในกรณีของพลังหรืออิทธิพล

ของตลำด หรือภำคธุรกิจเอกชน หรือ ภำคทุน ท่ีมีพลัง

เหนือชำวบ้ำนและชุมชนในทุกด้ำน โดยเฉพำะพลัง

ทำงกำรก ำหนดรำคำผลผลิตต่ำง ๆ เช่น รำคำข้ำว 

รำคำยำง รำคำผลไม้ รำคำพืชผัก ฯลฯ กำรก ำหนด

รำคำสินค้ำและบริกำรท่ีชำวบ้ำนหรือคนในชุมชนต้อง

บริโภค อุปโภค เช่น รำคำปุ๋ย รำคำยำ รำคำอำหำร 

ฯลฯ กำรก ำหนดรำคำของเทคโนโลยี อุปกรณ์กำร

ส่ือสำรต่ำง ๆ ฯลฯ  

ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงย่ิง ท่ีจะต้องถ่ำยทอด

แนวคิดกำรพ่ึงพำตนเอง ไปพร้อม ๆ กับกำรเสริม

ศักยภำพในด้ำนกำรวิเครำะห์ ท่ีอิงหรือเชื่อมโยงกับ

ควำมเป็นจริงในเชิงกำรปฏิสัมพันธ์กับกลไกอ่ืน ๆ ใน

สังคมด้วย โดยเฉพำะระบบและกลไกของรัฐและตลำด 

/ ทุน (state and market / capital or private sectors) ท่ี

มีอ ำนำจเหนือประชำชนและชุมชน เพรำะถ้ำอำจำรย์ผู้

จัดกระบวนกำรเรียนรู้และบัณฑิต ม.ชีวิต ไม่เข้ำใจเรื่อง

น้ี ก็จะไม่สำมำรถท ำกำรวิเครำะห์ได้ว่ำ ตัวเรำสำมำรถ

พ่ึงพำตนเองในเรื่องอะไรได้บ้ำง มำกน้อยแค่ไหน 

อย่ำงไร อะไรท่ีควรท ำตำมค ำสั่งหรือค ำบัญชำกำรของ

หน่วยงำนภำครัฐ อะไรท่ีไม่ควรท ำตำม เพรำะถ้ำท ำ

ตำมจะท ำให้เรำสูญเสียควำมเป็นตัวของตัวเอง (self-

autonomy) และกำรพ่ึงพำตนเอง (self-reliance) ซ่ึงท่ี

ผ่ำนมำจนถึงปัจจุบัน ก็เกิดปัญหำมำตลอดภำยใต้กำร

พัฒนำท่ีน ำโดยรัฐ (state-led development) หรือกำร

พัฒนำท่ีรัฐเป็นศูนย์กลำง โดยเฉพำะรัฐท่ีมีกำรรวม

ศูนย์อ ำนำจไว้ท่ีส่วนกลำง ท่ีไม่สำมำรถส่งเสริมกำร

พ่ึงพำตนเองของประชำชนและชุมชนได้จริง ยกตัวอย่ำง

สั้น ๆ เช่น กรณีกำรส่งเสริมให้ปลูกมันส ำปะหลัง กำร

ปลูกยำง กำรปลูกปำล์ม กำรปลูกข้ำว กำรเล้ียงวัว

พลำสติก กำรปลูกเม็ดมะม่วงหิมพำนต์ และอีกมำก 

มำยหลำยกรณี ท่ีเป็นกำรส่งเสริมกำรท ำแบบเชิงเด่ียว 

(mono-crop) ท่ีท ำให้ไม่สำมำรถก ำหนดรำคำเองได้ 

หรือเม่ือมีผลผลิตจ ำนวนมำก ก็ท ำให้รำคำตกต่ ำ และ

กำรเป็นส่วนหน่ึงของระบบทุนนิยมล้นเกิน ท่ีส่งเสริม

กำรปลูกขนำนใหญ่ ซ่ึงส่ิงเหล่ำน้ีคือสำเหตุของกำรล่ม

สลำยของระบบเศรษฐกิจชุมชน หรือท ำให้ชุมชนไม่

สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ และส่ิงน้ียังคงด ำรงอยู่ และใน

กำรวิจัยประเมินผลครั้งน้ี พบว่ำ ในบำงพื้นท่ีหรือบำง

ศูนย์กำรเรียนรู้ ไม่ได้มีกำรพูดถึงส่ิงเหล่ำน้ีเลย เพรำะ

ผู้เรียนท่ีศูนย์กำรเรียนรู้แห่งน้ีจ ำนวนมำกท่ีได้มีโอกำส

สัมภำษณ์พูดคุยด้วย ยังคงท ำกำรผลิตท่ีข้ึนต่อตลำด

หรือเป็นเบ้ียล่ำงของระบบทุนอย่ำงชัดเจน หรือท ำกำร

ผลิตขนำดใหญ่ ท่ีใช้ทุน ท่ีต้องกู้ยืมมำจ ำนวนมำก และ

ท่ีส ำคัญคือ ผู้เรียนจ ำนวนหน่ึงมีปัญหำสุขภำพ หรือ

สุขภำพไม่ดี แต่ก็ยังท ำงำนหนักมำก และไม่เคยได้รับ

กำรส่งเสริมให้เปล่ียนแปลงตนเองภำยใต้สโลแกน 

“การพ่ึงพาตนเอง” “การมีอยู่มีกินอย่างมีศักดิ์ศรี

แบบพอเพียงในท้องถ่ินของตนเอง” แต่อย่ำงใด และ

ท่ีศูนย์กำรเรียนรู้แห่งน้ี ไม่ได้มีกำรส่งเสริมให้ใช้แผน 4 

แผน ในกำรเปล่ียนแปลงตนเอง และหลำยคนมีหน้ีสิน

จ ำนวนมำก เพรำะท ำกำรผลิตขนำดใหญ่หลำยอย่ำง

หรือมีหลำยกิจกำร น่ีคือ ตัวอย่ำงหน่ึงท่ีชี้ให้เห็นว่ำ ถ้ำ

ไม่มีควำมชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องน้ี ก็จะไม่สำมำรถ

ประเมินได้ว่ำ มีกำรพ่ึงพำตนเองอย่ำงยั่งยืนได้จริง

หรือไม่ มำกน้อย แค่ไหน เพียงใด อย่ำงไร ดังนั้น ใน

กระบวนกำรส่ือสำรเกี่ยวกับเรื่องน้ี จึงเป็นควำมจ ำเป็น

อย่ำงย่ิง ท่ีจะต้องมีกำรส่ือสำรให้ครบถ้วน รอบด้ำน 

และมองเห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐ ทุน ชุมชน / สังคม 

และปัจเจกชนหรือตัวผู้เรียนเองด้วย 

 



 

110 | การจดัการศึกษาทางเลือกและผลท่ีเกิดข้ึนในบรบิทของ สรพ. 

⁂ การสื่อสาร / ถ่ายทอดและใช้แนวคิด 

การเรียนรู้สูก่ารเปล่ียนแปลง 

ส ำหรับกำรส่ือสำรหรือถ่ำยทอดและกำรใช้แนวคิด

ทฤษฎีกำรเรียนรู้สู่กำรเปล่ียนแปลงเพ่ือส่งเสริมให้

ผู้เรียนเกิดกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงเป็นขั้นเป็นตอนหรือ

เป็นระบบท่ีชัดเจนนั้น พบว่ำ ยังมีกำรส่ือสำรหรือใช้

แนวคิดน้ีน้อยมำก ยกเว้น กรณีของศูนย์กำรเรียนรู้ท่ี

จังหวัดชุมพรเท่ำนั้น ท่ีมีกำรใช้แนวคิดและทฤษฎีกำร

เรียนรู้สู่กำรเปล่ียนแปลง ซ่ึงอำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำร

เรียนรู้ท่ีรับผิดชอบศูนย์ ฯ ได้มีโอกำสไปศึกษำเรียนรู้

ด้วยตนเองกับเครือข่ำยอ่ืน ๆ ท ำให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ

และมองว่ำน่ำจะช่วยท ำให้ผู้เรียนเกิดกำรเปล่ียนแปลง

ได้อย่ำงเป็นขั้นเป็นตอน ซ่ึงผู้ประเมินพบได้ในตัวของ

บัณฑิตท่ีสะท้อนให้ฟังว่ำพวกเขำได้เปล่ียนแปลงตนเอง

ในเรื่องอะไรบ้ำง และสำมำรถเปล่ียนแปลงได้อย่ำงไร 

ส ำหรับกรอบในกำรประเมินครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้แนวคิดและ

ทฤษฎีกำรเรียนรู้สู่กำรเปล่ียนแปลงฉบับท่ีมีกำร

ประยุกต์โดย วิจำรณ์ พำนิช (2558) ตำมท่ีระบุไว้ในบท

ท่ี 2 ซ่ึงเป็นกำรเรียนรู้ 8 ระดับ ท่ีจะท ำให้ผู้ เรียนมี

ศักยภำพและควำมสำมำรถในด้ำนต่ำง ๆ ตั้งแต่ กำรรู้

ในส่ิงท่ีเรียน / ปฏิบัติ กำรเข้ำใจในส่ิงท่ีเรียน / ปฏิบัติ 

กำรน ำส่ิงท่ีเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจ ำวันหรือในกำร

ด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำหรือท ำให้ชีวิตดีข้ึนในด้ำนต่ำง 

ๆ ไปจนถึงควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ปัจจัยต่ำง ๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรด ำรงชีวิต ไปจนถึงควำมสำมำรถใน

กำรสังเครำะห์ หรือมองเห็นภำพรวมของส่ิงใดส่ิงหน่ึง

ได้ สำมำรถเปรียบเทียบ ประเมินอย่ำงมีเหตุมีผลได้ว่ำ 

อะไรดี อะไรไม่ดี และสำมำรถเปล่ียนวิธีกำรเรียนรู้ 

หรือวิธีกำรแสวงหำควำมรู้ใหม่ ๆ ให้กับตนเองได้ ไป

จนถึงกำรเปล่ียนกระบวนทัศน์ วิธีคิด วิธีมองสรรพส่ิง

ต่ำง ๆ ทั้งภำยในตนเองและรอบตัวได้ หรือเกิดกำร

เปล่ียนแปลงตนเอง ไปพ้นจำกปัญหำหรือวังวนเดิม ๆ 

ซ่ึงถ้ำน ำบันได 8 ขั้น น้ี  มำใ ช้กับกำรเรียนรู้ เ รื่ อง

เศรษฐกิจพอเพียง ก็หมำยถึงว่ำ จะต้องรู้และเข้ำใจ

เกี่ยวกับเรื่องน้ีอย่ำงจริงจัง รอบด้ำน มีควำมเป็นระบบ 

และมองเห็นควำมเชื่อมโยงระหว่ำงระบบเศรษฐกิจ

พอเพียงกับระบบทุนนิยมได้ สำมำรถน ำไปใช้ในกำร

ด ำรงชีวิต เพื่อให้ตนเองและครอบครัวหลุดพ้นจำกกำร

ครอบง ำของระบบทุนนิยม และสำมำรถวิเครำะห์ได้

ด้วยว่ำ ส่ิงท่ีตนเองท ำนั้นเป็นอย่ำงไร และน ำไปสู่กำร

ปรับกระบวนทัศน์ต่อกำรด ำรงชีวิต เปล่ียนวิธีคิดในกำร

มองตนเอง ดิน น้ ำ อำกำศ ส่ิงแวดล้อมทำงธรรมชำติ

ใหม่ เป็นกำรมองแบบเกื้อกูลกันหรืออำศัยพ่ึงพำซ่ึงกัน

และกัน ฯลฯ ซ่ึงในกำรประเมินครั้งน้ี ได้พยำยำม

ประเมินกำรเปล่ียนแปลงตนเองของผู้เรียนท่ีมีควำม

เชื่อมโยงกับชุมชน และ / หรือ ควำมเป็นจริงในชุมชน

ทุกด้ำน และดู ว่ำผู้ เรียนมีควำมเป็นผู้น ำแห่งกำร

เปล่ียนแปลงเพ่ือให้ชุมชนเกิดกำรพ่ึงพำตนเองด้วย

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และเกิดกำรเปล่ียนแปลง

ตำมบัน ได  8 ขั้ น  ของแนวคิดกำร เรี ยนรู้ สู่ ก ำร

เปล่ียนแปลงน้ีหรือไม่ อย่ำงไร ซ่ึงถ้ำผู้เรียนได้รับกำร

ส่งเสริมกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงเป็นระบบ ยกตัวอย่ำง

เช่น ตำมกรอบแนวคิดท่ีก ำหนดไว้ในงำนวิจัยครั้งน้ี ก็

เชื่อว่ำ น่ำจะสำมำรถยืนอยู่ได้ด้วยขำของตนเองอย่ำง

รู้เท่ำทันกับระบบท่ีตนเองเป็นส่วนหน่ึงอย่ำงไม่สำมำรถ

หลีกเล่ียงได้ทั้งหมด แต่น่ำจะสำมำรถก ำหนดได้ระดับ

หน่ึงว่ำ จะยอมรับกำรพ่ึงพำจำกภำยนอกมำกน้อย

เพียงใด ส่ิงนั้นมีควำมจ ำเป็นแค่ไหน เพรำะอะไร และ

น่ำจะต้องสำมำรถปรับเปล่ียนแบบแผนกำรผลิต ใน

กรณีท่ีผู้เรียนหรือบัณฑิตท่ีเป็นเกษตรกรท่ียังท ำกำร

ผลิตขนำดใหญ่ท่ีต้องพ่ึงพำทุนและกลไกต่ำง ๆ ของ

ระบบตลำด ชนิดท่ีตนเองไม่สำมำรถก ำหนดอะไรได้

เลย และไม่ท ำให้เกิดควำมสุขในกำรด ำรงชีวิต ซ่ึงถ้ำ

เป็นเช่นน้ี ก็หมำยถึงว่ำ ยังไม่เกิดกำรปรับกระบวนทัศน์ 

วิธีคิด วิธีมอง หรือยังไม่เปล่ียนแปลงตนเอง ยังคงมี

หน้ีสินจ ำนวนมำก มีปัญหำสุขภำพ และไม่มีควำม

มั่นคงในครอบครัว  

ดังนั้น เรื่องน้ีจึงเป็นโจทย์ใหญ่อีกโจทย์หน่ึงของกำร

สร้ำงกำรเรียนรู้เพ่ือให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงตนเองของ

ผู้เรียนตำมแนวคิดและปรัชญำของ ม.ชีวิต ท่ีเชื่อมโยง
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กับแนวคิดกำรพ่ึงพำตนเอง แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

และแนวคิดกำรเรียนรู้สู่กำรเปล่ียนแปลง ท่ีผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ำยควรจะต้องมองอย่ำงเป็นองค์รวมและมีควำม

เชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน ไม่ใช่มองแยกหรือแตกเป็นเรื่อง 

ๆ เป็นส่วน ๆ (fragmentation) และท่ีส ำคัญด้วยเช่นกัน 

ก็คือ ควรจะมีกำรส่ือสำร ถ่ำยทอด และน ำไปใช้ในทุก

ศูนย์กำรเรียนรู้ เพ่ือให้สำมำรถวัดผลได้ และสำมำรถ

เปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนได้ด้วยว่ำมีควำมเหมือนหรือ

แตกต่ำงกันอย่ำงไร เพรำะอะไร เพ่ือเป็นกำรสร้ำงองค์

ควำมรู้ใหม่ ๆ ท่ีเชื่อมโยงกับบริบทของแต่ละแห่งด้วย 

(context-dependent knowledge) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีควำม 

ส ำคัญเป็นอย่ำงย่ิง มิเช่นนั้น ก็จะย่ ำอยู่ท่ีเดิม หรือไม่

สำมำรถจัดกำร เรี ยนรู้ ท่ี สอดคล้องกับบริบท ท่ี

เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ  

⁂ การสื่อสาร / ถ่ายทอดและใช้แนวคิด

ศักยภาพและความสามารถ         

ส ำหรับแนวคิดศักยภำพและควำมสำมำรถของ 

อมำตยำ เซ็น น้ี ท่ีจริงแล้ว เป็นแนวคิดท่ีมีควำมสลับ 

ซับซ้อนพอสมควร แต่ว่ำในงำนวิจัยครั้งน้ี ได้น ำมำใช้ใน

ระดับประยุกต์ในบำงประเด็นเท่ำนั้น โดยเฉพำะใน

ประเด็น ศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำ

กำรเปล่ียนแปลง (agency or change agent) กำรเป็น

และกำรท ำ (being and doing) ท่ีไม่มำกไป ไม่น้อยไป 

แต่มีควำมพอดี หรือเดินตำมทำงสำยกลำง ซ่ึงสอด 

คล้องกับหลักศำสนำพุทธ ซ่ึงเป็นศำสนำที่คนส่วนใหญ่

นับถือ และสอดคล้องกับหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอ 

เพียงด้วย รวมถึงศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรคิด

หรือท ำได้อย่ำงอิสระ หรือกำรมีอิสรภำพในกำรคิดและ

กระท ำกำรในส่ิงท่ีตนเองให้คุณค่ำ ซ่ึงในกรณีของ  

ม.ชีวิต ก็คือ กำรให้คุณค่ำกับแนวทำงเศรษฐกิจ

พอเพียงท่ีตนเองพอใจ หรือเลือกท่ีจะน ำมำใช้ในกำร

ด ำรงชีวิต เพรำะพิจำรณำแล้วว่ำมีควำมสอดคล้องกับ

วิถีของตนเองหรือวิถีของชุมชน ท ำให้มีอยู่มีกิน แต่ไม่

เบียดเบียนตนเอง คนอ่ืน และธรรมชำติ ส่ิงแวดล้อม 

หรืออำจจะเบียดเบียนน้อยกว่ำระบบหรือแนวทำงกำร

ด ำรงชีวิตแบบทุนนิยม ซ่ึงถ้ำมีกำรส่ือสำรเกี่ยวกับ

แนวคิดศักยภำพและควำมสำมำรถของมนุษย์ในเรื่องน้ี

ออกไปอย่ำงเป็นระบบ ตำมท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นน้ี ก็น่ำจะ

ช่วยท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงได้มำกข้ึน หรือเป็นกำร

เปล่ียนแปลงท่ีมีควำมจริงจังมำกข้ึน และถ้ำผู้เรียนมี

อิสรภำพมำกเท่ำใด ปรำศจำกกำรถูกครอบง ำมำกเท่ำ 

ใด ทั้งกำรครอบง ำจำกระบบทุนนิยม กำรครอบง ำโดย

หน่วยงำนภำครัฐ หรือกำรครอบง ำอ่ืนใด ก็น่ำจะย่ิงท ำ

ให้สำมำรถใช้ศักยภำพและควำมสำมำรถต่ำง ๆ ท่ีตนมี

อยู่ในกำรเปล่ียนแปลงเพ่ือบรรลุสู่กำรมีกระบวนทัศน์

ใหม่ต่อตนเองและสรรพส่ิงรอบด้ำนได้จริง และ

สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำงเกื้อกูลกันระหว่ำงมนุษย์กับ

มนุษย์ด้วยกัน และระหว่ำงมนุษย์กับธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อม และน่ำจะท ำให้เกิดควำมยั่ งยืนของ

ทรัพยำกรและส่ิงแวดล้อมได้มำกข้ึน ไม่ท ำลำย ไม่เอำ

เปรียบกัน จึงขอเสนอว่ำ ม.ชีวิต ควรให้ควำมส ำคัญใน

กำรส่ือสำรเกี่ยวกับเรื่องน้ีด้วย จะท ำให้เกิดศักยภำพ

ใหม่ท่ีส ำคัญต่อกำรด ำรงอยู่อย่ำงมีศักด์ิศรีในชุมชน

ท้องถิ่น 
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2) กระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดปัญญา

ท่ีปฏิบัติได้ 

นักศึกษำรวมถึงบัณฑิตหลำยๆ คน ชอบแนวกำรเรียนรู้

หรือกระบวนกำรเรียนรู้ตำมแบบฉบับของ ม. ชีวิต คือ 

“เรียนมาก ปฏิบัติมาก สอนน้อย” แต่ก็ได้เรียนรู้

แนวคิดและทฤษฎีบ้ำงตำมควำมจ ำเป็น ซ่ึงเป็นควำม

ต้องกำรของนักศึกษำ ม.ชีวิต ท่ีไม่ต้องกำรเรียนแบบ

ท่องจ ำมำกเกินไป เหมือนกับวิธีกำรเรียนแบบเก่ำ แต่มี

นักศึกษำบำงคนสะท้อนว่ำอำจำรย์หรือผู้จัดกระ 

บวนกำรเรียนรู้บำงท่ำนสอนไม่ตรงกับเน้ือหำรำยวิชำ 

หรือสอนนอกเรื่องก็มี ส ำหรับในกรณีท่ีอำจำรย์ผู้จัด

กระบวนกำรเรียนรู้ มีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีดี 

นักศึกษำหลำยคนก็มักจะกล่ำวถึงชื่อของอำจำรย์ท่ำน

นั้นบ่อยครั้งมำก จำกกำรสังเกต และกำรตรวจสอบ

กำรคิด กำรวิเครำะห์ กำรถ่ำยทอด โดยนักศึกษำหรือ

บัณฑิต ผ่ำนกำรพูดคุยสนทนำหรือกำรแลกเปล่ียน

ประเด็นปัญหำส ำคัญ ๆ ท ำให้นักวิจัยหรือผู้ประเมิน

สำมำรถมองเห็นได้ว่ำ ผู้สอนหรือผู้จัดกระบวนกำร

เรียนรู้  ท่ีมีกำรจัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนหรือ

สำมำรถจัดกระบวนกำรเรียนรู้ได้ดี มีลักษณะแปลก

ใหม่ สร้ำงสรรค์ นักศึกษำจะมีควำมมั่นใจในกำรส่ือ 

สำร และเชื่อมโยงวิชำเรียนกับกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน

ได้เป็นอย่ำงดี ต่ำงจำกบำงพื้นท่ี ถ้ำผู้วิจัยหรือผู้ประเมิน

ได้รับข้อมูลมำว่ำ อำจำรย์หรือผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้

ขำดควำมรู้ควำมสำมำรถหรือยังยึดติดกับกำรป้อน

ควำมรู้แบบเดิม ๆ ซ่ึงถ้ำเป็นกรณีเช่นน้ี ผู้ วิจัย / ผู้

ประเมินก็มักจะสังเกตเห็นได้ด้วยว่ำ กลุ่มผู้เรียนหรือ

ผู้ให้ข้อมูลท่ีเป็นนักศึกษำ / ผู้เรียนยังไม่มีควำมมั่นใจใน

กำรตอบค ำถำม และมีควำมวิตกกังวลตลอดเวลำใน

ระหว่ำงท่ีมีกำรสนทนำพูดคุยกันหรือในขณะท่ีมีกำร

สัมภำษณ์เชิงลึก ดังนั้น กำรท่ีจะท ำให้เกิดปัญญำท่ี

ปฏิบัติได้จริง จะต้องมีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ ไม่ใช้

วิธีกำรสอนแบบเดิม ๆ เพรำะไม่เหมำะสมอย่ำงย่ิงกับ

แนวคิด ปรัชญำ ปณิธำน บริบท และแนวทำงของ ม.

ชีวิต ท่ีต้องกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถเปล่ียนแปลง

ตนเองได้จริง แก้ไขส่ิงท่ีบกพร่อง เสริมส่ิงท่ีขำดได้จริง 

เกิดกำรเรียนรู้แบบก้ำวกระโดดหรือมีจุดพลิกผันในกำร

เปล่ียนแปลง ซ่ึงจ ำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียน เน้น

วิธีคิดหรือกำรสร้ำงเสริมศักยภำพของผู้เรียนเป็นหลัก 

ไม่ใช่เน้นท่ีตัวควำมรู้ ท่ีสำมำรถแสวงหำเองได้ ถ้ำมี

หลักคิด ซ่ึงถ้ำอำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ มีควำม

ชัดเจนในเรื่องน้ีมำกเท่ำใด ก็จะท ำให้เกิด “ปัญญำ

ร่วม” คือ ตัวผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ก็เกิดกำรเปล่ียน 

แปลงตนเองหรือมีกำรเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนตลอดเวลำ     

3) กระบวนการสร้างการเรียนรู้และ 

การเปล่ียนแปลง  

จำกกำรเก็บข้อมูลเชิงคุณภำพทุกจังหวัดท่ีมีศูนย์กำร

เรียนรู้ฯ พบว่ำ มีนักศึกษำและบัณฑิต ม.ชีวิต ท่ีมีกำร

เปล่ียนแปลงตนเองได้ดีหรือสนใจในกำรเปล่ียนแปลง

ตนเองในมิติต่ำง ๆ จ ำนวนมำก และหำกได้ผู้จัดกระ 

บวนกำรเรียนรู้ท่ีดี นักศึกษำและบัณฑิตผู้นั้นก็จะย่ิงมี

โอกำสในกำรพัฒนำหรือยกระดับจนสำมำรถเป็นผู้น ำ

แห่งกำรเปล่ียนแปลงในเรื่องกำรพ่ึงพำตนเอง และกำร

ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืนได้ดีย่ิงข้ึนตำมไปด้วย ซ่ึงพบว่ำ 

จุดเด่นของกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีท ำให้เกิดกำร

เปล่ียนแปลงศักยภำพของผู้เรียนได้เร็วหรือได้ผลมำก

ข้ึนนั้น ก็คือ อำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ ท่ี มี

ศักยภำพ จะไม่ให้ค ำตอบโดยทันทีเม่ือนักศึกษำถำม

หรือมีข้อสงสัย แต่จะแนะน ำให้ลงมือปฏิบัติทันที หรือ

ลงมือท ำด้วยตนเองทันที แล้วให้รอดูผลท่ีจะเกิดข้ึนว่ำ

เป็นอย่ำงไร (จำกค ำบอกเล่ำของผู้เรียนท่ำนหน่ึง) อีก

ตัวอย่ำงหน่ึงท่ีน่ำสนใจ คือ ท่ีจังหวัดชุมพร มีกำร

รวมตัวกันของนักศึกษำรุ่นเดียวกันจ ำนวน 9 คน ใน

กำรสร้ำงหรือพัฒนำต่อยอดผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่เดิมของ

ครอบครัวหรือของผู้เรียนแต่ละคนจนสำมำรถยกระดับ

เป็นกลุ่มวิสำหกิจท่ีมีสินค้ำเป็นของตนเองได้ในระดับ

หน่ึง ทั้ง ๆ ท่ีนักศึกษำกลุ่มน้ียังเรียนไม่จบหรือยังอยู่ใน

ระหว่ำงกำรศึกษำ ซึ่ ง ถือว่าเป็นการสร้างกระ 

บวนการเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงแบบ
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กลุ่มหรือเป็นทีมเรียนรู้ที่ส่งเสริมหรือเก้ือหนุนซึ่ง

กันและกัน (team-based learning) ท าให้เกิดแรง

บันดาลใจ ก าลังใจ ความภาคภูมิใจ และพลังใน

การเปล่ียนแปลงร่วมกัน (group empowerment) 

ซึ่งเป็นโมเดลการเรียนรู้ที่น่าสนใจมาก เพราะเป็น

การกระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริมซึ่งกันและกันบนฐาน

ประเด็นหรือวิชาวิสาหกิจชุมชน ซึ่งท าให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงได้ดีกว่าหรือมากกว่าการเรียนแบบตัว

ใครตัวมัน และถ้ำต่อไปสำมำรถยกระดับวิสำหกิจท่ี

จัดท ำข้ึน หรือมีกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นทำงกำรบน

ฐำนควำมสัมพันธ์และกำรเรียนรู้ร่วมกันของกำรเป็น

ศิษย์เก่ำ ม.ชีวิต ร่วมกัน ก็น่ำจะสำมำรถท ำให้กลำยเป็น

วิสำหกิจชุมชน ท่ีมีควำมเชื่อมโยงกับชุมชนของผู้เรียน

แต่ละท่ำน หรือสำมำรถสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ และ

สร้ำงรำยได้ให้กับคนในชุมชน หรือขยำยผู้รับประโยชน์

ท่ีมีควำมน่ำสนใจและเป็นจริง จับต้องได้อีกรูปแบบ

หน่ึง  

นอกจำกจะมีนักศึกษำและบัณฑิตท่ีเป็นนักปฏิบัติแล้ว 

ยังมีผู้ท่ีเป็นนักคิดนักพัฒนำอีกด้วย เช่น บัณฑิตท่ีเป็น

ผู้น ำชุมชนท่ีอ ำเภอหลังสวน ท่ี มีแนวคิดให้ชุมชน

พ่ึงตนเองเป็นหลัก โดยกำรสนับสนุนให้มีกำรรวมกลุ่ม

ชำวสวนมังคุดเพ่ือต่อรองกับพ่อค้ำคนกลำง รวมถึง

กำรบริหำรจัดกำรกำรใช้พื้นท่ีป่ำชุมชน กำรอนุรักษ์

และเกื้อกูลสัตว์ป่ำท่ีอำศัย กำรเปิดพื้นท่ีอำคำรส ำหรับ

สมำชิกในชุมชนให้จัดกิจกรรมออกก ำลังกำยทุกเย็น 

นอกจำกน้ี ก็มีนักศึกษำท่ีเป็นผู้ ใหญ่บ้ำนท่ีจังหวัด

สงขลำ ท่ีได้ท ำหน้ำที่ผู้น ำชุมชนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 

ผสำนควำมกลมเกลียวในชุมชนระหว่ำงผู้ท่ีอยู่ดั้งเดิม

กับคนต่ำงถิ่น นอกจำกผู้น ำชุมชนแล้ว ยังมีบัณฑิตท่ี

เป็นผู้น ำกลุ่ม วิสำหกิจชุมชนยำงพำรำในจังหวัด 

สุรำษฎร์ธำนีท่ีมีแนวคิดให้กลุ่มพ่ึงตนเองมำกกว่ำรอ

คอยควำมช่วยเหลือจำกภำครัฐ (ส ำหรับกรณีตัวอย่ำง

นักศึกษำและบัณฑิตท่ีมีบทบำทเป็นผู้น ำกำรเปล่ียน 

แปลงท่ีโดดเด่นส่วนหน่ึงได้ปรำกฏอยู่ในรำยงำนกำร

วิจัยฉบับสมบูรณ์น้ีแล้วด้วย ในหัวข้อผลลัพธ์และ

ผลกระทบ ซ่ึงเป็นกำรน ำเสนอกรณีศึกษำท่ีมีผลงำน

โดดเด่น ท่ีสำมำรถสร้ำงผลลัพธ์และผลกระทบหรือ

กำรเปล่ียนแปลงต่ำง ๆ ต่อเกษตรกรผู้ผลิตและ

ประชำชนในชุมชน ในบริบทชีวิตของตนเองได้ในระดับ

ดีเด่น ดีมำก และดีด้วย)  

อย่ำงไรก็ตำม ตำมท่ีกล่ำวไว้ข้ำงต้นแล้วว่ำ นักศึกษำ

หรือบัณฑิตท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงตนเองอย่ำงเห็นได้ชัด

นั้น ปัจจัยหลักท่ีส ำคัญท่ีสุด คือ ตัวนักศึกษำหรือ

บัณฑิตเองท่ีมีพื้นฐำนควำมคิด วิธีคิด / มุมมอง ควำมรู้

ควำมเข้ำใจต่ำง ๆ ของตนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว และเม่ือ

ได้รับกำรเสริมแนวคิดและปรัชญำตำมแนวทำงของ ม.

ชีวิต รวมถึงกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้และกระบวน 

กำรเปล่ียนแปลงอย่ำงเข้มข้นจำกกำรเห็นของจริงและ

กำรลงมือปฏิบัติจริง ก็จะย่ิงท ำให้สำมำรถยกระดับวิธี

คิด / วิธีมอง / วิธีปฏิบัติต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีศักยภำพหรือ

มีจุดเปล่ียนต่ำง ๆ ได้มำกขึ้นตำมไปด้วย  

ดังนั้น ถ้ำหำกมีกำรพัฒนำกรอบกำรประเมินกำร

เรียนรู้สู่กำรเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจน หรือก ำหนดตัวชี้วัดท่ี

สำมำรถสะท้อนระดับกำรเปล่ียนแปลงของผู้เรียนท่ีเป็น

มำตรฐำน ซ่ึงสำมำรถดูได้จำกกำรพูด กำรน ำเสนองำน 

กำรน ำเสนอและปฏิบัติตำมแผน 4 แผน กำรออกแบบ

และจัดท ำโครงงำน กำรปฏิบัติตนในชีวิตประจ ำวัน กำร

เขียนบทควำมหรือกำรเล่ำเรื่องประเภทต่ำง ๆ และ

น ำมำใช้ในกำรประเมินผลเป็นระยะ ๆ เหมือนกับ

ขั้นบันได (milestone) ท่ีก้ำวไปสู่ควำมก้ำวหน้ำ ก็จะท ำ

ให้สำมำรถสร้ำงเสริมกำรเปล่ียนแปลงในตัวนักศึกษำ

ได้อย่ำงเป็นระบบและมีทิศทำงมำกย่ิงข้ึน ส ำหรับระดับ

กำรเปล่ียนแปลง ก็อำจจะสำมำรถจ ำแนกออกเป็น

ประเภทใหญ่ ๆ คือ กำรเปล่ียนแปลงตนเองและ 

ครอบครัว และกำรเปล่ียนแปลงในระดับท่ีเชื่อมกับ

กลุ่ม หรือชุมชนและสังคม รวมทั้งยังสำมำรถจัดท ำเป็น

รำยกำรศักยภำพหรือควำมสำมำรถท่ีต้องบรรลุในปีท่ี
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ต้น34  

4) กระบวนการในการสร้างเสริมพลงัอ านาจ 

เชิงบวก (Positive Empowerment 

Processes) 

ค ำว่ำ “กำรสร้ำงเสริมพลังอ ำนำจเชิงบวก” ณ ท่ีน้ี

หมำยถึง กำรท ำให้มี ท ำให้เป็น ท ำให้เกิดข้ึนเพ่ิมข้ึน 

พอกพูนข้ึนในทำงสร้ำงสรรค์ ซ่ึงหมำยถึง กำรสร้ำง

เสริมพลังอ ำนำจเชิงบวกทุกประเภทและทุกมิติ ไม่ว่ำ

จะเป็นกำรสร้ำงเสริมพลังอ ำนำจในด้ำนจิตวิทยำ จิตใจ 

ควำมคิด วิธีคิด เพื่อให้ผู้เรียนมีก ำลังใจมำกข้ึน มีวิธีคิด

ท่ีดีข้ึน มีควำมคิดท่ีชัดเจนข้ึน ด้วยกำรใช้ค ำพูดหรือกล

ยุทธ์ / กลวิธีต่ำง ๆ ในเชิงกำรกระตุ้น สนับสนุน ท้ำทำย 

อ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ รวมถึงกำรสร้ำงเสริมพลัง

อ ำนำจให้กับครอบครัว กรณีท่ีมีปัญหำในครอบครัว 

ส่ือสำรกันไม่เข้ำใจ ไปกันคนละทิศทำง หรือครอบครัว

ไม่ค่อยสนับสนุนผู้เรียน หรือไม่เห็นด้วย ท ำให้เกิดควำม

ขัดแย้ง ทะเลำะเบำะแว้ง จนน ำไปสู่กำรหยุดหรือกำร

ออกจำกกำรศึกษำกลำงคัน และยังหมำยรวมถึง กำร

สร้ำงเสริมพลังอ ำนำจทำงเศรษฐกิจให้กับผู้ เรียน 

ครอบครัว กลุ่มและองค์กรต่ำง ๆ ในชุมชน ด้วยกำร

แสวงหำหรือคิดค้นหนทำงต่ำง ๆ ร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็น

กำรพัฒนำอำชีพใหม่ ๆ กำรแสวงหำโอกำสและ

ช่องทำงในกำรสร้ำงรำยได้ท่ีสอดคล้องกับบริบทของ

ชุมชน กำรจัดตั้งกลุ่ม / องค์กรเพื่อปกป้องผลประโยชน์

ของอำชีพหรือผลผลิตของตน ยกตัวอย่ำงเช่น กรณี

กำรจัดตั้งวิสำหกิจชุมชนแปรรูปข้ำวต ำบลบ้ำนผ้ึง 

จังหวัดนครพนม (ท ำให้ชำวนำสำมำรถตัดวงจรกำรถูก

เอำรัดเอำเปรียบจำกพ่อค้ำคนกลำงหรือโรงสีของ

นำยทุน ท ำให้มีอ ำนำจในกำรต่อรองมำกข้ึน สำมำรถ

ขำยผลผลิตได้รำคำดีข้ึน มีคุณภำพชีวิตดีข้ึน) กำร

                                                        
34 ข้อเสนอตรงนี้ น่ำจะมีกำรพัฒนำต่อไปอย่ำงเป็นระบบในรูป

ตำรำง เพื่อให้มองเห็นทั้งมิติของกำรเปลี่ยนแปลงใน 3-4 ระดับ 
และรำยกำรศักยภำพ/ควำมสำมำรถที่ควรเกิดขึ้นในแต่ละ

จัดตั้งวิสำหกิจชุมชนยำงพำรำ ต ำบลพรุพี อ ำเภอบ้ำน

นำสำร จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (ท ำให้ชำวสวนยำง

สำมำรถรวมตัวกันแก้ไขปัญหำกำรถูกเอำเปรียบจำก

ตลำดค้ำยำงได้) กำรรวมกลุ่มกันขำยมังคุดเพ่ือสร้ำง

พลังอ ำนำจในกำรต่อรองกับพ่อค้ำคนกลำงท่ีต ำบล

สะท้อน อ ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (ท ำให้ขำยมังคุด

คุณภำพดีได้ในรำคำท่ีเป็นธรรม) กำรรวมกลุ่มกันจัดตั้ง

สถำบันทำงกำรเงิน / กลุ่มกำรเงินเพื่อกำรพ่ึงพำตนเอง 

(ท ำให้ชำวบ้ำน / ชุมชนมีองค์กรในกำรออมเงินของตน 

มีเงินหมุนเวียนอยู่ในชุมชน มีแหล่งเงินทุนในกำรกู้ยืม

เพ่ือลงทุนประกอบอำชีพ / กิจกำรต่ำง ๆ และมีเงินใช้

จ่ำยในยำมคับขัน ไม่ต้องไปกู้ยืมจำกนำยทุนภำยนอก

ชุมชนท่ีคิดดอกเบ้ียสูงมำก บำงแห่งอำจสูงถึง 360%  

ซ่ึงเป็นกำรถูกเอำรัดเอำเปรียบอย่ำงรุนแรงจำกนำยทุน

หรือมำเพียงเงินกู้นอกระบบแบบไร้ทำงออกในช่วงท่ี

ผ่ำนมำ) ซ่ึงพบว่ำ กำรเสริมพลังทำงกำรเงินแบบน้ีมีอยู่

ในหลำย ๆ พื้นท่ี เช่น ท่ีบ้ำนสนต้นแหน ต ำบลแม่คือ 

อ ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่, บ้ำนร่องก๊อ ต ำบล

แม่ค ำ อ ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรำย และท่ี อ ำเภอนำ

ทวี จังหวัดสงขลำ เป็นต้น  

ส่ิงเหล่ำน้ีล้วนแต่เป็นกำรท ำงำนในเชิงกำรเสริมพลัง

อ ำนำจเชิงบวก (positive empowerment) ทั้งส้ิน ซ่ึงมี

ทั้งระดับปัจเจกบุคคล ระดับครอบครัว ระดับกลุ่ม 

ระดับองค์กร ระดับชุมชน และระดับเครือข่ำย และมี

หลำยมิติ ทั้งมิติด้ำนจิตใจ ควำมคิด ควำมรู้ หรือส่ิงท่ี

เป็นอัตวิสัยภำยในของแต่ละบุคคล (Subjectivities) มิติ

ทำงเศรษฐกิจ กำรเงิน กำรระดมทุน-ทรัพยำกรต่ำง ๆ 

มิติทำงสังคม วัฒนธรรม และชุมชน เช่น กรณีกำร

สถำปนำตัวตนของกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำง ๆ โดยเฉพำะใน

กำรวิจัยครั้งน้ีท่ีได้พบว่ำ มีกลุ่มกระเหรี่ยงหรือชุมชน

ชำวปกำเกอะญอที่ต้องด้ินรนต่อสู้และกำรเสริมพลังซ่ึง

กันและกันในกลุ่มตนเพ่ือให้สำมำรถจัดกำรศึกษำเพ่ือ

ขั้นตอนของกำรเรียนรู้ และ/หรือ ปี-ระยะเวลำแห่งกำรศึกษำ
กำรเรียนรู้ดว้ย 
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ลูกหลำนของคนในท้องถิ่นหรือกลุ่มชำติพันธุ์ของตนได้ 

หลังจำกรัฐปิดโรงเรียนไป รวมถึงมิติทำงส่ิงแวดล้อม

ทำงกำยภำพ อำทิเช่น กรณีกำรร่วมมือกันท ำฝำยชีวิต

เพ่ือบริหำรจัดกำรน้ ำในพื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงเป็นกำร

ร่วมมือหรือเสริมพลังกันของทุกภำคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน 

ประชำชนและชุมชน หรือเป็นกำรเสริมพลังในเชิง

เครือข่ำย และมิติทำงกำรเมือง35 แต่ทั้งน้ี จะต้องเป็น

กำรเสริมพลังบนฐำนข้อมูลท่ีถูกต้องหรือสอดคล้องกับ

ศักยภำพ ควำมสำมำรถ ควำมสนใจ ควำมต้องกำร 

หรือควำมเป็นจริงต่ำง ๆ ท่ีหลำกหลำยและซับซ้อนของ

ผู้เรียน ครอบครัว / ครัวเรือน กลุ่ม ชุมชนและเครือข่ำย

ด้วย  

ทั้งน้ี จำกผลกำรศึกษำในเชิงปริมำณ พบว่ำ อำจำรย์ผู้

จัดกระบวนกำรเรียนรู้ส่วนใหญ่ของมหำวิทยำลัยชีวิต 

ระบุ ว่ ำรู้ จั กแนวคิดกำรสร้ ำ ง เส ริมพลั งอ ำนำจ 

(empowerment concept) ซ่ึงในทำงปฏิบัติจริงนั้น พบ 

ว่ำ อำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ส่วนใหญ่ได้แสดง

บทบำทในกำรเสริมพลังหรือเสริมศักยภำพของ

นักศึกษำด้วยวิธีกำรและรูปแบบต่ำง ๆ โดยไม่รู้ตัว หรือ

ส่วนใหญ่ยังไม่ทรำบว่ำ นั่นคือกำรเสริมพลังอ ำนำจเชิง

บวก ส ำหรับวิธีกำรหรือโอกำสในกำรเสริมพลังอ ำนำจ

เชิงบวกท่ีพบ คือ กำรเสริมพลังในกระบวนกำรจัดท ำ

โครงงำน ซ่ึงพบว่ำ อำจำรย์ส่วนใหญ่ได้ติดตำมดูกำร

จัดท ำโครงงำนของนักศึกษำท่ีตนเองรับผิดชอบทุกคน 

และบำงท่ำนให้นักศึกษำเวียนเย่ียมบ้ำน หรือเย่ียมชม

โครงงำนของเพ่ือนนักศึกษำด้วยกัน ท่ีมีควำมก้ำวหน้ำ

ในกำรท ำโครงงำน หรือเข้ำร่วมฟังในกำรน ำเสนอ

โครงงำน ท ำให้นักศึกษำมีโอกำสได้ร่วมแสดงควำม

คิดเห็น หรือรับฟังควำมคิดเห็นของอำจำรย์และเพ่ือน

นักศึกษำดัวยกันเอง ซ่ึงเข้ำข่ำยนิยำมหรือควำมหมำย

ของกำรเสริมพลังอ ำนำจเชิงบวก และถ้ำอำจำรย์ผู้จัด

                                                        
35 ค ำว่ำ “กำรเมือง” ณ ที่นี้ไม่ได้หมำยถึงเฉพำะเร่ืองของ

นักกำรเมืองหรือพรรคกำรเมือง แต่หมำยถึง ควำมสัมพันธ์ทำง
อ ำนำจระหว่ำงกลุ่ม / ชนชั้นต่ำง ๆ ในสังคม และยังหมำยถึง
อ ำนำจในกำรตัดสินใจของประชำชนในฐำนะที่เป็นพลเมือง ที่มี

กระบวนกำรเรียนรู้เข้ำใจนัยยะหรือควำมหมำยของส่ิง

เหล่ำน้ีอย่ำงชัดเจน จะท ำให้สำมำรถเข้ำใจว่ำจะต้อง

เสริมพลังต่อเน่ืองต่อไปได้อย่ำงไรด้วย  

ซ่ึงในควำมเป็นจริงนั้น อำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้

ส่วนใหญ่ท่ีได้มีโอกำสพูดคุยสนทนำในกำรสัมภำษณ์

เชิงคุณภำพ พบว่ำ ยังไม่ค่อยสำมำรถอธิบำยได้อย่ำง

เป็นระบบว่ำ “การสร้างเสริมพลังอ านาจเชิงบวก

หรือเชิงสร้างสรรค์” (proactive or creative empower 

ment) คืออะไร หรือถ้ำจะต้องท ำให้เป็นระบบท่ีมีควำม

เชื่อมโยงกันในระหว่ำงทีมงำนผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้, 

ผู้เรียน, ชุมชน และกลุ่ม / องค์กรต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องนั้น

จะต้องท ำอย่ำงไร หรือจะสำมำรถท ำให้มีพลังมำก

ย่ิงข้ึนในทุกฝ่ำย ทุกระดับท่ีเกี่ยวข้องตำมแนวคิดของ

กำรสร้ำงเสริมพลังอ ำนำจน้ันจะต้องท ำอย่ำงไร  

ดังนั้น จึงอำจเป็นไปได้ว่ำ วิธีกำรถำมค ำถำมในกำร 

ศึกษำเชิงปริมำณ เป็นกำรถำมน ำ และมีข้อค ำตอบท่ี

เตรียมไว้ให้แล้ว ผู้ตอบก็เลยเลือกข้อค ำตอบท่ีอำจดูดี

ท่ีสุด แต่ในควำมเป็นจริงนั้น อำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำร

เรียนรู้ส่วนใหญ่ ยังไม่เข้ำใจอย่ำงถ่องแท้ว่ำมันคืออะไร 

ยกเว้นเพียงบำงจังหวัด เช่น กรณีจังหวัดพิษณุโลก ท่ี

อำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้บำงท่ำนได้แสดงให้

เห็นว่ำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่อง “กำรสร้ำง

เสริมพลังอ ำนำจเชิงบวก” และได้แสดงบทบำทในเชิง

กำร เสริมพลั งนักศึกษำหรือผู้ เ รี ยนอย่ำง เต็ม ท่ี  

โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง กำรเสริมพลังทำงปัญญำ ด้วยกำร

ใช้วิธีกำรสอนแบบถอดรื้อควำมเคยชิน หรือกำรถอด

รื้อกำรปฏิบัติต่ำง ๆ ท่ีเคยท ำมำ (deconstruction) และ

ผู้สอนมีควำมเข้ำใจในสถำนภำพหรือภำวะของผู้เรียนที่

เคยชินกับกำรถูกปลูกฝังให้เป็นเพียงผู้รับสำรเท่ำนั้น 

ห รื อ ส่ ว น ใ หญ่ เ ค ย ชิ น ห รื อ ถู ก ป ร ะ ก อบส ร้ ำ ง 

(constructed) ให้คิด ให้เห็น ให้เป็น ให้ท ำ ให้เชื่อ ให้

สิทธิ์ มีเสียง มีส่วนหรือบทบำทหน้ำที่ในกำรร่วมพัฒนำระบบ
ต่ำง ๆ ของประเทศ รวมถึงตรวจสอบระบบกำรท ำงำนของ
ภำครัฐ ที่มีหน้ำที่ต้องท ำงำนเพ่ือสังคมส่วนรวมด้วย  
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ปฏิบัติตำมกันมำเช่นนั้น หรือไม่มีบทบำทใด ๆ หรือมี

บทบำทน้อย แต่ในกระบวนกำรเรียนแบบเสริมพลัง

อ ำนำจของอำจำรย์ท่ีน่ี (อ.รสริน พุทธภูมิพิทักษ์ และ 

อ.สุรัตน์ เศวตเศรนี) พบว่ำ สำมำรถตั้งค ำถำมเพ่ือน ำ 

ไปสู่กำรเปล่ียนแปลงในตัวผู้เรียนในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำง

เป็นองค์รวม ซ่ึงถือว่ำเป็นกำรแสดงบทบำทเชิงกำร

สร้ำงเสริมพลังอ ำนำจทำงปัญญำของผู้ เรียนท่ีมี

นัยส ำคัญต่อกำรก้ำวไปสู่บันไดท่ีสูงข้ึนไปของแนวคิด

และทฤษฎีกำรเรียนรู้สู่กำรเปล่ียนแปลงท่ีน่ำสนใจเป็น

อย่ำงย่ิง ดังนั้น ม.ชีวิต จึงควรให้ควำมส ำคัญกับ

ประเด็นน้ี เพรำะถ้ำย่ิงผู้เรียนได้รับกำรสร้ำงเสริมพลัง

อ ำนำจเชิงบวกอย่ำงถูกต้อง ก็จะท ำให้เกิดกำรเปล่ียน 

แปลงได้อย่ำงรวดเร็ว หรือเกิดพลังทวีคูณในกำร

เปล่ียนแปลง    

 

5) กระบวนการพัฒนาหรือเสริมศักยภาพ   

    อาจารยผ์ู้จัดกระบวนการเรียนรู้  

คุณภำพของอำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้  หรือ

วิทยำจำรย์ หรือโค้ชชีวิต สำมำรถใช้เป็นตัวบอกหรือใช้

เป็นตัวคำดท ำนำย (predictor) ได้ว่ำคุณภำพของผู้เรียน

จะเป็นอย่ำงไร หรือจะเพ่ิมข้ึนมำกน้อยเพียงไร ใน

ขณะเดียวกันผู้เรียนเองก็สำมำรถประเมินได้ด้วยว่ำ

อำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ท่ำนใดท่ีมีคุณภำพมำก

น้อยเพียงใดหรือไม่มีคุณภำพ อย่ำงไรก็ตำม หำกเชื่อ

ว่ำคนเรำหรือตัวนักศึกษำสำมำรถพัฒนำตนเองเพ่ิม

มำกข้ึนได้ ถ้ำได้รับกำรชี้แนะบอกกล่ำวท่ีถูกต้อง หรือ

กำรเสริมพลังด้วยวิธีกำรและกลยุทธ์ต่ำง ๆ ท่ีถูกต้อง 

ซ่ึงอันท่ีจริงนั้น กำรเพ่ิมคุณภำพอำจำรย์ผู้จัดกระ 

บวนกำรเรียนรู้ไม่ใช่เรื่องยำกเกินไป เพรำะในศูนย์กำร

เรียนรู้หลำยแห่งของ ม.ชีวิต ก็มีทีมอำจำรย์ / ผู้จัด

กระบวนกำรเรียนรู้ท่ีเข้มแข็ง บำงส่วนเป็นทั้งนักพัฒนำ

คน และเป็นผู้น ำแห่งกำรเปล่ียนแปลง ท่ีสำมำรถถ่ำย 

ทอดหรือแบ่งปันประสบกำรณ์ร่วมกับผู้จัดกระบวนกำร

เรียนรู้ในพื้นท่ีอ่ืนๆ ได้ด้วย หำกมีกำรให้อำจำรย์ผู้จัด

กระบวนกำรเรียนรู้ ท่ี มีศักยภำพช่วยเสริมพลัง ทีม

อำจำรย์ / ผู้สอนท่ีพร้อมรับกำรเปล่ียนแปลงในกำรจัด

กระบวนกำรเรียนรู้ จะช่วยพัฒนำคุณภำพอำจำรย์ผู้จัด

กระบวนกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมำก แต่ทั้งน้ี ก็จะต้องเป็น

กำรด ำเนินกำรท่ีแนบเนียน และมีกำรจัดเวที ท่ีมีกำร

น ำเสนอให้เห็นควำมส ำคัญของกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

และกำรแบ่งปันประสบกำรณ์กำรเรียนกำรสอน / กำร

จัดกระบวนกำรเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงเวทีหรือช่วง 

เวลำท่ีเหมำะสม ก็คือ ช่วงเวลำท่ีมีกำรจัดกำรเรียนรวม

ของแต่ละ ศรป. นั่นเอง  

ดังนั้น กำรท่ีจะให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีต้องกำร ผู้จัด

กระบวนกำรเรียนรู้หรืออำจำรย์มหำวิทยำลัยชีวิต ต้อง

มีกำรพัฒนำคุณภำพ อยำกให้นักศึกษำเป็นอย่ำงไร มี

คุณภำพอย่ำงไร ผู้สอนย่ิงจ ำเป็นต้องประเมินคุณภำพ

หรือศักยภำพของตัวเองด้วยตลอดเวลำเช่นกัน รวมทั้ง

ร่วมเรียนรู้และเปล่ียนแปลงตนเอง ยกระดับตนเองไป
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พร้อมๆ กับนักศึกษำหรือผู้เรียนด้วย หรือ ตำมท่ีนัก

ปรัชญำกำรศึกษำบำงท่ำนได้กล่ำวไว้ ว่ำ. . . .  “ใน

กระบวนการเรียนการสอนหรือกระบวนการเรียนรู้

นั้น ทุกคน ทั้งผู้สอนและผู้เรียน ถือว่าเป็นผู้มีส่วน

ร่วมในการเรียนรู้ร่วมกัน” (In learning process, 

everyone is a participant)  

6) กระบวนการในการวิจัย ติดตามและ

ประเมินผล 

ซ่ึงเรื่องน้ีถือว่ำ เป็นกระบวนกำรท่ีส ำคัญมำกอีก

กระบวนกำรหน่ึง แต่พบว่ำ ในช่วงเวลำท่ีผ่ำนมำ ยังไม่

มีควำมเห็นพ้องต้องกันว่ำ จะใช้ระบบกำรวัดและ

ประเมินผลแบบใดท่ีมีควำมสอดคล้องกับบริบทของ  

ม.ชีวิต ทั้งกำรวัดและประเมินผลสัมฤทธ์ิของตัวผู้เรียน 

ในฐำนะท่ีเป็นผลผลิตท่ีส ำคัญท่ีสุดของ ม.ชีวิต รวมถึง

ระบบกำรประเมินกำรท ำงำนภำยในขององค์กรเอง 

(internal evaluation System: IES) ท่ีมีเครือข่ำยอยู่ทั่ว

ประ เทศ  และ มีควำมแตก ต่ำงหลำกหลำยกั น

ค่อนข้ำงมำก ซ่ึงพบว่ำ บำงช่วงมีควำมพยำยำมในกำร

น ำระบบกำรประ เ มินของภำคธุ รกิ จ ท่ี เ รี ยก ว่ำ 

“balanced score card” (BSC) มำใช้ แต่พบว่ำ ยังไม่ได้

มีกำรพูดคุยกันหรือน ำเสนอเกี่ยวกับเรื่องน้ีอย่ำงเป็น

เรื่องเป็นรำว ส่วนหน่ึง น่ำจะเป็นเพรำะผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียท่ีเป็นแกนส ำคัญ ๆ ในหลำย ๆ ระดับ มองว่ำระบบ

น้ีไม่สอดคล้องหรือไม่เหมำะสมกับบริบทของ สรพ. 

เพรำะเป็นรูปแบบหรือระบบท่ีเหมำะส ำหรับภำคธุรกิจ 

ท่ี มีกำรสะสมแต้มหรือคะแนน เ พ่ือใ ช้ ในกำร ข้ึน

เงินเดือน / ค่ำตอบแทน มีเรื่องกำรบริหำรทำงกำรเงินท่ี

มีรำยได้หรือก ำไรจำกกำรขำยสินค้ำ ท่ีมีกำรแข่งขันกับ

ผู้ประกอบกำรประเภทเดียวกันในตลำดเป็นแรงจูงใจใน

กำรท ำงำน กล่ำวคือ ถ้ำท่ำนใด / ลูกจ้ำงคนใดท ำได้

มำก ก็ได้ผลตอบแทนหรือรำยได้มำกตำมไปด้วย แต่ใน

บริบทของ สรพ. หรือ ม.ชี วิตนั้น เป็นบริบทของ

สถำบันกำรศึกษำทำงเลือก ท่ีไม่มีเงินอุดหนุนอย่ำง

ต่อเน่ืองจำกภำครัฐ หรือมีเงินทุนสนับสนุนหรือกองทุน

ให้กู้ยืมให้กับผู้เรียนอยู่บ้ำงในบำงช่วง แต่ไม่สม่ ำเสมอ 

และมีเครือข่ำย / โครงสร้ำงองค์กรท่ีเชื่อมโยงกันทั่ว

ประเทศ ท่ีมีควำมผันแปรสูงในด้ำนจ ำนวนผู้เรียน ท่ีมี

ควำมต้องกำรข้ึนลงไปตำมเหตุปัจจัยต่ำง ๆ หลำย

ประกำร ซ่ึงไม่ใช่ควำมจ ำเป็น (need) ท่ีต้องมี ต้องเป็น 

ต้องท ำ แต่เป็นควำมต้องกำรท่ีผันแปรไปตำมกระแส

ของสังคม รวมถึงปัจจัยกำรเข้ำออกของบุคลำกร 

โดยเฉพำะอำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ ท่ีข้ึนอยู่กับ

หลำยปัจจัยอีกเช่นกัน และรวมถึงควำมจ ำเป็นในกำร

อ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้เรียนไปตำมพื้นท่ีหรือชุมชน 

และประเด็นต่ำง ๆ ท่ีซับซ้อนเกี่ยวกับตัวผู้เรียน ซ่ึงเป็น

ส่ิงมีชีวิต ไม่ใช่สินค้ำในควำมหมำยเดียวกับบริษัทหรือ

สถำนประกอบกำรท่ีใช้ BSC (ซ่ึงส่วนใหญ่บริษัทเหล่ำน้ี

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสินค้ำท่ีมีชีวิต) แต่ผู้เรียนของ ม.ชีวิต 

เป็นส่ิงมีชีวิต ไม่ใช่สินค้ำ ไม่ใช่วัตถุ ไม่สำมำรถควบคุม

กำรข้ึนลงได้ตำมท่ีสถำบัน ฯ ต้องกำรได้ แต่ส่ิงน้ีแปร

ผันไปตำมควำมต้องกำรและบริบทของตัวผู้เรียนเอง ท่ี

มีควำมเชื่อมโยงกับบริบทของสังคมใหญ่ด้วย ประกอบ

กับได้เกิดกำรเปล่ียนแปลงหรือควำมปั่นป่วนทำง

เทคโนโลยี (disruptive technology)  ท ำให้คนเข้ำถึง

แหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ ด้วยตนเองได้มำกข้ึน สะดวกขึ้น ไม่

ต้องเดินทำง ฯลฯ นอกจำกน้ี ค่ำนิยมในกำรได้รับใบ

ปริญญำก็ก ำลัง มีกำรเปล่ียนแปลงหรือเกิดกำร

สั่นคลอน รวมถึงกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงทำง

ประชำกร ท ำให้มีจ ำนวนผู้เรียนลดลงในทุกสถำบันทั่ว

ประเทศอย่ำงต่อเน่ือง ไม่ใช่เฉพำะกรณีของ สรพ. 

เท่ำนั้น แต่ส ำหรับกรณีของ สรพ. พบว่ำ ได้มีกำรลดลง

ของจ ำนวนผู้เข้ำเรียนอย่ำงต่อเน่ืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 

ท่ีมีกำรข้ึนค่ำเรียนเป็นต้นมำจนถึงปี พ.ศ. 2558 และมี

กำรกระเต้ืองข้ึนบ้ำงเล็กน้อยในปี 2559 และป ี2560  

ดังนั้น กำรใช้ BSC ท่ีมีฐำนคติท่ีแตกต่ำงกันอย่ำงสิ้นเชิง

ในกำรวำงระบบกำรติดตำมและประเมินผล จึงไม่มี

ควำมเหมำะสมกับบริบทของ สรพ. ท่ีมีฐำนคติ แนวคิด 

ปรัชญำ แนวทำง กระบวนกำร ท่ีแตกต่ำงอย่ำงสิ้นเชิง

จำกบริบทขององค์กรในภำคธุรกิจ หรือถ้ำต้องกำร

น ำมำใช้ ก็จ ำเป็นจะต้องน ำมำประยุกต์ใช้หรือคิดต่อ

ยอดหรือมีกำรปรับเปล่ียนในหลำย ๆ มิติเ พ่ือให้
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เหมำะสมกับบริบทของ สรพ. รวมทั้งกำรคิดค้นระบบ

กำรติดตำมและประเมินผล ท่ีอยู่บนฐำนข้อมูลกำร

เปล่ียนแปลงตนเองของผู้ เรียน และผนวกแนวคิด 

กำรประเมินเชิงเสริมพลังอ ำนำจ (empowerment 

evaluation) เข้ำไปด้วย น่ำจะมีควำมเหมำะสมหรือมี

ควำมเป็นไปได้ในทำงกำรปฏิบั ติและมีประโยชน์

มำกกว่ำ  

ส ำหรับระบบกำรประเมินภำยในท่ีผ่ำนมำ ก็ยังคงเป็น

เรื่อง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงเดียว ยังไม่มี

กำรประเมินระบบและกลไกต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำร

ท ำ ง ำนทั้ ง หมด  ( performance- based evaluation / 

assessment in relation to different systems and 

mechanisms) เป็นระยะ ๆ ท ำให้ปัญหำบำงอย่ำงสะสม

ตัวเป็นเวลำนำน แต่ก็ทรำบดีว่ำ เรื่องน้ีเป็นเรื่องท่ี

ค่อนข้ำงยำกและสลับซับซ้อน แต่ถ้ำมีกำรประเมินและ

วิเครำะห์บนฐำนของควำมจริงท่ีเปล่ียนแปลงอยู่

ตลอดเวลำ จะท ำให้สำมำรถปรับตัวให้สอดรับกับกำร

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นได้ตลอดเวลำเช่นกัน    

นอกจำกน้ี ก็ยังมีระบบกำรประเมินภำยนอก ท่ีต้อง

เกี่ยวข้องกับระบบของ สกอ. และ สมศ. ท่ีต้องท ำตำม

มำตรฐำนและข้อบ่งชี้ต่ำง ๆ ของ สกอ. ทั้งหมด เพรำะ

ทำง สรพ. หรือ ม.ชีวิต ไม่ได้มีกำรจัดตั้งหรือพัฒนำ

ระบบกำรประเมินผลหรือเลือกระบบกำรประเมินผล

ภำยในท่ีมีควำมสอดคล้องกับบริบทขององค์กรไว้ตั้งแต่

ต้น จึงท ำ ใ ห้ ต้องท ำตำมระบบของ สกอ.  ซ่ึง ไ ม่

สอดคล้องกับควำมเป็นจริงของเป้ำหมำยของหลักสูตร 

รวมถึงไม่สอดคล้องกับกระบวนกำรเรียนกำรสอน หรือ

กำรสร้ ำ งกระบวนกำร เรี ยนรู้  เ พ่ื อ ใ ห้ เกิ ดกำร

เปล่ียนแปลงตนเองของ ม.ชีวิต ดังนั้น ในเรื่องน้ีจึงมี

ควำมจ ำเป็นอย่ำงย่ิงท่ีจะต้องพัฒนำหรือจัดตั้งระบบ

กำรประเมินผลหรือกำรประเมินภำยในขององค์กร

ข้ึนมำให้ได้ ซ่ึงกฎหมำยหรือกฎระเบียบของ สกอ. ก็ให้

อิสระในเรื่องน้ีไว้ จึงควรส่ือสำรซ่ึงกันและกันให้ชัดเจน 

และลงมือพัฒนำระบบท่ีมำจำกควำมคิดเห็นหรือเสียง

สะท้อนของผู้เกี่ยวข้องจำกทุกส่วนงำนในทุกระดับด้วย  

7) กระบวนการในการสร้างหรือพัฒนา 

องค์ความรู้บนฐานการวิจัยและฐาน

ประสบการณ ์

ซ่ึงเรื่องน้ีเป็นประเด็นใหญ่อีกประเด็นหน่ึงท่ียังเป็น

จุดอ่อนส ำคัญของ ม.ชีวิต เพรำะจำกกำรสัมภำษณ์

อำจำรย์ / ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ ทุกประเภท ทั้ง

อำจำรย์ประจ ำ อำจำรย์พิเศษ อำจำรย์พ่ีเล้ียงใน

ขอบเขตทั่วประเทศ ไม่พบว่ำ มีกำรพูดถึงประเด็นน้ี

หรือมีน้อยมำกประมำณ 2 แห่ง คือ ท่ีจังหวัดสงขลำ 

และ จังหวัดน่ำน หรืออำจกล่ำวได้ว่ำ ส่วนใหญ่ยังไม่มี

แนวคิด ควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถ / ศักยภำพ

ในกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ ไม่ว่ำจะเป็นองค์ควำมรู้

ประเภทใดก็ตำม อำทิเช่น ควำมรู้ท่ีได้จำกกำรวิจัย

อย่ำงเป็นระบบ ทั้งแบบท่ีใช้วิธีคิดของวิทยำศำสตร์ 

หรือท่ีเรียกว่ำ ญำณวิทยำแบบภำวะวิสัย / วัตถุวิสัย 

(objectivism) หรือส ำนักประจักษ์นิยม (empiricism) 

และ / หรือ กำรวิจัยแบบทำงเลือกใหม่ ๆ ท่ีใช้วิธีคิด 

มุมมอง หรือญำณวิทยำแบบอ่ืน ๆ ไม่ว่ำจะเป็นญำณ

วิทยำแบบประกอบสร้ำง (constructionism) หรือญำณ

วิทยำแบบอัตวิสัย (subjectivism) ก็ตำม รวมถึงกำร

สร้ำงหรือพัฒนำองค์ควำมรู้จำกฐำนประสบกำรณ์ใน

กำรท ำงำนในฐำนะผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้  เ พ่ือ

ส่งเสริมกำรเปล่ียนแปลงตนเองของผู้เรียน ท่ีมีบริบทท่ี

หลำกหลำย มีสีสัน มีควำมน่ำสนใจ ท่ีอำจน ำเสนอใน

รูปของเรื่องเ ล่ำ (story- telling)  หรือกำรบอกเล่ำ 

(narrative) ท่ีไม่ต้องใช้วิธีวิทยำและวิธีกำรที่ซับซ้อนก็ได้ 

ซ่ึงก็พบว่ำ ในส่วนน้ียังมีอยู่น้อยมำก แต่ก็มีอยู่ช่วงหน่ึง

ท่ีมีหนังสือต่ำง ๆ ท่ีด ำเนินกำรโดยเจ้ำหน้ำท่ีของ

สถำบัน ฯ เช่น หนังสือเรื่อง “ปริญญาชีวิต” ซ่ึงนับว่ำ

เป็นหนังสือแนวเรื่องเล่ำที่มีควำมส ำคัญต่อกำรสะท้อน

ชีวิตของผู้เรียนท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงในด้ำนต่ำง ๆ เป็น

อย่ำงย่ิง  

นอกจำกน้ี ก็ยังมีกำรวิจัยและกำรประเมินวิเครำะห์

ค้นหำตนเองแบบอ่ืน ๆ อีกท่ีสำมำรถน ำมำใช้ได้ เพรำะ



 

รายงานวิจยั ติดตาม และประเมินผล | 119  

มีควำมเหมำะสมกับบริบทของ ม.ชีวิต ท่ีเน้นเรื่องกำร

รู้ จั กตน เองและกำร เรี ยนรู้ สู่ ก ำร เป ล่ียนแปลง 

ยกตัวอย่ำงเช่นท่ีเรียกว่ำ “กำรวิจัยตนเอง” (heuristic 

research)  ( Douglass & Moustakas, 1984, 1985; 

Moustakas, 1990)  ท่ีให้ควำมส ำคัญกับกำรค้นหำ

ค้นพบตนเองและควำมรู้ฝังลึกของมนุษย์แต่ละคน ซ่ึง

ถ้ำสำมำรถท ำได้ ก็จะกลำยเป็นฐำนข้อมูลในกำร

พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนศำสตร์แห่งชีวิต (Life Sciences) 

ท่ีเป็นประโยชน์อย่ำงย่ิง เพรำะในเมืองไทยเรำยังขำด

องค์ควำมรู้ในลักษณะน้ี จึงท ำให้ไม่มีองค์ควำมรู้ท่ีจะ

น ำมำใช้ในกำรส่ือสำรเพ่ือให้เกิดกำรขับเคล่ือนสังคม ท่ี

ไปคำนกับควำมรู้สำยอ่ืน ๆ ท่ีเน้นเรื่องวัตถุ เทคโนโลยี, 

โครงสร้ำงพื้นฐำน, องค์กรทำงสังคม, ฯลฯ แต่ยังไม่

ค่อยเน้นกำรศึกษำท่ีมุ่งท ำควำมเข้ำใจชีวิตของผู้คนผ่ำน

เรื่องเล่ำ เรื่องรำว (narratives) ควำมรู้ฝังลึก (tacit 

knowledge) หรือกำรศึกษำวิจัยแนวปรำกฏกำรณ์วิทยำ 

(phenomenological research) ท่ีเป็นกำรสะท้อนกำร

รับรู้ต่อประสบกำรณ์ชีวิตประเภทต่ำง ๆ ของผู้คน ท่ีมี

ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำระบบของสังคม  

ส ำหรับกระบวนกำรสุดท้ำย ท่ีมีควำมจ ำเป็นต้อง

สะท้อน คือ กระบวนกำรและวิธีกำรต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวกับ

กำรบริหำรจัดกำร ท่ีมีควำมส ำคัญมำก เพรำะระบบ

กำรบริหำรจัดกำรเป็นระบบท่ีสนับสนุนระบบกำรจัด

กำรศึกษำ หรือเป็นระบบท่ีจะท ำให้กำรจัดกำรศึกษำ

ทำงเลือกนั้นบรรลุผลหรือเป็นไปได้ตำมท่ีวำงหรือ

ก ำหนดไว้หรือไม่ ส ำหรับกระบวนกำรและวิธีกำรต่ำง ๆ 

ท่ีเกี่ยวกับระบบกำรบริหำรจัดกำร ณ ท่ีน้ี พบว่ำ มี

ประเด็นหรือปัจจัยท่ีส ำคัญ ๆ หลำยประเด็น / ปัจจัย

ด้วยกัน ดังจะได้น ำเสนอในล ำดับต่อไปน้ี 

2.3 ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการ
และวิธีการในการบริหารจัดการ       
ดังได้กล่ำวแล้วข้ำงต้นว่ำในกระบวนกำรและวิธีกำร

บริหำรจัดกำรท่ีส่งผลต่อกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือให้

บรรลุผลตำมควำมมุ่ งหวั งนั้ น  พบว่ำ  มีปัจจัย -

องค์ประกอบ ต่ำง  ๆ  ท่ี เกี่ ย ว ข้องหลำยปัจจั ย -

องค์ประกอบในหลำย ๆ ระดับและหลำยมิติด้วยกัน ซ่ึง

เม่ือพิจำรณำอย่ำงรอบด้ำน พบว่ำ โครงสร้ำงกำร

บริหำรจัดกำรของสถำบันกำรเรียนรู้เพื่อปวงชน (สรพ.) 

หรือ ม.ชีวิต นั้น มีหน่วยงำนส่วนกลำง ซ่ึงตั้งอยู่ท่ี อ.

บำงคนที จ.สมุทรสงครำม เป็นหน่วยงำนท่ีท ำหน้ำที่ใน

กำรบัญชำกำร กำรเชื่อมประสำน และกำรสนับสนุน / 

หนุนเสริมในด้ำนต่ำง ๆ หลำยด้ำนด้วยกัน อำทิเช่น 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรประเภทต่ำง ๆ ทั้ง

บุคลำกรสำยบริหำร / สำยสนับสนุน และบุคลำกรสำย

วิชำกำร เช่น กำรคัดเลือกและรับอำจำรย์  / ผู้จัด

กระบวนกำรเรียนรู้, กำรคัดเลือกและรับเจ้ำหน้ำท่ีสำย

สนับสนุนฝ่ำยต่ำง ๆ, กำรประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์

องค์กร / กำรส่ือสำรกับสังคมภำยนอก, กำรอ ำนวย

ควำมสะดวกแหล่งค้นคว้ำ / เรียนรู้ ดังเช่น ห้องสมุด, 

กำรจัดกำรสถำนท่ี / ยำนพำหนะ / ควำมปลอดภัย, 

กำรจัดกำรกองทุนและสวัสดิกำร, กำรจัดกำรด้ำน

ข้อมูลและสำรสนเทศ, กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน, 

กำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรบุคคล, กำรจัดประชุม

ประเภทต่ำงๆ ฯลฯ ส ำหรับด้ำนกำรสนับสนุนทำง

วิชำกำรและเทคโนโลยีกำรสอน / กำรสร้ำงกำรเรียนรู้ 

เช่น กำรถ่ำยทอด / ส่ือสำรหลักปรัชญำ และแนวคิด

ของสถำบัน, กำรพัฒนำ / ปรับปรุงหลักสูตร, กำร

ฝึ ก อบรม เต รี ย มคว ำมพร้ อมอำจ ำ ร ย์  /  ผู้ จั ด

กระบวนกำรเรียนรู้ , กำรวัดและประเมินผล, กำร

ประกันคุณภำพกำรศึกษำ, กำรผลิตต ำรำและเอกสำร

ท่ีจ ำเป็นต้องใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรจัด

กระบวนกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงของ ม.ชีวิต, กำร

สนับสนุน-ส่งเสริมกำรวิจัย / กำรจัดกำรควำมรู้ / กำร

พัฒนำนวัตกรรมกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ เป็นต้น  
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จำกกำรประเมินและรับฟังควำมคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

ต่ำง ๆ เกี่ยวกับจุดอ่อน-จุดแข็ง ส่ิงท่ีดี-ส่ิงท่ีควร

ปรับปรุงเก่ียวกับกระบวนกำรและวิธีกำรบริหำรจัดกำร

ของโครงสร้ำงส่วนกลำงท่ีเชื่อมโยงกับกำรท ำงำนและ

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน / กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

ของศูนย์ต่ำง ๆ ในภูมิภำคนั้นมีหลำยประเด็นด้วยกัน 

แต่ดูเหมือน ประเด็นกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงิน, 

ประเด็นควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรแบบ

มืออำชีพของผู้บริหำร, ประเด็นคุณภำพ / ควำมเข้ำใจ

ของเจ้ำหน้ำท่ีและกำรส่ือสำรซ่ึงกันและกัน, ประเด็น

คุณภำพของอำจำรย์ / ผู้สอน / ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ 

ท่ีเชื่อมโยงกับกำรหำผู้เรียนและกำรต่อสัญญำหรือไม่

ต่อสัญญำจ้ำง,  ประเด็นคุณภำพของระบบกำร

ลงทะเบียนและกำรจ่ำยเงินของผู้เรียน, ประเด็นกำร

อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนต่ำง ๆ ให้กับผู้เรียน ผ่ำนระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ, ประเด็นกำรรับฟังควำมคิดเห็น

และกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วม / กำรสร้ำงพลังองค์กร

ของผู้บริหำร, และประเด็นกำรสนับสนุนในทำงวิชำกำร

ในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงต่อเน่ือง พบว่ำ ประเด็นต่ำง ๆ 

เหล่ำน้ี ดูเหมือนจะเป็นประเด็นท่ีได้รับกำรกล่ำวขวัญ

ถึงหรือได้รับกำรสะท้อนมำกท่ีสุด ในขณะท่ีในส่วนท่ี

เกี่ยวกับศูนย์กำรเรียนรู้นั้น พบประเด็นกำรบริหำร

จัดกำรท่ีไม่เป็นไปตำมโมเดลกำรบริหำรจัดกำรแบบ 3 

ฝ่ำยท่ี สรพ. วำงไว้เดิม โดยมีรำยละเอียดต่ำง ๆ 

ดังน้ีคือ 

 การบริหารจัดการทางการเงิน 

พบว่ำ มี 2-3 ประเด็นย่อยท่ีส ำคัญ เก่ียวกับกำรบริหำร

จัดกำรทำงกำรเงิน คือ ประเด็นโครงสร้ำงเงินเดือน / 

ค่ำตอบแทน ประเด็นกำรจัดสรรค่ำบริหำรจัดกำรให้กบั

ศูนย์กำรเรียนรู้ และประเด็นกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทน / 

ค่ำสอนของอำจำรย์พิเศษและอำจำรย์พี่เล้ียง  

ส ำหรับประเด็นโครงสร้ำงเงินเดือน / ค่ำตอบแทนของ

บุคลำกร ได้รับเสียงสะท้อนมำว่ำ บุคลำกรในส่วนกลำง

ได้รับเงินเดือน / ค่ำตอบแทนสูงกว่ำบุคลำกรใน

ต่ำงจังหวัด และมีเสียงสะท้อนด้วยว่ำ กำรบริหำร

จัดกำรทำงกำรเงินในส่วนน้ีมีควำมคลุมเครือ ท ำให้เกิด

ข้อสงสัย และท ำให้องค์กรขำดควำมเป็นอันหน่ึงอัน

เดียวกัน เพรำะคนจ ำนวนไม่น้อยรู้ สึกว่ำ มีควำม

แตกต่ำงกันมำกในเรื่องอัตรำค่ำตอบแทน โดยเฉพำะ

บุคลำกรท่ีเข้ำมำใหม่ กับบุคลำกรท่ีมำจำกสำยของ

มูลนิธิ สสวช. หรือท่ีเคยท ำงำนกับมูลนิธิ สสวช. ดังนั้น 

ในประเด็นน้ี จึงควรได้รับกำรแก้ไข หรือมีกำรชี้แจง 

หรือมีกำรจัดท ำโครงสร้ำงอัตรำเงินเดือนพร้อมกับ

ประกำศหรือชี้แจงให้ทรำบโดยทั่วกัน (ถ้ำสำมำรถท ำ

ได้) เพ่ือเป็นขวัญและก ำลังใจให้กับบุคลำกรทุกส่วน

งำน  

ประเด็นกำรจัดสรรค่ำบริหำรจัดกำรให้กับศูนย์กำร

เรียนรู้ ก็พบว่ำ มีเสียงสะท้อนเกี่ยวกับเรื่องน้ีอยู่บ้ำงใน

บำงพื้นท่ี เน่ืองจำก บำงพื้นท่ี / ศูนย์กำรเรียนรู้มองว่ำ 

เป็นสัดส่วนท่ียังไม่เป็นธรรม เพรำะมองว่ำตนเองหรือ

พื้น ท่ี เป็นคนหำนักศึกษำหรือผู้ เรียนมำเรียน ซ่ึง

เหมือนกับว่ำ เป็นช่องทำงกำรหำเงิน / รำยได้ให้กับ

ส่วนกลำง แต่ส่วนกลำงกลับจัดสรรเงินค่ำบริหำร

จัดกำรให้แก่ศูนย์กำรเรียนรู้เพียงแค่ 20 % ท ำให้เกิด

ควำมรู้สึกไม่ได้รับควำมเป็นธรรม ประกอบกับรู้สึกว่ำ

ได้รับค่ำตอบแทนน้อยกว่ำบุคลำกรในส่วนกลำงด้วย 

อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับเรื่องน้ีมีเสียงสะท้อนเพียงส่วน

น้อยหรือจำกไม่กี่แห่งเท่ำนั้น  

ประเด็นกำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนให้กับอำจำรย์พิเศษ

และอำจำรย์พ่ีเล้ียงท่ีค่อนข้ำงล่ำช้ำ หรือมีกำรติดค้ำง

ช ำระจ ำนวนมำก ซ่ึงพบว่ำ ส่วนหน่ึงเกี่ยวกับกำรท่ี

สถำบัน ฯ ขำดสภำพคล่องในช่วงเวลำท่ีผ่ำนมำ ท ำให้

ต้องทยอยจ่ำยให้กับบำงพื้นท่ี / บำงศูนย์ / บำงคนท่ีติด

ค้ำงอยู่เป็นจ ำนวนมำกก่อน และอีกส่วนหน่ึงเป็นเพรำะ

ทำงอำจำรย์ผู้สอน / ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้เอง ท่ีมี

สถำนภำพเป็นอำจำรย์พิเศษหรืออำจำรย์พ่ีเล้ียง ไม่ได้

ส่งเอกสำรต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็นต้องใช้ประกอบในกำร

เบิกจ่ำยค่ำตอบแทน หรือส่งแต่ไม่ครบถ้วนตำมท่ี

ก ำหนดไว้ หรือเอกสำรบำงส่วนไม่น่ำเชื่อถือ เช่น กรณี
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กำรบันทึกกำรสอนไม่ครบถ้วน, ไม่มีรำยละเอียดของ

ส่ิงท่ีสอน ฯลฯ 

 การบริหารจัดการองค์กร / สถาบันการ 

ศึกษาแบบมืออาชีพของทีมบริหาร 

ส ำหรับในเรื่อง น้ี  มี เ สียงสะท้อนมำค่อนข้ำงมำก

พอสมควรว่ำ ทีมบริหำรยังไม่ใช่มืออำชีพในกำรบริหำร

จัดกำรสถำบันกำรศึกษำ เพรำะทีมบริหำรมีควำมเป็น

นักคิด นักปรัชญำ นักวิชำกำรมำกกว่ำมีควำมเป็นนัก

บริหำร ท ำให้กำรบริหำรองค์กรในช่วงท่ีผ่ำนมำไม่

เหมือนกับกำรบริหำรจัดกำรหรือเหมือนกับไม่ค่อยมี

กำรบริหำรจัดกำร แต่เป็นกำรเน้นไปทำงด้ำนวิชำกำร 

หรือทำงด้ำนแนวคิด-ปรัชญำ และมีกำรคิดงำนต่ำง ๆ 

ข้ึนมำใหม่ ๆ เรื่อย ๆ ทั้ง ๆ ท่ีงำนเดิมหรือควำมคิด / 

แนวคิดเดิมยังไม่ได้รับกำรปฏิบัติ ในขณะท่ีระบบ

สนับสนุนหรือระบบกำรบริหำรจัดกำรต่ำง ๆ ยังไม่ค่อย

สนับสนุนเป้ำหมำยในทำงวิชำกำรท่ีต้องกำรร่วมกัน 

และยังมีเสียงสะท้อนด้วยว่ำ ทีมบริหำรในระดับสูงยังมี

ลักษณะ ท่ีพูดกัน ไปคนละทำงใน เรื่ อ ง ท่ีควรพูด

เหมือนกัน หรือมีข้อตกลงร่วมกัน (consensus) ท ำให้มี

กำรปฏิบัติตำมได้ยำก หรือไม่ทรำบจะปฏิบัติตำมใครดี 

และบำงส่วนสะท้อนว่ำ ผู้บริหำร / ทีมบริหำรอำจจะมี

กำรพบปะพูดคุย ประสำนเชื่อมโยงกันค่อนข้ำงน้อย

หรือไม่ค่อยได้ติดตำมวิเครำะห์สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้อง เพรำะอยู่กันคนละท่ี ท ำให้ติดตำมสถำน 

กำรณ์กำรเปล่ียนแปลงต่ำง ๆ ในพื้นท่ีไม่ทัน หรือไม่

สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ทันกำรณ์ ท ำให้ปัญหำบำงอย่ำง

สะสมหมักหมม ลุกลำมบำนปลำย และบำงทีก็ใช้

วิธีกำรแก้ไขปัญหำท่ียังไม่ค่อยถูกต้อง ได้ข้อมูลไม่

ครบถ้วน ตัดสินใจผิด หรือแก้ปัญหำหน่ึง แต่ไปท ำให้

เกิดปัญหำอ่ืน ๆ ตำมมำ เช่น กรณีกำรยุบศูนย์กำร

เรียนรู้ในพื้นท่ีต่ำง ๆ ท ำให้ผู้เรียนจ ำนวนมำกไม่สะดวก 

หลำยพื้นท่ีจ ำนวนผู้เรียนลดลงอย่ำงเห็นได้ชัดเจน เป็น

ต้น 

 คุณภาพและความเข้าใจของเจ้าหน้าท่ี 

ในส่วนกลางและการสื่อสารซ่ึงกันและกัน  

ส ำหรับปัญหำคุณภำพของบุคลำกรหรือเจ้ำหน้ำท่ีสำย

สนับสนุนน้ีส่วนหน่ึงน่ำจะเป็นผลพวงของวิกฤตท่ี

เกิดข้ึนในองค์กร หรือ สรพ. ส่วนกลำง ในช่วงกลำงปี 

พ.ศ. 2559 ท่ีท ำให้เกิดควำมแตกแยกในองค์กร หรือ

ขำดควำมเป็นน้ ำหน่ึงใจเดียวกัน ท ำให้มีกำรส่ือสำรกัน

อย่ำงไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้มีกำรประสำนงำนกันใน

ระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ีส่วนกลำง หรือขำดควำมรู้สึกเป็น

องค์กรเดียวกัน ทีมงำนเดียวกัน ท ำให้ส่งผลต่อข้อมูล 

ต่ำงคนต่ำงถือข้อมูลไว้ในมือกันคนละชุด ขำดควำมเต็ม

ใจ / จิตวิญญำณในกำรช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน แต่มี

กำรแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ำย ท ำให้พื้นท่ีต่ำง ๆ ในต่ำง 

จังหวัด ก็ไม่ได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงเต็มท่ี

ตำมไปด้วย หรือต้องด ำเนินกำรในเรื่องเดียวกันหลำย

ครั้ง เผ่ือจะผ่ำนลุล่วงไปได้ เป็นต้น นอกจำกน้ี ยังได้รับ

เสียงสะท้อนมำจำกหลำย ๆ คน หรือหลำย ๆ พื้นท่ีด้วย

ว่ำ  บำง ที เ จ้ ำหน้ำ ท่ี ใน ส่วนกลำงไ ม่ ชี้ แจง ว่ ำ ข้อ 

เท็จจริงเป็นอย่ำงไร และหลำยครั้งท่ีเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสนับ 

สนุนในส่วนกลำงไม่เข้ำใจสถำนกำรณ์ในพื้นท่ี และ

ต้องกำรได้ข้อมูลจ ำนวนมำก ท่ีต้องใช้เวลำในกำรเก็บ

หรือประมวลข้อมูล แต่เจ้ำหน้ำท่ีส่วนกลำงให้เวลำใน

กำรด ำเนินกำรไม่มำก รวมถึงกำรใช้ภำษำ กำรพูดจำ 

กำรส่ือสำรไม่ค่อยมีควำมเป็นมิตร เป็นต้น  

 คุณภาพการสอน / การจัดกระบวนการ

เรียนรู้ของอาจารย์ในบางพื้นที่ มีปัญหา / มี

การร้องเรียนแล้ว แต่ปัญหายังไม่ได้รับการ

แก้ไข 

ผู้เรียนในบำงพื้นท่ีสะท้อนว่ำ ในพื้นท่ี ๆ ตนและเพ่ือน

นักศึกษำด้วยกันมำเรียน ไม่มีอำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำร

เรียนรู้ท่ีเก่งและรอบรู้ แต่อำจำรย์หรือผู้จัดกระบวน 

กำรเรียนรู้ยังมีควำมรู้ ท่ีคับแคบ อำยุมำก มีปัญหำ

สุขภำพ สอนด้วยวิธีกำรแบบเก่ำ ๆ ไม่สำมำรถส่งเสริม
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กระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงได้จริง 

และต้องกำรให้มีกำรเปล่ียนตัวอำจำรย์ หรือให้มีกำร

จัดหำอำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ ท่ี มีควำมรู้

ควำมสำมำรถจำกส่วนกลำงหรือจำกพื้นท่ีอ่ืน ๆ เข้ำไป

ในพื้นท่ี แต่ทำงส่วนกลำงก็ยังไม่ได้มีกำรด ำเนินกำร ท ำ

ให้ผู้เรียนรู้สึกเสียเปรียบ และรู้สึกว่ำไม่ได้ควำมรู้อะไร

ใหม่ ๆ จำกกำรเรียนเลย ท ำให้ไม่พอใจและได้ส่ง

หนังสือชี้แจงเข้ำมำท่ีส่วนกลำงแล้ว และก ำลังรอกำร

แก้ไขปัญหำ  

 คุณภาพการท างาน / การหาผู้เรียนของ

ผู้บริหาร-อาจารย์ในบางพ้ืนท่ี กับการจัดท า 

/ ต่ออายุสัญญาจ้างและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น                                    

ส ำหรับปัญหำน้ี พบว่ำ ในบำงพื้นท่ี ๆ มีจ ำนวนผู้เรียน

ลดลงหรือหำยไปหมด ท ำให้ไม่สำมำรถเปิดศูนย์ต่อไป

ได้ หรือไม่สำมำรถต่อสัญญำจ้ำงงำนได้ เพรำะไม่มีเงิน

เข้ำมำ เน่ืองจำกค่ำตอบแทนผู้บริหำรและอำจำรย์

ประจ ำนั้นข้ึนอยู่กับจ ำนวนนักศึกษำ / ผู้เรียน เม่ือไม่มี

ผู้เรียน ก็ท ำให้ไม่มีรำยได้เพียงพอท่ีจะน ำมำใช้ในกำร

จ่ำยค่ำตอบแทน เช่น ค่ำตอบแทนผู้บริหำร / อำจำรย์

ประจ ำ ค่ำบริหำรจัดกำรศูนย์กำรเรียนรู้  ฯลฯ ซ่ึง

ประเด็นน้ีก็มีควำมส ำคัญในแง่ของกำรบริหำรจัดกำร 

ในกรณีท่ียังมีนักศึกษำ / ผู้เรียนเก่ำท่ีตกค้ำงอยู่ในศูนย์

นั้น แต่ไม่มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในศูนย์นั้น ๆ แล้ว ท ำ

ให้ไม่ได้รับควำมสะดวก นอกจำกน้ี ยังมีเสียงสะท้อนใน

เรื่อง กำรต่อสัญญำกำรจ้ำงงำน หรือกำรท่ีมีกำรท ำ

สัญญำเป็นรำยปีเหมือนกันหมดทุกคน ท ำให้รู้สึกไม่ได้

รับควำมเป็นธรรม ส่วนใหญ่สะท้อนว่ำ น่ำจะพิจำรณำ

ผลงำนต่ำง ๆ ควบคู่กันไปด้วย และในกรณีท่ีท ำงำนมำ

เป็นเวลำนำน และมีผลงำนท่ีดี ควรพิจำรณำต่อสัญญำ

จ้ำงเป็นช่วงเวลำประมำณ 2-3 ปี มำกกว่ำเป็นสัญญำ

รำยปี ท่ีท ำให้ไม่เกิดแรงจูงใจ และท ำให้รู้สึกว่ำ ทุกคน

อยู่ในสถำนภำพเดียวกันทั้งหมด ทั้ง ๆ ท่ีบุคลำกร

จ ำนวนหน่ึงท ำงำนมำเป็นระยะเวลำนำนกว่ำ เป็นต้น 

 คุณภาพของระบบการลงทะเบียนและการ

จ่ายเงินของผู้เรียน 

ปัญหำใหญ่ท่ีเกี่ยวกับกระบวนกำรและวิธีกำรบริหำร

จัดกำรอีกประกำรหน่ึง คือ กำรลงทะเบียนเรียนและ

กำรจ่ำยเงิน ซ่ึงตรงน้ีมีควำมส ำคัญมำก เพรำะท่ีผ่ำน

มำ มีหลำยพื้นท่ี ๆ ให้ข้อมูลกับผู้เรียนว่ำ ยังไม่ต้อง

จ่ำยเงินก็ได้ ให้เข้ำมำเรียนก่อน บำงส่วนเรียนจนจบ

ภำคกำรศึกษำแล้วค่อยมำช ำระเงินค่ำเรียนตอนก่อน

สอบ และบำงส่วนไม่ได้จ่ำยค่ำเรียน เพรำะผู้บริหำร

ศูนย์ / อำจำรย์ในพื้นท่ีศูนย์กำรเรียนรู้ มีกำรยืดหยุ่นให้ 

เน่ืองจำกเห็นว่ำมีปัญหำทำงกำรเงิน ซ่ึงในกรณีเช่นน้ี

ท ำให้เกิดควำมยุ่งยำกในกำรบริหำรจัดกำร ท ำให้มีกำร

ค้ำงช ำระค่ำเทอม / ค่ำธรรมเนียมกำรเรียน ท ำให้ข้อมูล

ผู้เรียนไม่เป็นปัจจุบัน และบำงส่วนได้รับอุปกรณ์กำร

เรียนต่ำง ๆ ไปแล้ว เช่น ต ำรำเรียน แต่ไม่ช ำระค่ำเทอม 

อันท่ีจริง ส ำหรับประเด็นน้ี ทุกพื้นท่ีหรือทุกศูนย์กำร

เรียนรู้ควรมีควำมเข้มงวด ไม่ควรมีกำรส่ือสำรใน

ท ำนองท่ีว่ำยังไม่ต้องจ่ำยค่ำเรียนก็ได้ ถ้ำจะมีกำรผ่อน

ผัน เน่ืองจำกเห็นใจผู้เรียนท่ีมีควำมสนใจในกำรเรียน 

แต่มีปัญหำทำงกำรเงิน ก็ควรมีกำรจัดระบบเหมือน

ดังเช่นบำงแห่ง ท่ีให้สำมำรถแบ่งช ำระเป็น 3 งวด ๆ ละ 

3,000 บำทได้ พร้อม ๆ กับกำรส่งเสริมกำรหำรำยได้ 

กำรออม กำรจัดกำรปัญหำหน้ีสิน และผู้ท่ีช ำระเงินค่ำ

เรียน ควรได้รับต ำรำเรียนตั้งแต่มีกำรช ำระในงวดแรก 

จะได้ทันกับกำรเรียน 

 การคัดเลือกผู้เรียน  

ส ำหรับกรณีของ ม.ชีวิต น้ี พบว่ำ ไม่ได้มีกำรคัดเลือก

ผู้เรียนแต่อย่ำงใด เพรำะมองว่ำเป็นกำรศึกษำทำง 

เลือกท่ีควรให้โอกำสกับทุกคนได้เข้ำมำสัมผัส เพรำะท่ี

ผ่ำนมำคนกลุ่มน้ีก็ถูกกีดกันจำกระบบกำรศึกษำปกติ

อยู่แล้ว ซ่ึงไม่ได้หมำยถึงว่ำ ทุกคนจะสำมำรถส ำเร็จ

กำรศึกษำได้ แต่ต้องกำรให้โอกำสกับทุกคนก่อน จึง

ไม่ได้มีกำรคัดเลือกใด ๆ ยกเว้น กรณีท่ีผู้เรียนยังไม่มี

วุฒิกำรศึกษำท่ีก ำหนดไว้ ก็จะแนะน ำให้ไปเรียนให้ได้
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วุฒิกำรศึกษำตำมท่ีก ำหนดไว้ก่อน แล้วค่อยกลับมำ

สมัครใหม่ นอกจำกน้ี ก็อำจจะมีกรณีของผู้สนใจเข้ำมำ

สมัคร เพียงเพ่ือต้องกำรใบปริญญำ เพรำะถำมถึงพิธี

กำรรับปริญญำว่ำใครเป็นผู้มอบปริญญำเม่ือส ำเร็จ

กำรศึกษำ เป็นต้น ซ่ึงในกรณีนี้ทำง ม.ชีวิต ก็ไม่ได้รับให้

เข้ำมำเรียน เพรำะมองว่ำสนใจแต่ใบปริญญำ ไม่ได้

สนใจเน้ือหำสำระของกำรเรียนรู้ หรือกรณีของนัก 

กำรเมืองท้องถิ่น ท่ีต้องกำรใบปริญญำ หรือเรียนท่ีอ่ืน 

แต่ไม่ส ำเร็จ และต้องกำรเข้ำมำแสวงหำใบปริญญำ

จำก ม.ชีวิต ด้วยกำรเสนอเงินค่ำตอบแทนใบปริญญำ

ให้ แต่ในกรณีน้ีทำง ม.ชีวิต ก็ไม่ได้รับให้เข้ำมำเรียน 

เป็นต้น 

 การก าหนดจ านวนผู้เรียน  

ตั้งแต่มีกำรข้ึนค่ำเรียนจำก 6,000 บำท เป็น 9,000 

บำท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมำ มีส่วนท ำให้จ ำนวน

ผู้เรียนลดลงอย่ำงเห็นได้ชัดเจน ท ำให้บำงปีมีจ ำนวน

ผู้เรียนน้อยมำก ในขณะท่ีทำงคณะผู้บริหารได้ก าหนด

จ านวนผู้เรียนไว้ที่ต่ าสุด 35 คน ต่อศูนย์การเรียนรู้ 

ซึ่งในทางปฏิบัติจริง ก็สามารถท าได้ยาก ดังนั้น 

พ้ืนที่หรือศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ส่วนใหญ่ จึง

สะท้อนว่า ควรให้เป็นไปตามความเป็นจริงของแต่

ละพ้ืนที่  แต่ทุกพ้ืนที่ก็ทราบดีว่า การมีจ านวน

ผู้ เ รียนน้อยเกินไปนั้นไม่คุ้มทุน หรือไม่คุ้มกับ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป แต่ในภาวะที่ยากล าบาก

เช่นน้ี (ซึ่งมีเหตุผลอ่ืน ๆ ประกอบด้วย เช่น การ

เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ท าให้มีช่องทางการ

เรียนรู้เพ่ิมข้ึน ค่านิยมหรือทัศนคติที่เปล่ียนแปลง

ไป ฯลฯ ไม่ใช่เป็นเพราะค่าเรียนสูงกว่าสถาบันอ่ืน 

ๆ โดยเปรียบเทียบเท่านั้น) บางศูนย์การเรียนรู้จึง

จ าเป็นต้องปิดตัวไป เพราะไม่สามารถหาผู้เรียนได้

ตามจ านวนที่ก าหนดไว้ หรือมีจ านวนผู้เรียนน้อย

มาก   

 การอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ให้กับ

ผู้เรียน ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ส ำหรับประเด็นน้ี ผู้เรียนและอำจำรย์ / ผู้สอนบำงส่วน

หรือในบำงพื้นท่ีสะท้อนว่ำ ยังไม่ค่อยได้รับควำม

สะดวกสบำยหรือควำมรวดเร็วในกำรติดตำม  / 

สอบถำม / สืบค้นข้อมูลต่ำง ๆ ของตนเอง หรือบำงทีไม่

สำมำรถเข้ำไปดูข้อมูลของตนเองได้ เช่น ผลกำรสอบ / 

ผลกำรเรียนของตน เป็นต้น  

 การรับฟังความคิดเห็นและการส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ ยังมีน้อยไป  

กระบวนกำรและวิธีกำรท่ีส ำคัญมำกอีกประกำรหน่ึง ท่ี

ควรได้รับกำรสะท้อนไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย ซ่ึงเป็นกระบวนกำร

และวิธีกำรท่ีเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกำรสร้ำงพลังของ

องค์กร กำรสร้ำงควำมรู้สึกเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน กำร

ท ำงำนเป็นทีม กำรลดช่องว่ำงในกำรส่ือสำรในองค์กร

ในทุกระดับ คือ กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทั้งหมดทุกระดับมีควำมส ำคัญมำก ซ่ึงหมำย

รวมถึงกำรฟังเสียงสะท้อนของผู้เรียนตลอดเวลำด้วย 

ซ่ึงทีมวิจัยได้รับเสียงสะท้อนมำจำกหลำย ๆ พื้นท่ีว่ำ 

ตนเองหรือทีมงำนของตนยังไม่ค่อยได้รับกำรให้

ควำมส ำคัญในกำรสะท้อนควำมคิดเห็นหรือควำมรู้สึก

ต่ำง ๆ เท่ำท่ีควรจะเป็น หรือเวลำเสนออะไรไป หรือพูด

อะไรไป ทำงทีมผู้บริหำรของ สรพ. ยังไม่ค่อยฟังหรือไม่

ค่อยให้ควำมส ำคัญเท่ำท่ีควร ท ำให้รู้สึกไม่ค่อยอยำก

เสนออะไร ซ่ึงจุดน้ีส่งผลต่อกำรเชื่อมโยงกันหรือกำร

สร้ำงควำมรู้ สึกเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน และส่งผล

ต่อเน่ือง คือ ท ำให้ผู้บริหำรไม่ทรำบข้อมูลส ำคัญ เพรำะ

ทำงพื้นท่ีไม่อยำกเล่ำให้ฟัง เน่ืองจำกท่ำทีของผู้บริหำร

บำงครั้งไม่พร้อมรับฟังควำมเป็นจริงในพื้นท่ี เป็นต้น 

ส ำหรับกรณีของนักศึกษำหรือผู้ เรียน ก็พบบ้ำง ท่ี

สะท้อนว่ำ ยังไม่ค่อยกล้ำเสนอแนะอะไร เพรำะขึ้นกับ

ท่ำทีของอำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ด้วยว่ำ เปิด

กว้ำงหรือยินดีรับฟังหรือไม่  
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และการผลิตงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง

ยังมีน้อยและมีข้อจ ากัด 

อันท่ีจริงในเรื่องน้ี ถือเป็นจุดอ่อนท่ีส ำคัญมำกของ ม.

ชีวิต หรือบุคลำกรของ ม.ชีวิต เพรำะยังมีกำรผลิตผล

งำนทำงวิชำกำรด้วยแนวคิด / ทฤษฎี / มุมมองต่ำง ๆ 

ค่อนข้ำงน้อยมำก ซ่ึงอันท่ีจริง พบว่ำ ท่ีผ่ำนมำได้มี

ควำมพยำยำมจำกส่วนกลำงในกำรส่งเสริมกำรวิจัย

หรือกำรสร้ำงองค์ควำมรู้บนฐำนกำรวิจัยประเภทต่ำง 

ๆ โดยเฉพำะกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร และกำรถอด

ค ว ำ ม รู้ จ ำ ก ป ร ะ ส บ ก ำ ร ณ์  ( experience- based 

knowledge) ด้วยกำรจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้ำน

กำรวิจัยประมำณ 3 วัน ให้กับคณำจำรย์ที่สนใจจ ำนวน 

30 กว่ำท่ำน และได้สนับสนุนให้ผู้ผ่ำนกำรอบรมส่ง

ข้อเสนอโครงกำรวิจัยเข้ำมำขอรับกำรสนับสนุนทุนวิจัย 

แต่พบว่ำ ข้อเสนอโครงกำรวิจัยท่ีส่งเข้ำมำส่วนใหญ่ยัง

ไม่มีคุณภำพ หรือมีจ ำนวนน้อยมำกท่ีมีคุณภำพ ท่ี

พอจะอนุมัติให้ด ำเนินกำรได้ ท ำให้ยังเคล่ือนในจุดน้ีไม่

ค่อยได้ เพรำะมีข้อจ ำกัดอยู่มำกในทุกเรื่อง ซ่ึงระบบ 

กลไก กระบวนกำรท่ีส ำคัญประกำรหน่ึง ก็คือ กำร

ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพในด้ำนน้ีอย่ำงต่อเน่ือง มี

กำรจ ำแนกประเภทข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำย ท่ีมีควำม

แตกต่ำงกันในด้ำนพื้นฐำน ควำมรู้ควำมเข้ำใจ แรงผลัก

หรือแรงจูงใจเกี่ยวกับกำรวิจัยท่ีมีอยู่เดิมให้ชัดเจน 

พร้อมทั้งส ำรวจควำมสนใจ ประเมินระดับควำมพร้อม 

ควำมสนใจ และจัดกำรอบรมเสริมศักยภำพให้ตรงกับ

ควำมเป็นจริงหรือข้อมูลต่ำง ๆ  ของแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย 

และไม่สำมำรถคำดหวังว่ำจะเกิดผลตำมต้องกำร

                                                        
36 เป็นกำรพูด/อธิบำยจำกประสบกำรณ์กำรเป็นผู้ประเมินผล

โครงกำรขององค์กรต่ำง ๆ ในชว่งเวลำประมำณ 20 กวำ่ปี หรือ
เกือบ 30 ปี (พ.ศ. 2534 – ปัจจุบัน) ท ำให้ได้มีโอกำสเก็บข้อมูล
ในกำรประเมินผล, ได้มีโอกำสพบปะพูดคุยสนทนำกับเจ้ำหน้ำที่
ในระดับต่ำง ๆ ขององค์กรต่ำง ๆ ทั้ งหน่ว ยงำนภำครัฐ 
หน่วยงำนภำคประชำสังคม/ชุมชน และหน่วยงำนในภำคธุรกิจ
เอกชน ท ำให้พบว่ำ กำรผลิตควำมรู้หรือควำมสำมำรถในกำร

ในทันที ต้องมีกำรประเมิน วิเครำะห์ผลท่ีเกิดข้ึนให้

ถูกต้อง  

อย่ำงไรก็ตำม ปรำกฏกำรณ์น้ีหรือข้อจ ำกัดต่ำง ๆ ดังท่ี

ก ล่ ำ ว ม ำ น้ี  ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด ข้ึ น เ ฉ พ ำ ะ กั บ ก ร ณี ข อ ง  

ม. ชี วิต  เ ท่ำนั้ น  แต่ ท่ีจริ ง เป็ นภำพโดยทั่ ว ไปของ

สังคมไทยเลยก็ว่ำได้36 โดยเฉพำะในหน่วยปฏิบัติงำน

ต่ำง ๆ ของรัฐทั่วประเทศ ครอบคลุมทั้งหน่วยงำนด้ำน

กำรพัฒนำ หน่วยงำนด้ำนสำธำรณสุข หน่วยงำนด้ำน

กำรศึกษำ หน่วยงำนด้ำนกำรเกษตร ฯลฯ ท่ีมีข้อจ ำกัด

ในกำรสร้ำงควำมรู้ท่ีเป็นประโยชน์และสำมำรถน ำมำใช้

กำรได้จริง ซ่ึงถือว่ำเป็นภำพสะท้อนของควำมล้มเหลว

ของระบบกำรศึกษำของประเทศไทยได้ประกำรหน่ึง ท่ี

ไม่ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำวิจัย โดยเฉพำะอย่ำง

ย่ิงควำมสำมำรถในกำรตั้งค ำถำมต่อส่ิงท่ีประสบ 

เพรำะท่ีจริงกำรศึกษำวิจัยจะเกิดข้ึนได้ ก็ต่อเม่ือมีข้อ

สงสัย มีส่ิงท่ีอยำกรู้ มีค ำถำมต่อสรรพส่ิงท่ีประสบ แต่

บุคลำกรประเภทต่ำง ๆ ในหน่วยงำนต่ำง ๆ ตำมท่ี

กล่ำวมำข้ำงต้น ซ่ึงเป็นผลผลิตของระบบกำรศึกษำไทย 

ท่ีสอนแบบท่องจ ำ แบบเน้นเกรดหรือคะแนน ไม่เน้น

ควำมรู้ควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซ้ึง เป็นองค์รวม และไม่เน้น

ควำมสำมำรถในกำรน ำไปใช้ได้จริง ปฏิบัติได้จริง 

ประกอบกับในกรณีท่ีมีกำรสอนเรื่องกำรวิจัย ก็พบว่ำ 

ยังเป็นกำรสอนท่ีติดอยู่กับกระบวนทัศน์ / วิธีคิด / วิธี

มองแบบเก่ ำ  ๆ  ท่ีผูก โยงกับกระบวนทัศ น์แบบ

วิทยำศำสตร์วัตถุนิยมและเชิงประจักษ์นิยม แต่ประกำร

เดียว จึงท ำให้พื้นฐำนด้ำนน้ีมีน้อยมำก ไม่สำมำรถ

น ำมำใช้ในกำรผลิตควำมรู้เกี่ยวกับมนุษย์และสังคมท่ีมี

ควำมสลับซับซ้อน มีควำมไม่แน่นอนและมีควำมผัน

แปรสูงได้   

ผลิตควำมรู้ของบุคลำกรในหน่วยงำนต่ำง ๆ ของสังคมไทยนั้นมี
น้อยมำก หรือมีข้อจ ำกัดมำก ท ำให้เกิดกำรตั้งค ำถำมว่ำ ท ำไม
จึงเป็นเช่นนั้น และท ำให้ได้ข้อสรุปในระดับหนึ่งว่ำ เป็นผลมำ
จำกระบบกำรศึกษำ และ/หรือ กำรใช้กระบวนกำร-วิธีกำรใน
กำรจัดกำรศึกษำที่ผดิพลำด ที่ไมไ่ด้สอนให้มกีำรตั้งค ำถำม และ
ไม่ได้สอนเร่ืองกำรวิจัย ไม่ได้เน้นควำมส ำคัญของกำรสร้ำง
ควำมรู้ใหม่ผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์/วพิำกษ/์สังเครำะห์    
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 การบริหารจัดการของศูนย์การเรียนรู้ใน

ภูมิภาคตามโมเดล 3 ฝ่าย ใช้การไม่ค่อยได้

ในสถานการณ์ปัจจุบัน    

ตรงน้ี เป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีพบว่ำ มีควำมส ำคัญมำก

ต่อคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรของศูนย์กำรเรียนรู้ระดับ

ต่ำง ๆ ซ่ึงแต่เดิมทำง ม.ชีวิต ได้ก ำหนดไว้ว่ำ ให้ศูนย์

กำรเรียนรู้ในจังหวัดต่ำง ๆ มีกำรบริหำรจัดกำรศูนย์ ฯ 

และกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือท้องถิ่นด้วยรูปแบบคณะ 

กรรมกำร 3 ฝ่ำย ท่ีประกอบไปด้วย 1) ตัวแทนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 2) ตัวแทนของ

หน่วยงำนรำชกำรในท้องถิ่น และ 3) ตัวแทนของชุมชน 

หรือปรำชญ์ชำวบ้ำน ซ่ึงคณะกรรมกำรชุดน้ี มีอ ำนำจ

ในกำรตัดสินใจใช้หรือจัดสรรทรัพยำกรหรือรำยได้ของ

ศูนย์ ฯ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง กำรบริหำรจัดกำรดูแลเรื่อง 

กำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้กับผู้อ ำนวยกำรศูนย์, กำร

พัฒนำศูนย์เรียนรู้ในด้ำนต่ำง ๆ และกำรก ำกับดูแล

ติดตำมควำมคืบหน้ำ ควำมเรียบร้อยในด้ำนต่ำง ๆ 

เพ่ือให้ศูนย์ ฯ สำมำรถท ำหน้ำท่ีหรือแสดงบทบำทให้

เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ของศูนย์กำร

เรียนรู้  และเ พ่ือท ำให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรจัด

กำรศึกษำเพ่ือท้องถิ่น และเกิดควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ

สถำบัน ฯ ร่วมกัน (sense of ownership)  ซ่ึง เ ท่ำ ท่ี

ประเมินดู น่ำจะเป็นรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีดี แต่

ปัญหำคือ ณ ปัจจุบัน ศูนย์กำรเรียนรู้ในระดับต่ำง ๆ 

ส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด แทบจะไม่ได้มีกำรบริหำร

จัดกำรตำมรูปแบบท่ีก ำหนดไว้ ซ่ึงผู้ให้ข้อมูลส่วนหน่ึง

ได้อธิบำยให้ฟังว่ำ รูปแบบน้ีในปัจจุบันใช้กำรไม่ได้ 

เพรำะคณะกรรมกำรไม่ค่อยมำประชุม ส่วนหน่ึงเป็น

เพรำะไม่มี เ บ้ียประชุมหรือค่ำตอบแทนหรือกำร

ช่วยเหลือในด้ำนค่ำใช้จ่ำยใด ๆ เช่น ค่ำเดินทำง ก็ไม่ได้

จ่ำยให้ เน่ืองจำกศูนย์กำรเรียนรู้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเงินท่ี

จะน ำมำใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนน้ี และอีกส่วนหน่ึงเป็น

เพรำะ คณะกรรมกำรส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ควำมสนใจ

กับประเด็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือท้องถิ่น หรือส่วนใหญ่

ไม่ค่อยทรำบควำมเป็นมำอย่ำงละเอียด ซ่ึงเท่ำท่ี

วิเครำะห์จำกข้อมูลต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง พบว่ำ ส่วนหน่ึง

เกี่ยวข้องกับกำรสื่อสำรท่ีไม่ครบถ้วน ไม่เข้มแข็งหรือไม่

มีน้ ำหนักเพียงพอ ไม่ได้เน้นย้ ำถึงควำมส ำคัญของกำร

บริหำรจัดกำรแบบ 3 ฝ่ำย ท่ีมีนัยส ำคัญต่อกำรแสดง

บทบำทของชุมชนท้องถิ่นในเรื่องกำรก ำหนดทิศทำง

กำรศึกษำเพ่ือท้องถิ่นตำมปรัชญำและแนวคิดของ ม.

ชีวิต หรือถึงแม้บำงแห่งในช่วงแรก ๆ อำจจะมีกำร

ส่ือสำรในประเด็นน้ี แต่ต่อมำ อำจมีกำรเปล่ียนตัว

บุคคลท่ีเข้ำมำร่วมเป็นกรรมกำรและไม่ได้มีกำรส่ือสำร

อย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้คนท่ีมำใหม่ไม่ทรำบควำมเป็นมำ 

และอีกส่วนหน่ึง น่ำจะเกี่ยวกับกระแสกำรเปล่ียนแปลง

ทำงสังคม ท่ีคนจ ำนวนมำกไม่ได้ให้คุณค่ำกับกำร

ท ำงำนร่วมกันหรือกำรเรียนรู้ร่วมกัน หรือไม่ได้ให้

ควำมส ำคัญกับค ำว่ำ “ชุมชนท้องถิ่น” หรือ กำรด ำเนิน

ตำมปรัชญำและแนวคิดของ ม.ชีวิต ท ำให้ได้คนท่ีไม่

ค่อยอุทิศตัวเพื่อท ำให้อุดมกำรณ์หรืออุดมคติน้ีเกิดเป็น

จริงร่วมกัน ดังนั้น ส ำหรับในบำงพื้นท่ี จึงได้มีกำร

ปรับเปล่ียนรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรเสียใหม่ โดย

ไม่ได้ยึดติดว่ำจะต้องเป็นตัวแทนบุคคลของทั้ง 3 ฝ่ำย 

แต่เน้นคนท่ีมีควำมสนใจ มีจิตใจ มีควำมต้องกำรเข้ำ

มำร่วมกันในกำรท ำให้ปรัชญำและแนวคิดของ ม.ชีวิต 

เป็นจริง คือ เน้นคนท่ีมี “ใจ” มำกกว่ำเรื่องต ำแหน่ง

หรือสถำนภำพในองค์กร ซ่ึงก็มีอยู่จ ำนวนหน่ึงท่ีได้

แบ่งปันหรือสะท้อนประสบกำรณ์ให้ผู้ประเมิน / ผู้วิจัย

ทรำบว่ำ กำรใช้รูปแบบน้ีดีกว่ำรูปแบบแรก หรือใช้กำร

ได้ดีกว่ำ    

ในล ำดับต่อไป จะเป็นกำรน ำเสนอบทวิเครำะห์เก่ียวกับ 

ผลผลิต (Outputs) และตำมด้วยส่วนท่ีว่ำด้วยเรื่อง 

ผลลัพธ์และผลกระทบต่ำง ๆ  
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3) ผลผลิต (Outputs)                 

ส ำหรับในเรื่อง ผลผลิต (outputs) ของสถำบันกำร

เรียนรู้เพื่อปวงชน หรือมหำวิทยำลัยชีวิต ณ ท่ีน้ี จะเป็น

กำรพิจำรณำเรื่องจ ำนวนศูนย์กำรเรียนรู้, จ ำนวน

อำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ประเภทต่ำง ๆ, จ ำนวน

ผู้เรียนในแต่ละช่วงเวลำ, แต่ละหลักสูตร / สำขำวิชำ 

และแต่ละศูนย์กำรเรียนรู้ แต่จะมุ่งเน้นไปท่ีกำรประเมิน

และวิเครำะห์จ ำนวนผู้เข้ำเรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ

ในช่วงปี พ.ศ. 2553-255737 เป็นหลัก แต่ทั้งน้ี ก็จะ

ชี้ให้เห็นถึงจ ำนวนผู้เรียน  ผู้สมัคร ผู้สนใจ ตั้งแต่ก่อน

เปิด ม.ชีวิต อย่ำงเป็นทำงกำรด้วย เพรำะมีนัยส ำคัญ

มำกต่อกำรท ำควำมเข้ำใจพัฒนำกำร ควำมเป็นมำของ

กำรก่อเกิดแนวคิดและปรัชญำกำรศึกษำเพ่ือชีวิตและ

ชุมชนท้องถิ่น ท่ีมีควำมเชื่อมโยงกับควำมพยำยำมใน

กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ ท่ีมี

อยู่ ในระบบ ท่ีข้อมูลชี้ให้เห็นว่ำ กำรจัดกำรศึกษำ

ทำงเลือกหรือกำรศึกษำท่ีมีลักษณะเฉพำะ (ท่ีมีควำม

แตกต่ำงจำกระบบกำรศึกษำแบบกระแสหลัก ท่ีจัดกัน

อยู่ในสถำบันกำรศึกษำทั่ว ๆ ไป) แต่ไปใช้วิธีสร้ำงควำม

ร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำท่ีเป็นอยู่ในระบบนั้นไม่

สำมำรถด ำเนินกำรได้ ไม่ว่ำจะเป็นสำเหตุจำกกำร

บริหำรจัดกำรท่ีไม่โปร่งใสของสถำบันกำรศึกษำใน

ระบบท่ี สรพ. ไปร่วมมือด้วย โดยเฉพำะกำรไม่ปฏิบัติ

ตำมข้อตกลงท่ีใ ห้แก่กันไ ว้  กำรไม่ มีจริยธรรม  / 

คุณธรรม (มีกำรคัดลอกหลักสูตรและต ำรำไปใช้ โดย

ไม่ได้ขออนุญำต และไม่จ่ำยค่ำลิขสิทธ์ิให้กับ ม.ชีวิต) 

กำรท่ีไม่มีควำมจริงใจในกำรร่วมจัดกำรศึกษำเพ่ือ

ท้องถิ่น รวมถึงกำรท่ีบุคลำกรที่อยู่ในสถำบันกำรศึกษำ

กระแสหลักไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจจริงในแนวคิดและ

ปรัชญำหรืออำจจะรู้และเข้ำใจพอสมควร แต่ไม่ได้ให้

คุณค่ำกับส่ิงน้ีอย่ำงแท้จริง ท ำให้กำรจัดกำรศึกษำ

                                                        
37 เน่ืองจำกได้รับข้อมูลมำจำกส ำนักทะเบียนและประมวลผล
เฉพำะในช่วงเวลำดังกล่ำว ซึ่ งก็ ถือว่ำ  เป็นช่วงที่มีกำร
ด ำเนินกำร ม.ชีวิต อย่ำงเป็นทำงกำร หรือภำยหลังจำกที่ไม่
ประสบผลส ำเร็จในกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับสถำบันกำรศึกษำที่

ทำงเลือกร่วมกับสถำบันกำรศึกษำท่ีมีอยู่แล้ว หรือใช้

ช่องทำงสถำบันกำรศึกษำท่ีมีอยู่ในระบบแบบกระแส

หลักนั้นเป็นไปไม่ได้ ดังท่ีได้น ำเสนอไปแล้วในส่วนแรก

ของรำยงำนฉบับน้ี ท ำให้จ ำเป็นต้องจัดตั้งสถำบันกำร

เรียนรู้เพ่ือปวงชน (สรพ.) หรือมหำวิทยำลัยชีวิต เพ่ือ

ด ำเนินกำรด้วยตนเองอย่ำงเป็นเอกเทศ และท ำให้ผล

ผลิตต่ำง ๆ ท่ีคำดหวังไว้ ยังไม่เป็นไปตำมท่ีต้องกำร

หรือท่ีคำดหวังไว้เต็มท่ี ซ่ึงมีปัจจัยเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องหลำยประกำรด้วยกัน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีน่ำเสียดำย

เป็นอย่ำงย่ิง เพรำะอันท่ีจริงนั้น กำรใช้ชื่อสถำบันท่ีมีอยู่

แล้วหรือกำรร่วมมือกับสถำบันท่ีมีอยู่แล้วในระบบ มี

ข้อดีหรือจุดแข็งในแง่ของกำรมีเครือข่ำยท่ีกว้ำงขวำง 

เป็นท่ีรู้จักอยู่แล้วในสังคม มีอำคำรสถำนท่ี วัสดุ

อุปกรณ์ต่ำง ๆ อยู่แล้ว ไม่ต้องลงทุนเพ่ิมในส่วนน้ี แต่มี

ข้ออ่อนตรงท่ีไม่ปฏิบัติตำมเง่ือนไขท่ีตกลงกันไว้ และ

บุคลำกรของสถำบันกำรศึกษำในระบบปกติ ยังไม่

เข้ำใจแนวคิดและปรัชญำของ ม.ชีวิต จริง ๆ หรือ

อำจจะเข้ำใจ แต่ยังไม่ให้คุณค่ำจริง ๆ จึงท ำให้ไปต่อ

ไม่ได้ และเป็นสำเหตุหรือปัจจัยหน่ึงท่ีส่งผลกระทบต่อ

ผลผลิต (outputs) ท่ีลดลงตำมไปด้วย ดังท่ีจะน ำเสนอ

ให้เห็นในล ำดับต่อไปน้ี 

อย่ำงไรก็ตำม ในควำมเป็นจริงนั้น กำรจัดตั้ง ม.ชีวิต 

โดยไม่อิงอยู่กับสถำบันกำรศึกษำในระบบปกติ ก็ไม่ได้

หมำยถึงว่ำ จะสำมำรถคงสภำพกำรเป็นสถำบัน

เอกเทศหรืออิสระได้เต็มท่ีเพรำะต้องมีกำรท ำงำนท่ีอยู่

ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของหน่วยงำนภำครัฐ ซ่ึงก็คือ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำแห่งชำติ 

(สกอ. )  ท่ี มีกำรก ำกับและตรวจสอบด้วยกำรใช้

มำตรฐำนและข้อบ่งชี้ต่ำง ๆ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของ

สถำบันกำรศึกษำทั่ว ๆ ไป ซ่ึงพบว่ำ ในช่วงท่ีผ่ำนมำได้

เกิดช่องว่ำงในกำรส่ือสำรเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจซ่ึงกัน

มีอยู่ในระบบ ซึ่งก็คือ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง และ ม.รำชภัฏ
พระนคร และเครือข่ำย ม.รำชภัฏ 8 แห่ง 
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และกัน และ / หรือ มีประเด็นกำรท ำงำนท่ีชี้ให้เห็นว่ำ

ยังมีควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำงกันมำกในหลำย ๆ เรื่อง 

โดยเฉพำะในเรื่องกำรจัดท ำเกณฑ์มำตรฐำนและ

ตัวช้ีวัดผลผลิต ผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธ์ิของกำรศึกษำ38 

แต่อีกส่วนหน่ึงน่ำจะเป็นผลมำจำกกำรขำดกำรส่ือสำร

อย่ำงถูกต้อง ตรงไปตรงมำ หรืออำจมีกำรตีควำม

ข้อควำมท่ีมีกำรส่ือสำรกันผิดไปคนละทำง หรืออำจจะ

เกิดจำกท่ำทีหรือทัศนะในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์

ระหว่ำงกันก็เป็นได้ ซ่ึงจะได้กล่ำวถึงเรื่องน้ีในส่วนของ

ปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงำนภำครัฐและภำคีเครือข่ำย และ

บริบทอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงในส่วนสรุปท่ีน ำเสนอ

เกี่ยวกับจุดแข็ง-จุดอ่อน ปัญหำ-อุปสรรคส ำคัญใน

กำรจัดกำรศึกษำทำงเลือกในตอนท้ำยของรำยงำนกำร

วิจัยน้ี และในรำยงำนเล่มกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกำส อุปสรรคและข้อเสนอเชิงกลยุทธ์เพ่ือกำรจัด

กำรศึกษำของสถำบันกำรเรียนรู้เพ่ือปวงชน ซ่ึงได้

จัดพิมพ์แยกต่ำงหำกอีกหน่ึงเล่มด้วย  

ส ำหรับกำรน ำเสนอในล ำดับต่อไปน้ี จะเป็นกำร

น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์ผลผลิตต่ำง ๆ (มุ่งเน้นไปท่ี

จ ำนวนผู้ เข้ำเรียน และจ ำนวนผู้ ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ 

จ ำ แนกตำมศู น ย์กำร เ รี ยนรู้ )  ตำมล ำดั บ เ วลำ 

(chronological order)  ซ่ึงเป็นควำมพยำยำมในกำร

วิเครำะห์อย่ำงมีควำมเชื่อมโยงกับบริบทในแต่ละช่วง

ของ สรพ. ตำมท่ีระบุไว้ในรำยงำนส่วนแรก หรือในส่วน

ของปัจจัยน ำเข้ำ (inputs) ได้แก่ 1) ช่วงกำรก่อเกิด / ก่อ

ร่ำงสร้ำงตัว ก่อนได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตรอย่ำงเป็น

ทำงกำร (คือ ช่วงระหว่ำงปี พ.ศ. 2548 - 2550) ซ่ึง

เป็นช่วงท่ีท ำงำนร่วมกับสถำบันกำรศึกษำของรัฐหรือ

สถำบันกำรศึกษำในระบบปกติ  2 สถำบัน  คือ 

                                                        
38 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมำจำกกำรไม่ได้พิจำรณำกฎหมำยและ

กฎระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันตั้งแต่ต้น หรืออำจจะเกิด
จำกปัญหำกำรส่ือสำรซึ่งกันและกัน ที่ไม่ชัดเจน ท ำให้ระบบกำร
ประเมินของ สกอ. กลำยเป็นปัญหำอุปสรรคหนึ่งในกำร
บรรลุผลผลิต ผลลัพธ์ หรือผลสัมฤทธิ์ แทนที่จะเป็นกลไกและ
เคร่ืองมือในกำรสนับสนุนให้กำรด ำเนนิงำนของ ม.ชวีิต สำมำรถ
บรรลุเป้ำหมำยต่ำง ๆ ที่ต้องกำรได้มำกขึ้น เน่ืองจำกระบบกำร

มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง และมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระ

นครและเครือข่ำย ม.รำชภัฏ 8 แห่ง ซ่ึงเป็นช่วงท่ีได้รับ

ควำมสนใจจำกผู้เรียน หรือมีผู้เข้ำเรียนจ ำนวนมำก   

2) ช่วงท่ีด ำเนินกำรเอง แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติจำก สกอ. 

(ช่วงปี พ.ศ. 2550 - 2552) ซ่ึงก็ยังเป็นช่วงเวลำท่ีได้รับ

ควำมสนใจจำกผู้เรียนจ ำนวนมำก เพรำะเป็นช่วงท่ีมี

กำรด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ร่วมกับหน่วยงำนประเภท

ต่ำง ๆ หลำยหน่วยงำนด้วยกัน โดยเฉพำะ ธกส.  

3) ช่วงท่ีได้รับกำรอนุมัติจำก สกอ. ให้เปิดบริกำรทำง

กำรศึกษำได้อย่ำงเป็นทำงกำรและมีกำรคิดค่ำเรียน 

เทอมละ 6,000 บำท ตั้งแต่ปี 2553 - 2554 ซ่ึงก็ยัง

ได้รับควำมสนใจอยู่เช่นเดิม 4) ช่วงท่ีมีกำรลดลงของ

ผู้เรียน หรือตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปี 2558 ซ่ึงเป็นช่วงท่ี

ข้ึนค่ำเรียนจำกเทอมละ 6,000 บำทเป็น 9,000 บำท 

และมีข้อมูลยืนยันชัดเจนว่ำ ส่วนหน่ึงเป็นผลมำจำก

กำรข้ึนค่ำเรียนแบบก้ำวกระโดด ท ำให้คนจ ำนวนมำก

ชะลอกำรเข้ำเรียน  5) ช่วงท่ีเกิดวิกฤตในองค์กร (กลำง

ปี 2559 เป็นต้นมำ) แต่พบว่ำ ในช่วงน้ีจ ำนวนผู้เรียน

กลับเพ่ิมข้ึนหรือดีดตัวข้ึนอีกครั้งหน่ึง จนมำสู่ยุค

ปัจจุบัน คือ ช่วงท่ี 6) เป็นช่วงของกำรปรับตัว ปรับ

องค์กร เน่ืองจำกได้จัดให้มีกำรศึกษำวิจัยเพ่ือทบทวน

ส่ิงท่ีผ่ำนมำ และก ำลังร่วมกันก ำหนดจังหวะก้ำวต่อไป

ใหม่ (นับตั้งแต่ สกอ. มำประเมินครั้งล่ำสุด  หรือ

ประมำณปลำยปี 2559 แต่ได้รับแจ้งผลประเมินอย่ำง

เป็นทำงกำรจำก สกอ. เม่ือวันท่ี 28 กันยำยน พ.ศ. 

2560) โดยมีรำยละเอียดดังน้ี   

ช่วงแรก คือ ช่วงท่ีเปิดสอนก่อนได้รับอนุมัติให้จัดตั้ง

สถำบันกำรเรียนรู้หรือมหำวิทยำลัยชี วิตอย่ำงเป็น

ทำงกำร คือช่วงก่อนปี พ.ศ. 2553 หรือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

ประเมินผลที่ใช้อยู่ไม่สอดคล้องกับบริบทของ ม.ชีวิต ซึ่งตรงนี้
เป็นบทเรียนส ำคัญที่จะต้องหันมำพิจำรณำร่วมกัน ถ้ำต้องกำร
จะเดินหน้ำต่อในกำรจัดกำรศึกษำทำงเลือกตำมแนวทำงของ ม.
ชีวิต (ข้อมูลและควำมคิดเห็นส่วนหนึ่งมำจำกกำรสนทนำพูดคุย
กับ ผอ.ส ำนักมำตรฐำน ฯ สกอ. เม่ือวันที่ 17 กรกฎำคม พ.ศ. 
2561 ที่ผ่ำนมำ) 
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2548-2552 ซ่ึงเป็นกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับสถำ 

บั นก ำ รศึ กษ ำหรื อมหำ วิ ทย ำลั ย เ ปิ ด ท่ี มี เ ค รื อ 

ข่ำยอยู่แล้ว คือ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง ดังท่ีกล่ำว

แล้วในส่วนท่ีว่ำด้วยปัจจัยน ำเข้ำ (inputs) และกำรเกริ่น

น ำข้ำงต้น ซ่ึงช่วงน้ี พบว่ำ เป็นช่วงท่ีมีผู้เข้ำมำสมัคร

เรียนจ ำนวนมำก ส่วนหน่ึงเป็นเพรำะมีโครงกำรแก้หน้ี

แก้จนท่ีท ำร่วมกับ ธกส. และเป็นเพรำะกำรจัด

หลักสูตรร่วมกับ ม.รำมค ำแหง ท ำให้ได้เครือข่ำยของ 

ม.รำมค ำแหง ท่ีเป็นมหำวิทยำลัยเปิด ท่ีมีโครงสร้ำง

กระจำยไปทั่วประเทศ ประกอบกับเป็นหลักสูตรเปิด

เหมือนกับหลักสูตรต่ำง ๆ ของ ม.รำมค ำแหง ไม่ต้อง

สอบเข้ำ ท ำให้มีผู้สนใจสมัครเข้ำเรียนจ ำนวนมำก หรือ

สูงถึง 1,000 กว่ำคน ในช่วงเวลำ 1 ปี39 (ข้อมูลจำกกำร

สัมภำษณ์อำจำรย์เสรี พงศ์พิศ อธิกำรบดี สรพ. เม่ือ

วันท่ี 8 มกรำคม พ.ศ. 2561)  

อีกเหตุผลหน่ึงท่ีมีคนสนใจมำก น่ำจะเป็นเพรำะเป็น

เหมือนยุคทองของกำรแสวงหำทำงเลือกหรือทำงออก

ใหม่ ๆ เกี่ยวกับกำรพัฒนำประเทศไทยและกำรจัด

กำรศึกษำที่สอดคล้องกับปัญหำและควำมต้องกำรของ

คนในท้องถิ่น ท่ีสำมำรถตอบสนองต่อปัจเจกบุคคล 

กลุ่ม และชุมชนท่ีได้รับผลกระทบเชิงลบและผลพวง

ของกำรพัฒนำท่ีผิดทิศของรัฐและรัฐบำล กำรใช้

ช่องทำงน้ีในกำรเปิดตัว ท ำให้สำมำรถเชื่อมต่อกับ

ชำวนำ เกษตรกร ชุมชนฐำนรำกได้จ ำนวนมำก เพรำะ

เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นลูกหน้ีหรือลูกค้ำของ ธกส. หรือ

ลูกหลำนส่วนใหญ่ของเกษตรกรก็เรียน ม.รำมค ำแหง 

อยู่แล้วด้วย ประกอบกับอำจำรย์เสรี พงศ์พิศ เองก็ได้

ท ำงำนในพื้นท่ีชนบท ภำยใต้มูลนิธิหมู่บ้ำนมำก่อนหน้ำ

นั้น ซ่ึงงำนของท่ำนให้ควำมส ำคัญกับกำรสืบค้นภูมิ

ปัญญำท้องถิ่นหรือภูมิปัญญำชำวบ้ำน ท ำให้ท่ำนรู้จัก
                                                        
39 แต่ร่วมมือกับ ม.รำมค ำแหง ได้เพียงแค่ 1 ปี ก็ประสบปัญหำ 

เน่ืองจำกถูกผู้บริหำรระดับสูงของมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง ณ 
ช่วงนั้นยึดหลักสูตรไปเลย โดยไม่ท ำตำมข้อตกลงที่ลงนำม
ร่วมกันไว้ในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่ำจะท ำงำนร่วมกัน
ประมำณ 5 ปี และทำงมหำวิทยำลัยจะแบ่งรำยได้ให้ร้อยละ 15 
เ พ่ือเป็นค่ำจัดอบรมทำงวิชำกำร, ค่ำสอนในกรณีที่ทำง     

กับผู้น ำหรือปรำชญ์ชำวบ้ำน / ปรำชญ์ชุมชนจ ำนวน

มำก ท ำให้ท่ำนมีเครือข่ำยในระดับชุมชนหรือเครือข่ำย

ปรำชญ์ชำวบ้ำน ซ่ึงนับว่ำเป็นทุนทำงสังคมและทุนทำง

ปัญญำท่ีส ำคัญท่ีท ำให้ ม.ชีวิต มีฐำนในกำรขับเคล่ือน 

และสำมำรถเชื่อมต่อลงไปยังชุมชนฐำนรำกได้ ท ำให้

สำมำรถส่ือสำรกับกลุ่มบุคคลประเภทต่ำง ๆ ในระดับ

ชุ มชนไ ด้อ ย่ ำงรวด เร็ วและก ว้ำงขวำง  ไ ม่แตก 

ต่ำงจำกในช่วงแรก 

แต่ก็ใช่ว่ำจะได้พบแต่บุคคลแกนหลักหรือเครือข่ำย

ควำมร่วมมือท่ีมีวัตถุประสงค์ท่ีดีหรือมีควำมหวังดีต่อ 

ม.ชีวิต หรือเข้ำใจหรือเห็นด้วยกับแนวคิดและปรัชญำ

ของ ม.ชีวิต เท่ำนั้น เพรำะในควำมเป็นจริงมีผู้คน

หลำกหลำยประเภทท่ีเข้ำมำเกี่ยวข้องกับ  ม.ชีวิต 

รวมถึงในบำงพื้นท่ี พบว่ำ มีนักกำรเมืองท้องถิ่นท่ีมี

อิทธิพล มีเครือข่ำยกว้ำงขวำงในพื้นท่ีของตนเอง ได้

ฉวยโอกำสเข้ำมำร่วมจัดกำรศึกษำและใช้เป็นช่องทำง

ในกำรสร้ำงผลประโยชน์ให้กับตนเอง รวมถึงน ำเครือ

ญำติพ่ีน้องท่ีอำจมีคุณสมบัติไม่ครบ หรือไม่ได้เข้ำมำ

เรียนตำมข้อก ำหนดของหลักสูตร แต่สำมำรถเข้ำสอบ

หรือสำมำรถท ำให้ได้รับใบปริญญำได้ ซ่ึงส่งผลต่อ

ภำพลักษณ์และชื่อเสียงของ ม.ชีวิต ในช่วงนั้นมำก

พอสมควร (ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์พูดคุยกับผู้บริหำร

หรือผู้อ ำนวยกำรของศูนย์กำรเรียนรู้แห่งหน่ึง)  

ทั้งน้ี ในช่วงแรก ก็คงไม่มีใครทรำบหรือรู้ได้ล่วงหน้ำว่ำ

คนเหล่ำน้ีจะท ำให้เกิดปัญหำต่ำง ๆ ตำมมำมำกมำย 

เพรำะเชื่อว่ำในช่วงนั้น ทุกคน ทุกฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้องน่ำจะ

มองเฉพำะในแง่ดีหรือมองเชิงบวก ท่ีมีผู้สนใจเข้ำ

มำร่วมจัดกำรศึกษำและร่วมเส้นทำงกับ ม.ชี วิต 

โดยเฉพำะคนท่ีมีต ำแหน่ง, มีทุน, มีเครือข่ำย ท ำให้

ม.รำมค ำแหง ไม่สำมำรถสอนหรือด ำเนินกำรเองได้ ฯลฯ ท ำให้
ต้องยุติควำมร่วมมือกับ ม.รำมค ำแหง ไปโดยปริยำยและไม่ได้มี
กำรฟ้องร้องทำงแพ่งหรือทำงอำญำแต่อย่ำงใด ทั้ง ๆ ที่มี
ค่ำใช้จ่ำยที่ทำง ม.รำมค ำแหง ต้องจ่ำยให้ทำง สรพ. ค้ำงอยู่
จ ำนวนมำก ประกอบกับผู้ บริหำรระดับสู งท่ ำนนี้ ของ  
ม.รำมค ำแหง ได้เสยีชีวติ ในเวลำต่อมำด้วย  
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สำมำรถหำผู้เรียนเข้ำมำร่วมเส้นทำง “กำรเรียนรู้แบบ

ใหม่” ท่ี ม.ชีวิต มุ่งหวังอยำกเห็นได้เป็นจ ำนวนมำก ท ำ

ให้ผู้ริเริ่มด ำเนินกำร รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทุกคนปลื้มใจ ดี

ใจ ซ่ึงก็หมำยรวมถึงกรณีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับ

มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงด้วยเช่นกัน ตำมท่ีได้กล่ำวไว้

ในหมำยเหตุข้ำงต้นไว้บ้ำงแล้วด้วยว่ำ ได้ถูกผู้บริหำร

ระดับสูงของ ม.รำมค ำแหง ณ ขณะนั้นปฏิบัติอย่ำงไม่

เป็นธรรมโดยกำรยึดหลักสูตรไป และมีกำรคัดลอก

ต ำรำเรียน โดยไม่มีกำรขออนุญำต และไม่มีกำรสั่งซ้ือ

ต ำรำเรียนซ่ึงเป็นลิขสิทธ์ิของ อ.เสรี พงศ์พิศ อีกเลย  

ซ่ึงตรงน้ีแสดงให้เห็นว่ำ ผู้บริหำรของ ม.ชีวิต มีทัศนะ

ต่อโลกในเชิงบวก หรือมองโลกในแง่ดี มีควำมบริสุทธ์ิ

ใจ ซ่ึงเป็นกำรชี้ให้เห็นว่ำ ผู้ก่อตั้ง ผู้บริหำรและผู้ร่วม

เส้นทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำทำงเลือกเพ่ือท้องถิ่นน้ี 

มีควำมประสงค์ท่ีดีต่อกำรจัดกำรศึกษำท่ีสำมำรถใช้

กำรได้ มีประโยชน์ เพ่ือเป็นทำงเลือกให้กับคนจ ำนวน

มำก ท่ีมองไม่เห็นประโยชน์ของกำรศึกษำแบบกระแส

หลัก และยังเป็นหลักสูตรท่ีออกแบบมำอย่ำงดี บนฐำน

ของประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนส่งเสริมชุมชนฐำนรำก

ในช่วงเวลำท่ีผ่ำนมำของ อ.เสรี พงศ์พิศ และผู้ร่วม

เส้นทำงทุกท่ำนด้วย40 จึงท ำให้มีผู้สนใจเข้ำร่วมขบวนน้ี

ในกำรร่วมจัดกำรศึกษำในชุมชนท้องถิ่น ท่ีอยู่ใกล้กับ

ผู้เรียนจ ำนวนมำก แต่ก็มีทั้งบุคคลท่ีมีคุณภำพและไม่มี

คุณภำพ มีทั้งบุคคลท่ีมีควำมประสงค์ท่ีดี เข้ำใจแนวคิด

และปรัชญำของ ม.ชีวิต และมีทั้งคนท่ีไม่มีคุณภำพและ

มีวัตถุประสงค์หรือวำระซ่อนเร้น หรือแฝงตัว หรือหลุด

เข้ำมำเพ่ือแสวงหำผลประโยชน์ให้กับตนเอง  

ดังนั้น เม่ือต้องมำพบกับผู้ไม่หวังดีหรือผู้ร้ำยในครำบ

ผู้ดี ท่ีมีกำรศึกษำ มีต ำแหน่งหน้ำท่ีกำรงำนในระดับสูง 

หรือบำงท่ำนเป็นถึงอธิกำรบดีของสถำบันกำรศึกษำ

ขนำดใหญ่ แต่ไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงหรือเรียกว่ำถูกหัก

หลังนั่นเอง ก็ท ำให้ไปต่อในเส้นทำงเดิมหรือใช้ช่อง

                                                        
40 โดยเฉพำะ ดร.สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์ ดร.ส่งเกียรติ ทำน

สัมฤทธิ์ และอำจำรย์อกีหลำยท่ำนในตำ่งจังหวัด  

ทำงกำรสร้ ำ งกำรศึกษำทำง เ ลือกร่ วมกับ สถำ 

บันกำรศึกษำแห่งน้ีต่อไปไม่ได้ ท ำให้ต้องมองหำสถำบัน

ภำคีอ่ืน ๆ เข้ำมำร่วมเส้นทำงด้วย โดยได้หันไปแสวงหำ

ควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏ โดยมีเครือข่ำย

มหำวิทยำลัยรำชภัฏเข้ำร่วมจัดกำรศึกษำแนวใหม่น้ี

ด้วยอีกจ ำนวน 8 แห่ง ซ่ึงมีมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระ

นคร เป็นศูนย์กลำง และยังคงใช้ข้อตกลงเดิมเหมือนกับ

ท่ีเคยตกลงกับมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง คือ จะด ำเนิน 

งำนขับเคล่ือนในเรื่องน้ีร่วมกันประมำณ 5 ปี และทำง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏจะต้องจ่ำยค่ำสอน, ค่ำจัดฝึก 

อบรมอำจำรย์ / ผู้สอน ฯลฯ ให้ทำงทีมงำนของ ม.ชีวิต 

(ซ่ึงเป็นเจ้ำของหลักสูตร) ประมำณ 15% เหมือนดังท่ี

เคยตกลงกับ ม.รำมค ำแหง แต่พอท ำร่วมกันไปได้

ประมำณ 2-3 ปี ก็เกิดปัญหำข้ึนอีกครั้ง แต่ครั้งน้ีไม่ใช่

ปัญหำท่ีมีลักษณะเดียวกับท่ีเกิดข้ึนกับกรณีของ ม.

รำมค ำแหง แต่กลำยเป็นปัญหำในเชิงแนวคิด ปรัชญำ

และวิธีคิด และ / หรือ ปัญหำเชิงวิชำกำร ดังท่ีอำจำรย์

เสรี พงศ์พิศ ได้เล่ำให้ฟังว่ำ... “เราท าอยู่ 2-3 ปี เรา

ก็เห็นปัญหา แต่ไม่ใช่ปัญหาแบบรามค าแหง แต่

เป็นปัญหาคนละแบบ คือเป็นมหาวิทยาลัยใน

กระแสหลักท่ีเค้าสอนเรียน เราอยากให้อาจารย์จัด

กระบวนการเรียนรู้ เค้าอยากสอนเอง อยากสอน

หนังสือ ซึ่งเราบอกว่าไม่ใช่ ผมอยากให้เรียนเอา

ชีวิตเป็นตัวตั้ง อยากจะให้ชุมชนเป็นห้องเรียน 

อยากเอาเรื่องชุมชนมาเรียน และชุมชนร่วมเรียนรู้ 

และเวลาที่เราจัดอบรมทุกครั้งก่อนที่จะเร่ิมเรียน 

อาจารย์ก็มา อธิการบดีก็มาเปิด มาสักพักก็หายไป 

รู้สึกมองดูแล้วไม่ใช่” 

นอกจำกน้ี อำจำรย์เสรี พงศ์พิศ ยังเล่ำต่อไปให้เห็น

อย่ำงชัดเจนถึงบริบทของกำรเกิดข้ึนของสถำบันกำร

เรียนรู้เพ่ือปวงชน หรือ ม.ชีวิต ซึ่งมีควำมชัดเจนว่ำ เป็น

กำรเกิดข้ึนภำยใต้เง่ือนไขและสถำนกำรณ์ท่ีส ำคัญ ณ 
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ขณะนั้น นั่นก็คือ ควำมพยำยำมในกำรสร้ำงควำม

ร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับสถำบันกำรศึกษำใน

ระบบปกตินั้นไม่เป็นไปตำมท่ีมุ่งหวังอยำกเห็น จึง

จ ำเป็นต้องสร้ำงหรือพัฒนำสถำบัน ฯ ท่ีสำมำรถ

บริหำรจัดกำรเองได้ เพ่ือให้บรรลุผลตำมท่ีต้องกำร 

ดังต่อไปน้ีด้วยว่ำ... “เค้าต้องการเพียงแค่เค้าโครง 

มคอ.3 ที่เอาไปใช้ ส่วนอย่างอ่ืนเค้าก็ไม่สนใจ ก็มี

บางคนที่โอเค แต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อย เค้าอยาก

สอนนักเรียน ผมก็บ่นในที่ประชุมมูลนิธิ ตอนนั้น

เราจดเป็นมูลนิธิ  หมอประเวศเป็นประธานที่

ปรึกษาด้วย เราท าไปท ามามันจะถอยหลังไปเป็น

การเรียนหนังสืออีก ซึ่งเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้น 

เราอยากสร้างผู้น าท้องถ่ิน และอยากให้คนที่เรียน

จบได้กลับไปท างานในท้องถ่ิน ไป ๆ มาๆ มันไม่ใช่

แล้ว หมอประเวศก็บอกว่าท าไมไม่ท าเอง” และน่ี

คือท่ีมำของกำรน ำไปสู่กำรจัดตั้ง ม.ชีวิต โดยได้รับกำร

สนับสนุนจำก บริษัท ปตท.จ ำกัด (มหำชน) ดังนั้น จึง

เริ่มก่อเกิดสถำบันกำรเรียนรู้เพ่ือปวงชนหรือ ม.ชีวิต ท่ี

เป็นกำรด ำเนินกำรด้วยตนเองอย่ำงเป็นเอกเทศในปี 

พ.ศ. 2550 และได้ส่งเรื่องเพ่ือจัดตั้งสถำบัน และ

หลักสูตรท่ีเปิดสอนไปเพ่ือขอรับกำรอนุมัติจำก สกอ. 

ในปี พ.ศ. 2551 และได้รับกำรอนุมัติในปี พ.ศ. 2553 

ซ่ึงถือว่ำใช้เวลำประมำณสองปีกว่ำจะได้รับอนุมัติ ซ่ึง

ถือว่ำเป็นเวลำท่ีค่อนข้ำงนำน ซ่ึงส่งผลต่อจ ำนวน

ผู้เรียนในช่วงนั้น ท่ีรู้สึกไม่มั่นใจว่ำจะได้รับกำรอนุมัติ

หรือไม่ ท ำให้มีผู้เรียนจ ำนวนหน่ึงถูกชักจูงให้ไปเรียนท่ี

สถำบันกำรศึกษำเอกชนหรือแห่งอ่ืน ๆ ท่ีต้องกำร

จ ำนวนผู้เรียนเพ่ิมข้ึน ผ่ำนอำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำร

เรียนรู้ ท่ี เ ข้ำมำเกี่ยวข้องกับ ม.ชีวิต เช่น กำรเป็น

อำจำรย์พิเศษหรืออำจำรย์พ่ีเล้ียง แต่ว่ำเป็นอำจำรย์

หรือบุคลำกรเต็มเวลำอยู่กับสถำบันกำรศึกษำเอกชน 

(ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรหรือผู้อ ำนวยกำร

ศูนย์กำรเรียนรู้ระดับภำคท่ำนหน่ึง)   

อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับในช่วงกำรก่อตัว หรือก่อนหัน

กลับมำด ำเนินกำรด้วยตนเองตำมท่ีน ำเสนอไปข้ำงต้น

นั้น พบว่ำ ในขอบเขตทั่วประเทศก็มีสภำพท่ีไม่แตกต่ำง

กัน กล่ำวคือ ได้ผู้เรียนจ ำนวนมำกเช่นกัน บำงจังหวัด

ได้ผู้เรียนประมำณ 200-300 คน ในหน่ึงเทอม หรือ

อำจสูงถึง 300-400 คน ซ่ึงจำกกำรสัมภำษณ์พูดคุย

กับแกนหลักในพื้นท่ีต่ำง ๆ พบว่ำ สำเหตุส ำคัญประกำร

หน่ึงเป็นเพรำะคนจ ำนวนมำกสนใจแนวทำงกำรเรียน

กำรสอนหรือกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ของ ม.ชีวิต 

ท่ีมีควำมแตกต่ำงจำกสถำบันอ่ืน ๆ ในระบบกำรศึกษำ

กระแสหลัก ท่ีคนเบ่ือ หรือมองว่ำไม่สอดคล้องกับ

ควำมเป็นจริงของชีวิต หรือน ำมำใช้ประโยชน์ในชีวิต

จริงไม่ได้ เม่ือส ำเร็จกำรศึกษำ แต่แนวทำงของ ม.ชีวิต 

ท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงตนเอง มีอยู่มีกิน มีกำรลง

มือปฏิบัติ ท ำให้มองเห็นผลได้ทันที แต่อีกด้ำนหน่ึงท่ีไม่

อำจปฏิเสธได้ ก็คือ ควำมต้องกำรได้ใบปริญญำ เพรำะ

บำงพื้นท่ีได้มีกำรส่ือสำรออกไปว่ำ มำเรียนง่ำย จบง่ำย 

ท ำให้คนจ ำนวนมำกท่ีไม่มีใบปริญญำ รู้สึกว่ำน่ีคือ

ช่องทำงท่ีจะท ำให้ตนเองได้รับใบปริญญำ ท่ีสังคมไทย

ให้คุณค่ำมำไว้ประดับบำรมีหรือไว้ครอบครอง ไว้เพ่ือ

เป็นเกียรติและหน้ำตำกับวงศ์ตระกูล เพ่ือไม่ให้รู้สึก

น้อยเน้ือต่ ำใจหรือน้อยหน้ำใคร เพรำะสังคมไทยเป็น

สังคมท่ีนับถือหรือวัดกันท่ีเรื่องน้ีมำเป็นเวลำนำนมำก 

ซ่ึงถ้ำใครไม่มีใบปริญญำ ก็จะถูกดูถูกเย้ยหยัน หรือ

มองว่ำเป็นเพียงแค่แรงงำน เป็นอีกชนชั้นหน่ึงท่ีต้อยต่ ำ 

ซ่ึงอำจำรย์เสรี พงศ์พิศ ก็ทรำบเป็นอย่ำงดีเกี่ยวกับ

ปัญหำน้ี เพรำะเคยเห็นมำกับตำหรือประสบมำด้วย

ตนเองในกำรท ำงำนกบัชุมชนชนบทว่ำ มีกำรดูถูกกนัใน

ระหว่ำงพ่ีน้องด้วยกันเอง ระหว่ำงคนท่ีมีใบปริญญำ ได้

ท ำงำนรำชกำร กับชำวบ้ำนธรรมดำท่ีเป็นเกษตรกร

หรือเป็นชำวนำชำวไร่ ท่ีต้องใช้แรงงำน และมักถูกดูถูก 

หรือไม่ได้รับกำรให้เกียรติ ให้คุณค่ำ หรือถูกปฏิบัติ

อย่ำงแตกต่ำงจำกคนท่ีมีกำรศึกษำ มีใบปริญญำ ได้

ท ำงำนท่ีดี มีสถำนภำพทำงสังคม และน่ีคือท่ีมำอีก

ประกำรหน่ึงของกำรก่อเกิดมหำวิทยำลัยชีวิตและ

จ ำเป็นต้องให้ใบปริญญำเหมือนกับกำรศึกษำในระบบ

หรือกำรศึกษำกระแสหลัก เพียงแต่ ม.ชีวิต เน้นหนักไป

ท่ีกำรปฏิบัติหรือกำรลงมือปฏิบัติ เพ่ือให้ตนเองมีอยู่มี
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กิน มีศักด์ิศรี มีควำมรู้ท่ีใช้กำรได้ ปฏิบัติได้ ไม่ได้เน้น

ควำมรู้ ท่ี เป็น วิชำกำร ท่ีจับต้องไ ม่ค่อยไ ด้และไม่

สอดคล้องกับชีวิตในชนบท 

อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงน้ี ก็พบด้วยว่ำ ผู้เรียนจ ำนวนมำก

เช่นกันท่ีไม่มั่นใจว่ำ สรพ. หรือ ม.ชีวิต จะได้รับกำร

อนุมัติให้เปิดหรือไม่ ดังท่ีได้กล่ำวไปบ้ำงแล้วข้ำงต้น 

เพรำะใช้เวลำในกำรขออนุมัตินำนประมำณ 2 ปี ท ำให้

คนส่วนหน่ึงลำออกไปหรือไปเรียนกับสถำบันอ่ืน ๆ 

ประกอบกับบำงแห่งมีกำรสื่อสำรท่ีผิดพลำด หรือท่ีจริง

แล้ว ในช่วงนั้น บำงพื้นท่ีมีบุคลำกรของ ม.ชีวิต บำง

ท่ำนท่ีเข้ำมำด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝง ซ่ึงเป็นคนท่ีมี

ต ำแหน่งกำรงำนในสถำบันกำรศึกษำเอกชนอยู่ด้วย ซ่ึง

บุคคลน้ีไม่ได้ให้ควำมส ำคัญกับปรัชญำและแนวคิดของ  

ม.ชีวิต อย่ำงแท้จริง แต่มีเป้ำหมำยของตนเอง และเม่ือ

พบว่ำ มีผู้เรียนจ ำนวนหน่ึงท่ีไม่มั่นใจว่ำหลักสูตรจะ

ได้รับกำรอนุมัติให้เปิดหรือไม่ ในระหว่ำงกำรรอขอ

อนุมัติ บุคลำกรท่ำนน้ีและอีกบำงส่วนในบำงพื้นท่ี ก็ได้

ถือโอกำสช่วงน้ีปล่อยข่ำวลือต่ำง ๆ นำนำ และได้

ชักชวนหรือโฆษณำชวนเชื่อ หรือพูดจำหว่ำนล้อมให้

นักศึกษำหรือผู้เรียน ณ ขณะนั้นเกิดควำมกลัว และได้

น ำนักศึกษำหรือผู้เรียนไปเรียนท่ีสถำบันของตนทั้งหมด

ประมำณ 40 กว่ำคน41  

ส ำหรับผู้เรียนท่ีมีควำมหนักแน่น ไม่ลำออก ไม่ถูกชักจูง

ไปท่ีอ่ืน และสำมำรถเรียนจนจบ พบว่ำ ต้องใช้เวลำ 

นำนมำก หรือนำนถึง 5 ปี จนเรียกกันว่ำ “รุ่นพระมหา

ชนก” เพรำะเป็นรุ่นท่ีมีควำมอดทนอดกลั้นเป็นอย่ำง

มำก ซ่ึงจำกกำรสัมภำษณ์เชิงคุณภำพ ได้มีโอกำสพบ

ผู้เรียนหรือบัณฑิตท่ีเรียนในรุ่นพระมหำชนกน้ีจ ำนวน

หลำยท่ำน แต่ละท่ำนได้สะท้อนว่ำ กำรเรียนนำนก็ดี 

ท ำให้พวกเขำรู้สึกมีควำมมั่นใจ ได้เรียนเพ่ิมเติมหรือมี

กำรเน้นย้ ำในหลำย ๆ เรื่อง ท ำให้มีควำมลึกซ้ึงใน

แนวคิดและปรัชญำของ ม.ชีวิต และรู้สึกรักและศรัทธำ

                                                        
41 ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรศูนย์กำรเรียนรู้ในระดับ 

ศรป. ทำ่นหนึ่ง 

ในมหำวิทยำลัยชีวิตเป็นอย่ำงมำก ส ำหรับเพ่ือน ๆ ท่ี

จบรุ่นเดียวกัน ก็มีควำมรักกัน มีกำรติดต่อไปมำหำสู่

หรือช่วยเหลือเกื้อกูลกันมำโดยตลอด ซ่ึงตรงน้ีถือว่ำ 

เป็นทุนทำงสังคมท่ีส ำคัญ ท่ี ม.ชีวิต ควรเสริมพลังหรือ

ใช้ เป็นเครือข่ำยในกำรท ำงำนเพ่ือสร้ำงแนวทำง

กำรศึกษำของชุมชนท้องถิ่นให้เข้มข้นข้ึนในโอกำสต่อไป 

ต่อมำเป็นช่วงที่ได้รับการอนุมัติให้เปิดอย่างเป็น

ทางการจาก สกอ. แล้ว (ช่วงปี พ.ศ. 2553-2554) 

และคิดค่ำเรียนเทอมละ 6,000 บำท ซ่ึงในปี พ.ศ. 

2553 ไม่มีข้อมูลจ ำนวนผู้เข้ำเรียนของจังหวัดอ่ืน ๆ มี

แต่ของ ศรป.สมุทรสงครำม หรือส่วนกลำงเท่ำนั้น ถ้ำ

ข้อมูลเป็นจริงตำมน้ี (โปรดดูตำรำง 4-1 หน้ำ 133  

ประกอบด้วย) จะเห็นได้ชัดเจนว่ำ จ ำนวนผู้เข้ำเรียน

ลดลงอย่ำงเห็นได้ชัดเจน เม่ือเปรียบเทียบกับข้อมูลท่ีได้

จำกกำรสัมภำษณ์อธิกำรบดีและผู้ให้สัมภำษณ์ท่ำน 

อ่ืน ๆ ตำมท่ีน ำเสนอมำข้ำงต้น ท่ีกล่ำวว่ำในช่วงของ

กำรก่อตั้งหรือกำรริเริ่มด ำเนินกำร ท่ีมีกำรท ำงำน

ร่วมกับเครือข่ำยของมหำวิทยำลัยรำมค ำแหงและมหำ 

วิทยำลัยรำชภัฏนั้นได้รับกำรตอบสนองท่ีดีมำก เป็น

เพรำะมีเครือข่ำยกว้ำงขวำง ไม่ต้องสอบเข้ำ และ

หลักสูตรใหม่เป็นควำมต้องกำรของคนท่ีไม่พอใจระบบ

กำรศึกษำแบบกระแสหลักในช่วงนั้นอยู่แล้วด้วย  

อย่ำงไรก็ตำม เมื่อย่ำงเข้ำปี พ.ศ. 2554 พบว่ำ เป็นช่วง

ท่ีกลับมำได้รับควำมสนใจเป็นอย่ำงมำกอีกครั้งหน่ึง 

เพรำะมีผู้สมัครเรียนรวมทั่วประเทศสูงถึงจ ำนวน 

2,959 คน และส ำเร็จกำรศึกษำจ ำนวน 2,824 คน ซ่ึง

ศูนย์กำรเรียนรู้ท่ีได้รับควำมสนใจสูงสุดหรือมีผู้เรียน

มำกท่ีสุด คือ ศูนย์กำรเรียนรู้จังหวัดอุตรดิตถ์ สูงถึง 

249 คน รองลงมำคือ จังหวัดพะเยำ มีผู้เรียนสูงถึง 160 

คน ตำมมำด้วย จังหวัดนครศรีธรรมรำช (จ ำนวน 155 

คน)  
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ส ำหรับศูนย์การเรียนรู้ 3 จังหวัด ที่มีจ านวนผู้เรียน

เท่ากัน คือ 151 คน ในปี พ.ศ. 2554 คือ จังหวัด

พิษณุโลก อุทัยธานี และสุราษฎร์ธานี ขณะท่ีศูนย์

กำรเรียนรู้ท่ีมีผู้เรียนน้อยท่ีสุด หรือมีเพียง 14 คน คือ 

ศูนย์กำรเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงครำม และพบด้วยว่ำ มี

หลำยจังหวัด / ศูนย์กำรเรียนรู้ท่ีไม่มีผู้เรียนเลยแม้แต่

คนเดียวในช่วงปี  พ.ศ. 2554 ได้แก่  สุรินทร์  ตำก 

ก ำแพงเพชร ระยอง สุโขทัย นครสวรรค์ และปำกช่อง 

พอย่ำงเข้ำปี พ.ศ. 2555 พบว่ำ จ ำนวนผู้สมัครเข้ำเรียน

รวมทั้งหมดทั่วประเทศลดลงถึงเกือบครึ่งหน่ึง หรือ

ลดลงเกือบ 50% เหลือเพียง 1,403 คน ซ่ึงสำเหตุใหญ่ 

น่ำจะเป็นผลมำจำกกำรข้ึนค่ำเรียนจำกเทอมละ 6,000 

บำท เป็น 9,000 บำท (ซ่ึงถือว่ำเป็นกำรข้ึนค่ำเรียน

แบบก้ำวกระโดดมำก) และจังหวัด / พื้นท่ี ๆ ยังคงไม่มี

ผู้เรียนทั้งในช่วงปี พ.ศ. 2554-2555 ก็คือ ก ำแพงเพชร 

สุโขทัย นครสวรรค์ ปำกช่อง ในขณะท่ีศูนย์กำรเรียนรู้

ของจังหวัดท่ีเคยมีผู้เรียนในปี พ.ศ. 2554 แต่พอถึงปี 

2555 หำยไปหมดหรือไม่มีผู้เรียนเหลือเลยแม้แต่คน

เดียว ก็คือ เชียงรำย น่ำน-แพร่ แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น 

ศรีสะเกษ สุรำษฎร์ธำนี นครศรีธรรมรำช และชุมพร  

นอกจำกน้ี ก็มีศูนย์กำรเรียนรู้ในจังหวัดท่ีเดิมในปี พ.ศ. 

2554 ไม่มีผู้เรียนเลย แต่พอมำปี 2555 กลับมีผู้เรียน

เพ่ิมข้ึนจ ำนวนมำก ได้แก่ สุรินทร์ ตำก ระยอง ส ำหรับ

จังหวัดชัยนำทก็มีควำมน่ำสนใจตรงท่ีจ ำนวนผู้เข้ำเรียน

ในปี พ.ศ. 2555 สูงกว่ำในปี 2554 เป็นอย่ำงมำก 

รวมถึงสระบุรี ร้อยเอ็ด และสมุทรสงครำม แต่ส ำหรับ

สมุทรสงครำมเพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อย หรือเดิมมีจ ำนวน

ผู้เรียน 14 คน ในปี พ.ศ. 2554 เพ่ิมเป็น 18 คน ในปี 

พ.ศ. 2555  

ส ำหรับศูนย์การเรียนรู้ในจังหวัดอ่ืน ๆ พบว่า ก็มี

ผู้เรียนลดลงทุกจังหวัด และมีข้อน่าสังเกตด้วยว่า 

เป็นการลดลงฮวบในเกือบทุกจังหวัด ยกตัวอย่ำง

เช่น จังหวัดอุตรดิตถ์ ลดลงจำก 249 คน เหลือ 38 คน 

พะเยำ จำก 160 คน เหลือเพียง 13 คน เชียงใหม่ จำก 

100 คน เหลือเพียง 41 คน ล ำปำง จำก 83 คน เหลือ

เพียง 13 คน พิษณุโลกก็เช่นกัน จำก 151 คน เหลือ

เพียง 52 คน ขณะท่ีทำงภำคอีสำน ก็ลดลงทุกจังหวัด

เช่นกัน ยกตัวอย่ำงเช่น หนองคำย-บึงกำฬ จำก 135 

คน เหลือเพียง 8 คน สกลนคร-กำฬสินธุ์ จำก 149 คน 

เหลือเพียง 48 คน อุบลรำชธำนี จำก 142 คน เหลือ

เพียง 31 คน ขณะที่ชัยภูมิ จำก 102 คน เหลือเพียง 39 

คน และศรีสะเกษ จำก 123 คน เหลือ 0 คน  

ส ำหรับจังหวัดที่ไม่มีผู้เรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็น

ต้นมา จนถึงปัจจุบัน ก็คือ ขอนแก่น และได้มีการ

ปิดศูนย์ไปเลย เน่ืองจำกปัญหำควำมขัดแย้งต่ำง ๆ ท่ี

เกิดข้ึนในศูนย์ ฯ และไม่สำมำรถจัดกำรหรือแก้ไข

ปัญหำท่ีซับซ้อนได้ จึงมีมติให้ปิดศูนย์นี้ไปเลย ในขณะท่ี

จังหวัดท่ีไม่มีผู้เรียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 และได้ปิดไปอีก

ศูนย์หน่ึงคือ จังหวัดจันทบุรี ส ำหรับจังหวัดท่ีไม่มี

ผู้ เรียนเลยในปี พ.ศ. 2555 ควบปี พ.ศ. 2556 แต่

กลับมำมีจ ำนวนผู้เรียนอีกครั้งหน่ึงในปี พ.ศ. 2557 คือ 

ศูนย์กำรเรียนรู้ท่ีจังหวัดเชียงรำย  (โปรดดูตำรำง 4-1 

ประกอบด้วย)      

เม่ือพิจำรณำจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำรวมทั้งหมด 5 ปี 

(พ.ศ. 2553-2557) พบว่ำ ศูนย์กำรเรียนรู้จังหวัด

อุตรดิตถ์  เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ ท่ี มีจ ำนวนผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำสูงท่ีสุด (จ ำนวนรวม 348 คน) เม่ือเปรียบ 

เทียบกับศูนย์กำรเรียนรู้ในจังหวัดอ่ืน ๆ ทั้งหมดอีก 35 

จังหวัด รองลงมำคือ ศูนย์กำรเรียนรู้ท่ี จ.พิษณุโลก มี

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจ ำนวน 266 คน ตำมด้วยสุรำษฎร์

ธำนี เชียงใหม่ อุทัยธำนี และชัยนำท (จ ำนวน 257, 

254, 253, และ 232 คน ตำมล ำดับ)  ส ำหรับศูนย์การ

เรียนรู้ที่มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาต่ าที่สุดหรือ

น้อยที่สุดในช่วงเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2553-2557) 5 

ล ำดับสุดท้ำย คือ ศูนย์กำรเรียนรู้ท่ีจังหวัด / พื้นท่ีต่ำง 

ๆ ดังน้ีคือ ก ำแพงเพชร ปำกช่อง สุโขทัย จันทบุรี และ

สมุทรสงครำม โดยมีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจ ำนวน 21, 30, 

77, 82 และ 95 คน ตำมล ำดับ 
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ตาราง 4-1  
จ านวนผู้เข้าเรยีนและส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2553-2557 จ าแนกตามศูนย์การเรียนรู ้

ศรป. / ศปจ. 
2553 2554 2555 2556 2557 รวม 

เข้า จบ เข้า จบ เข้า จบ เข้า จบ เข้า จบ เข้า จบ 

ศรป. สมุทรสงครำม 26 26 14 14 18 18 17 17 20 20 95 95 

ศปจ. พะเยำ     160 160 13 13 28 27 0 0 201 200 

ศปจ. เชยีงรำย     86 84 0 0 0 0 12 12 98 96 

ศปจ. นำ่น-แพร ่     72 71 0 0 15 15 24 16 111 102 

ศปจ. แม่ฮ่องสอน     78 78 0 0 9 9 20 20 107 107 

ศรป. เชยีงใหม ่     100 100 41 41 74 74 39 39 254 254 

ศปจ. ล ำปำง     83 78 13 13 0 0 18 14 114 105 

ศปจ. พษิณุโลก     151 147 52 52 10 10 57 57 270 266 

ศปจ. อุตรดิตถ์     249 222 38 66 29 28 32 32 348 348 

ศรป. อุดรธำน ี     86 86 36 36 18 17 20 20 160 159 

ศปจ. หนองคำย-บึงกำฬ    135 125 8 8 9 8 1 1 153 142 

ศปจ. สกลนคร-กำฬสินธุ ์   149 119 48 44 17 15 12 9 226 187 

ศปจ. ขอนแกน่     120 117 0 0 0 0 0 0 120 117 

ศปจ. เลย     62 56 35 35 18 18 13 13 128 122 

ศรป. ศรีสะเกษ     123 120 0 0 0 0 15 15 138 135 

ศปจ. บุรรีัมย ์     86 75 52 46 16 14 1 1 155 136 

ศรป. ชัยภูม ิ     102 101 39 38 0 0 7 7 148 146 

ศปจ. อุบลรำชธำนี     142 142 31 29 10 8 13 12 196 191 

ศปจ. นครรำชสมีำ     86 76 89 86 47 45 0 0 222 207 

ศปจ. อุทัยธำน ี     151 150 86 83 20 20 0 0 257 253 

ศปจ. จันทบุร ี     55 55 27 27 0 0 0 0 82 82 

ศรป. สุรำษฎร์ธำนี     151 151 0 0 54 54 53 52 258 257 

ศปจ. นครศรีธรรมรำช     155 150 0 0 19 19 27 25 201 194 

ศรป. สงขลำ     132 125 51 43 25 22 0 0 208 190 

ศปจ. ชุมพร     69 69 0 0 16 12 28 27 113 108 

ศปจ. สุรินทร ์     0 0 110 95 37 31 24 23 171 149 

ศรป. มหำสำรคำม     33 30 45 43 40 38 35 35 153 146 

ศปจ. ตำก     0 0 93 81 20 20 12 2 125 103 

ศปจ. สระบุร ี     24 24 112 98 22 22 30 26 188 170 

ศปจ. ร้อยเอ็ด     57 55 104 83 47 44 53 49 261 231 

ศปจ. ก ำแพงเพชร     0 0 0 0 22 21 0 0 22 21 

ศปจ. ระยอง     0 0 144 121 1 1 0 0 145 122 

ศปจ. ชัยนำท     48 44 118 104 62 62 22 22 250 232 

ศรป. สุโขทยั     0 0 0 0 37 37 40 40 77 77 

ศรป. นครสวรรค์     0 0 0 0 57 55 77 73 134 128 

ศปจ. ปำกชอ่ง     0 0 0 0 13 12 18 18 31 30 

รวม 26 26  2,959 2,824 1,403 1,303 809 775 723 680 5,920 5,608 
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ส าหรับด้านสาขาวิชา พบว่ำ ในช่วงแรก ๆ มีสำขำวิชำ

ต่ำง ๆ จ ำนวน 3-4 สำขำ42 ซ่ึงเท่ำท่ีวิเครำะห์ปัจจัย

ต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรน ำเสนอหลักสูตรและสำขำ 

วิชำต่ำง ๆ ดังกล่ำวต่อสังคม ก็มีเหตุผลท่ีสอดคล้องกับ

ปรัชญำและแนวคิดของสถำบันและปัญหำส ำคัญ ๆ 

ของประเทศ เพรำะพบว่ำ เป็นกำรจัดหลักสูตรและ

สำขำวิชำท่ีมีควำมเกี่ยวข้องกับควำมสนใจและบริบท

ของผู้ เรียนและควำมต้องกำรในกำรตอบสนองต่อ

ปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชน

ฐำนรำก ท่ีต้องกำรบัณฑิตหรือผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมี

ควำมรู้ควำมสำมำรถในเชิงบูรณำกำร ทำงด้ำน

เศรษฐกิจ, สังคม-วัฒนธรรม, กำรเมือง, เทคโนโลยี, 

สุขภำพ, ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 

โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง “ความรู้ที่เป็นรูปธรรม จับต้อง

ได้ ปฏิบัติการได้ ใช้การได้หรือเป็นประโยชน์ต่อ

การด ารงชีวิต” (praxis) เช่น กำรรู้จักตนเอง กำร

วำงเป้ำหมำยและแผนชีวิต กำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชน  

กำรจัดท ำวิสำหกิจชุมชน กำรจัดกำรกองทุน / กลุ่ม

ออมทรัพย์ / สวัสดิกำร กำรสร้ำงเครือข่ำย และภูมิ

ปัญญำด้ำนต่ำง ๆ ของชุมชน เป็นต้น  

แต่จำกข้อมูลท่ีได้รับมำจำกกำรพูดคุยสนทนำกับ

บัณฑิตและนักศึกษำหรือผู้เรียน ก็พบเช่นกันว่ำ ถ้ำ

เรียนหลักสูตรสหวิทยำกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น รู้สึก

ว่ำจะได้รับควำมรู้ ท่ีมีควำมครอบคลุมมำกกว่ำกำร

เรียนในสำขำอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะเฉพำะเจำะจงมำก

เกินไป เช่น เรื่องกำรเกษตร หรือเรื่องสุขภำพ ซ่ึงหลำย

ท่ำนมองว่ำหลักสูตรสหวิทยำกำรเพ่ือกำรพัฒนำ

ท้องถิ่น มีควำมน่ำสนใจมำกกว่ำ ท ำให้รู้หลำยเรื่อง 

สำมำรถท ำงำนได้หลำยอย่ำง แต่ก็มีเสียงสะท้อนจำก

บำงส่วนถึงควำมเสียดำยในหลักสูตรกำรจัดกำร

กำรเกษตรยั่งยืน เพรำะมองว่ำประเทศไทยยังมีควำม

ต้องกำรบุคลำกรด้ำนน้ี เพรำะกำรเกษตร หมำยถึง 

                                                        
42 สำขำสหวิทยำกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น, สำขำกำรจัดกำร

กำรเกษตรยั่งยืน และสำขำกำรจัดกำรสุขภำพชุมชน  

อำหำร ท่ีทุกคนยังต้องกำรหรือจ ำเป็นต้องบริโภค 

ประกอบกับลักษณะทำงภูมิศำสตร์ของประเทศไทยมี

ควำมเหมำะสมต่อกำรท ำกำรเกษตรเพ่ือเล้ียงตนเอง

และชำวโลกหรือกำรเป็นครัวของโลก และบำงส่วนมอง

ว่ำ ควรให้ควำมส ำคัญกับเรื่องน้ีอย่ำงจริงจัง หรือบำง

พื้นท่ีมองว่ำ ควรเปิดหรือรื้อฟื้นหลักสูตรกำรจัดกำร

กำรเกษตรยั่งยืนข้ึนมำใหม่ เพรำะคนจ ำนวนไม่น้อยยัง

ถำมถึงหลักสูตรน้ี เป็นต้น    

นอกจำกน้ี กำรจัดหลักสูตรต่ำง ๆ ในช่วงแรก ๆ ยัง

สอดคล้องกับศักยภำพและควำมสำมำรถของทีมงำน

หรือทีมคณำจำรย์หรือผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ ซ่ึงมีทั้ง

บุคลำกรท่ีมีควำมสนใจ ควำมเช่ียวชำญหรือช ำนำญ

กำรในด้ำนกำรพัฒนำชุมชน, กำรเกษตรแบบยั่งยืน 

และกำรจัดกำรสุขภำพชุมชน ต่อมำใน ปี พ.ศ. 2558 

จึงยุบรวมเหลือเพียงสำขำวิชำหรือหลักสูตรเดียว คือ 

“หลักสูตรการพัฒนาชีวิตและชุมชนแบบบูรณา

การ” ซ่ึง สรพ. เรียกว่ำหลักสูตรปรับปรุง แต่ยังคงไว้

ซ่ึงวิชำเอกหรือควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนหรือท่ี

หลักสูตรน้ีเรียกว่ำ “กลุ่มวิชาการ” ประกอบด้วยกลุ่ม

วิชำกำรกำรพัฒนำท้องถิ่น กลุ่มวิชำกำรกำรจัด

กำรเกษตรยั่งยืน กลุ่มวิชำกำรกำรจัดกำรสุขภำพชุมชน 

กลุ่มวิชำกำรยุติธรรมชุมชน และกลุ่ม วิชำกำรจัด

กำรพลังงำนและส่ิงแวดล้อมชุมชน43 และได้เริ่มใช้

หลักสูตรปรับปรุงปี 2558 น้ีในกำรเปิดเรียนหรือรับ

นักศึกษำในปีกำรศึกษำ 2559 ส ำหรับกำรยุบรวมส่วน

หน่ึงเป็นผลมำจำกมีจ ำนวนผู้เรียนลดลง ประกอบกับ

ต้นทุนกำรบริหำรจัดกำรสูง และเน่ืองจำกกำรเข้ำมำ

ประเมินของ สกอ. ด้วย ท่ีระบุว่ำ มหำวิทยำลัยชีวิตมี

จ ำนวนหลักสูตรมำกเกินไป ในขณะท่ีบุคลำกรหรือ

จ ำนวนอำจำรย์และปัจจัยสนับสนุนต่ำง ๆ มีน้อย หรือ

ไม่ได้สัดส่วนกับจ ำนวนหลักสูตรและจ ำนวนผู้เรียน ซ่ึง 

43  ข้อมูลจำกเว็บไซด์ของสถำบันกำรเรียนรู้เพ่ือปวงชน 
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สกอ. มองว่ำ จะส่งผลกระทบต่อคุณภำพของกำรเรียน

กำรสอนหรือกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้44  

ในล ำดับสุดท้ำยของส่วนท่ีว่ำด้วย “ผลผลิต” (outputs) 

น้ี จะเป็นกำรน ำเสนอจ ำนวนและร้อยละของผู้ท่ีส ำเร็จ

กำรศึกษำและไม่ส ำเร็จกำรศึกษำจำก ม.ชีวิต แต่

เฉพำะในช่วงปี พ.ศ. 2553-2557 เท่ำนั้น (เพรำะได้รับ

ข้อมูลจำกหัวหน้ำฝ่ำยทะเบียนและประเมินผล สรพ. 

มำเพียงเท่ำนี้)  ซ่ึง ณ ท่ีน้ีได้ท ำกำรวิเครำะห์ว่ำ จ ำนวน

และร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและไม่ส ำเร็จกำร 

ศึกษำในแต่ละช่วงเวลำมีควำมแตกต่ำงกันมำกน้อยแค่

ไหน และเป็นกำรน ำเสนอผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหรือ

บัณฑิตระดับปริญญำตรี ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2557 

จ ำแนกตำมเพศ วัย / กลุ่มอำยุ สำขำท่ีจบ ปีท่ีจบ รวม 

ทั้งจ ำนวนผู้เข้ำเรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับ

ปริญญำโทด้วย ซ่ึงมีข้อมูลผู้เข้ำเรียนระดับปริญญำโท

ในช่วงระหว่ำงปี พ.ศ. 2555-2560 และข้อมูลผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำระดับปริญญำโทระหว่ำงปี พ.ศ. 2557-

2559 (โปรดดูตำรำง และ แผนภำพ หน้ำ 137-138) 

จำกตำรำง 4-2 จะเห็นได้ว่ำ จ ำนวนผู้เข้ำศึกษำในแต่

ละปีมีควำมแตกต่ำงกันค่อนข้ำงมำก โดยเฉพำะในช่วง

ปี พ.ศ. 2553 และป ีพ.ศ. 2554 เพรำะในป ีพ.ศ. 2553 

มีเพียง 26 คน แต่พอมำปี 2554 เพ่ิมขึ้นเป็น 2,959 คน 

และพอปี 2555 กลับลดลงฮวบเหลือครึ่งหน่ึงของปี 

2554 และมีผู้เข้ำเรียนลดลงไปเรื่อย ๆ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2555 จนถึงปี 2557 และเม่ือพิจำรณำจ ำนวนและร้อย

ละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละปี ในช่วงเวลำดัง 

กล่ำว พบว่ำ สัดส่วนของผู้ไม่ส ำเร็จกำรศึกษำสูงท่ีสุด

ในรุ่นท่ีเข้ำเรียนปีกำรศึกษำ 2555 หรือสูงถึงร้อยละ 

7.1 แต่เม่ือพิจำรณำภำพรวมของทั้ง 5 ปีแล้ว พบว่ำ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมดเท่ำกับ 5,608 คน 

จำกจ ำนวนผู้เข้ำเรียนทั้งหมด 5,920 คน คิดเป็นร้อย

                                                        
44  อย่ำงไรก็ตำม ในเร่ืองนี้ อำจมีควำมจ ำเป็นต้องตรวจสอบ

ควำมถูกต้องของข้อมูลนี้กับเอกสำรกำรประเมินผลของ สกอ. 
ลงวันที่ 28 กันยำยน พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย 

ละ 94.7 ของผู้เข้ำเรียนทั้งหมด หรือมีเพียงร้อยละ 5.3 

ท่ีไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ (โปรดดูแผนภำพ 4-1) ซ่ึงถือว่ำ

เป็นสัดส่วนท่ีค่อนข้ำงต่ ำ ดังนั้น ในแง่ของผลผลิตก็

นับว่ำสำมำรถด ำเนินกำรได้ในระดับดีหรือได้ผล เม่ือวัด

จำกปริมำณผู้เข้ำเรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ส ำหรับเพศของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหรือบัณฑิตของ ม.

ชีวิต ในช่วงปีกำรศึกษำ 2553-2557 นั้น พบว่ำ มี

สัดส่วนเพศชำยมำกกว่ำเพศหญิง (ร้อยละ 53 ต่อร้อย

ละ 47)  

ส ำหรับช่วงอายุของบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำในช่วงปี 

พ.ศ. 2553-2557 นั้น พบว่ำ อยู่ในช่วงอำยุ 41-50 ปี 

หรือวัยกลำงคนตอนกลำงมำกท่ีสุด ทั้งชำยและหญิง 

รองลงมำ คือ ช่วงอำยุ 31-40 ปี คือ วัยกลำงคน

ตอนต้น ทั้งชำยและหญิง และอันดับสำม คือ ผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำท่ีอยู่ในช่วงอำยุ 51-60 ปี หรือวัยกลำงคน

ตอนปลำย  

จำกแผนภำพ 4-5 เม่ือพิจำรณำช่วงวัยของบัณฑิตหรือ

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำก ม.ชีวิต อำจได้ว่ำ ส่วนใหญ่ 

หรือร้อยละ 90 คือ ผู้ที่อยู่ในวัยท างาน (working 

age) ขณะท่ีสัดส่วนของผู้อยู่ในช่วงวัยรุ่นมีเพียงร้อยละ 

6 และผู้ที่อยู่ในช่วงวัยสูงอำยุมีเพียงร้อยละ 4        

จำกแผนภำพ 4-6 ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก ม.ชีวิต

จ าแนกตามสาขาวิชาต่าง ๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2553-

2557 พบว่ำ ส่วนใหญ่จบสำขำสหวิทยำกำรเพ่ือกำร

พัฒนำท้องถิ่น หรือคิดเป็นร้อยละ 84 ขณะท่ีผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำหลักสูตรกำรจัดกำรสุขภำพชุมชน มีเพียง

ร้อยละ 13 และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรหรือ

สำขำกำรจัดกำรเกษตรยั่งยืน มีน้อยท่ีสุด หรือมีเพียง

ร้อยละ 3 ซ่ึงสำเหตุหลักเป็นเพรำะได้มีกำรยุบหลักสูตร

น้ีไปตั้งแต่เม่ือปี พ.ศ. 2558 ท่ีมีกำรปรับปรุงหลักสูตร 

ประกอบกับมีผู้สนใจเรียนหลักสูตรสหวิทยำกำรเพ่ือ
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กำรพัฒนำท้องถิ่นมำกกว่ำ เพรำะเป็นหลักสูตรท่ีกว้ำง

กว่ำ ได้ เรียนในเรื่อง  /  ประเด็นต่ำง ๆ ท่ี มีควำม

หลำกหลำยกว่ำ มีควำมครอบคลุมในส่ิงท่ีควรรู้มำก 

กว่ำ สำมำรถหำงำนท ำได้ง่ำยกว่ำ ในกรณีท่ีต้องกำร

ท ำงำนกับองค์กรภำครัฐหรือองค์กรอื่น ๆ และอันท่ีจริง 

หลักสูตรสหวิทยำกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น ก็ยังคงมี

เนื้อหำสำระหรือโอกำสในกำรเรียนเกี่ยวกับกำรเกษตร 

หรือได้ดูงำนด้ำนกำรเกษตรอยู่ด้วย ถึงแม้อำจจะไม่

เข้มข้นเท่ำกับเรียนในหลักสูตรด้ำนกำรจัดกำรเกษตร

ยั่งยืนโดยตรงก็ตำม (ส ำหรับผู้ท่ีสนใจด้ำนกำรเกษตร) 

แต่เม่ือเปรียบเทียบแล้ว กำรเรียนในหลักสูตรสห

วิทยำกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น ท ำให้ได้เปรียบ

มำกกว่ำ (ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์เชิงคุณภำพผู้เรียน

และบัณฑิตจ ำนวนมำก)    

จำกตำรำง 4-3 จ ำนวนผู้เข้ำเรียนระดับปริญญำโท ใน

ระหว่ำงปี พ.ศ. 2555-2560 พบว่ำ มีจ ำนวนผู้เข้ำเรียน

ท่ีแตกต่ำงกันค่อนข้ำงมำกในแต่ละปี ส ำหรับในปี พ.ศ. 

2555 มีผู้เข้ำเรียนจ ำนวนสูงถึง 91 คน ในขณะท่ีปี พ.ศ. 

2556 ลดลงเหลือเพียง 49 คน หรือลดลงไปประมำณ

ครึ่งหน่ึง แต่พอมำปี พ.ศ. 2557 ก็เพ่ิมข้ึนอีกครั้งเป็น

จ ำนวน 78 คน และต่อมำในปี พ.ศ. 2558 ลดลงเหลือ 

40 คน ต่อมำในปี พ.ศ. 2559 มีเพียงจ ำนวน 13 คน แต่

ในปี พ.ศ. 2560 เพ่ิมข้ึนเป็น 30 คน รวมจ ำนวนผู้เข้ำ

เรียนในระดับปริญญำโทท่ี ม.ชีวิต ในช่วงปี พ.ศ. 

2555-2560 ทั้งหมดจ ำนวน 301 คน แต่เม่ือพิจำรณำ

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในช่วงปี 2557-2559 รวม

แล้วมีเพียง 69 คน หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 22.9 ของ

จ ำนวนผู้สมัครเรียนทั้งหมดในช่วงเวลำดังกล่ำว แต่

ทั้งน้ียังไม่มีตัวเลขผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท

ในป ีพ.ศ. 2560  

ส ำหรับปีท่ีมีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทสูงท่ีสุด 

คือปี พ.ศ. 2558 มีจ ำนวน 29 คน ขณะท่ีรองลงมำคือ 

ในปี พ.ศ. 2557 มีจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับ

ปริญญำโท 21 คน และต่ ำสุดคือปี พ.ศ. 2559 มีเพียง 

19 คน ซ่ึงปัจจัยส ำคัญของกำรส ำเร็จหรือไม่ส ำเร็จ

กำรศึกษำระดับปริญญำโท น่ำจะมำจำกหลำยปัจจัย-

องค์ประกอบ แต่จำกกำรฟังเสียงสะท้อนจำกผู้เรียน

จ ำนวนหน่ึงในช่วงระหว่ำงกำรสัมภำษณ์เชิงคุณภำพ 

พบว่ำ ต้องใช้เวลำและควำมรู้ควำมสำมำรถในช่วงของ

กำรท ำวิทยำนิพนธ์ บำงส่วนไม่สำมำรถบริหำรจัดกำร

เวลำในกำรท ำวิทยำนิพนธ์ได้อย่ำงพอเพียง เพรำะส่วน

ใหญ่มีอำยุมำกแล้ว และต้องท ำงำนไปด้วย ท ำให้มี

เวลำในกำรท ำวิทยำนิพนธ์ค่อนข้ำงน้อย ประกอบกับ

เป็นเรื่องท่ีค่อนข้ำงยำก หรือไม่มีควำมถนัดในกำรเรียบ

เรียงควำมคิดและกำรเขียน และบำงส่วนแจ้งว่ำ ยังหำ

หัวข้อในกำรท ำวิทยำนิพนธ์ไม่ได้ เป็นต้น
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ผลผลิต (Outputs) 

ตาราง 4-2 
จ านวนและร้อยละผู้เข้าศึกษา ผู้ส าเร็จและไม่ส าเร็จการศกึษาระดับปรญิญาตรี ปี 2553-2557  

ปทีี่รับเข้า จ านวนนักศึกษา

ที่รับเข้า 

จ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ร้อยละ ผู้ไม่ส าเร็จ

การศึกษา 

ร้อยละ 

2553 26 26 100.0 0 0 
2554 2,959 2,824 95.4 135 4.6 
2555 1,403 1,303 92.9 100 7.1 
2556 809 775 95.8 34 4.2 
2557 723 680 94.1 43 5.9 

 รวม 5,920 5,608 94.7 312 5.3 
 

แผนภาพ 4-1 
ร้อยละการส าเร็จการศกึษาและไม่ส าเร็จการศกึษา  

ป ีพ.ศ. 2553-2557 
 

แผนภาพ 4-2 
แนวโน้มจ านวนนักศกึษาที่รบัเข้า  

ในช่วงป ีพ.ศ. 2553 - 2560 

แผนภาพ 4-3 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ส าเร็จการศกึษาหรือบัณฑิตมหาวิทยาลัย

ชีวติ ปี 2553-2557 จ าแนกตามเพศ 

แผนภาพ 4-4  
บัณฑิต ม.ชีวติ ต้ังแต่ปี 2553-2557  

จ าแนกตามเพศ และกลุ่มอายุ (อายุที่จบการศกึษา) 

  

100 95.4 92.9 95.8 94.1

0 4.6 7.1 4.2 5.9

2553 2554 2555 2556 2557

ผู้ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ผู้ไมส่ ำเร็จกำรศึกษำ

2,985

1,403

809 723
386 465

781

2553-54 2555 2556 2557 2558 2559 2560

ชำย

53%

หญิง

47%

153
225

605

1072

712

145
16 2

201
258

744

916

438

56 3 2

17-25 26-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81+

ชำย หญิง
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แผนภาพ 4-5 
ร้อยละบัณฑิตมหาวิทยาลัยชวีิตในช่วงวยัต่าง ๆ 

ตาราง 4-3 
จ านวนนักศกึษาหรอืผู้เข้าเรยีนระดบัปริญญาโท  

หลักสูตรการพฒันาท้องถิน่แบบบูรณาการ   
ปี พ.ศ.2555-2560 

ปกีารศึกษา จ านวน 
2555 91 
2556 49 
2557 78 
2558 40 
2559 13 
2560 30 

รวม 301 

แผนภาพ 4-6 
ร้อยละบัณฑิต ปี พ.ศ. 2553-2557  

ที่จบในแต่ละสาขาวิชา 
 

ตาราง 4-4 
จ านวนนักศกึษาระดับปรญิญาโท  

ที่ส าเร็จการศกึษาในช่วงป ี2557-2559 

ปีการศึกษา จ านวน 
2557 21 
2558 29 
2559 19 

รวม 69 

 

ส ำหรับในล ำดับต่อไป จะเป็นกำรน ำเสนอผลลัพธ์และ

ผลกระทบของกำรจัดกำรศึกษำทำงเลือกในบริบทของ

สถำบันกำรเรียนรู้เพ่ือปวงชนและสังคมไทย ซ่ึงพบว่ำ 

ได้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบหรือกำรเปล่ียนแปลงต่ำง 

ๆ ข้ึนในหลำย ๆ ระดับ โดยเฉพำะในระดับปัจเจกบุคคล 

และบำงส่วนได้เกิดกำรเปล่ียนแปลงในระดับครอบครัว 

แต่ส ำหรับในระดับกลุ่ม / องค์กร และระดับชุมชน / 

สังคมนั้น พบว่ำ มีประมำณ 40 กว่ำรำย ท่ีสำมำรถท ำ

ให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงในระดับชุมชน และระดับสังคม

ได้  

 

วัยรุน่

6%

วัยท ำงำน

90%
วัยสูงอำยุ

4%
พัฒนำท้องถิ่น

84%

เกษตรกรรมยั่งยืน

3%

สุขภำพ

13%
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4) ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ิ/ผลกระทบ 
(Outcomes and Impacts) 

บทน า   กำรน ำเสนอผลลัพธ์หรือผลสัมฤทธ์ิและผล 

กระทบ ณ ท่ีน้ี เดิมตั้งใจจะน ำเสนอในรูปของบท

วิเครำะห์กรณีศึกษำ (case study analysis) ของกลุ่ม 

เป้ำหมำยท่ีส ำคัญทั้ง 3 กลุ่ม คือ บัณฑิตหรือผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ นักศึกษำหรือผู้เรียนในปัจจุบัน และอำจำรย์

ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ แต่เนื่องจำกมีข้อจ ำกัดในเรื่อง

ระยะเวลำกำรเขียนรำยงำนของโครงกำรน้ี ดังนั้น ใน

รำยงำนเล่มน้ี จึงจะน ำเสนอบทวิเครำะห์หรือรำย 

ละเอียดของกรณีศึกษำเฉพำะกลุ่มบัณฑิตจ ำนวนหน่ึง 

ส ำหรับกลุ่มท่ีเป็นนักศึกษำหรือผู้เรียนในปัจจุบัน จะ

น ำเสนอในรูปตำรำงสรุปควำมสำมำรถและศักยภำพ

โดดเด่นท่ีเกิดข้ึน ภำยหลังจำกมำเรียนท่ี ม.ชีวิต และ

กลุ่มสุดท้ำย คือ กลุ่มอำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ 

ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีถูกคำดหวังให้สอนในส่ิงท่ีท ำ และท ำในส่ิง

ท่ีสอน ซ่ึงในกำรศึกษำวิจัยครั้งน้ี ได้มีโอกำสพบปะ

สนทนำและเย่ียมบ้ำนรวมถึงพื้นท่ีปฏิบัติงำนในชุมชน

ของอำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีมีผลงำนและมี

กำรปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ท่ีสำมำรถใช้เป็นตัวอย่ำงในกำร

ผลักดันกำรเรียนรู้หรือสร้ำงกำรเปล่ียนแปลงให้กับ

ผู้เรียนได้ดีจ ำนวนหน่ึง ซ่ึงจะเป็นกำรน ำเสนอในรูป

ตำรำงสรุปเช่นกัน โดยมีรำยละเอียดต่ำง ๆ ของแต่ละ

กลุ่มเป้ำหมำยดังน้ีคือ  

1) ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหรือบัณฑิตท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง

ตนเองในด้ำนต่ำง ๆ ทั้งกระบวนทัศน์ วิธีคิด วิธีมอง 

พฤติกรรม กำรกระท ำ  ควำมสัมพัน ธ์กับคนใน

ครอบครัวและบุคคลอ่ืน เช่น คนในชุมชน และสุขภำพ 

ฯลฯ หรืออำจกล่ำวได้ว่ำ กำรเรียน ม.ชีวิต ท ำให้มี

ศักยภำพ-ควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ และ/หรือ มีผลงำน 

มีบทบำทโดดเด่นในด้ำนต่ำง ๆ ในชุมชน โดยเฉพำะ

บทบำทท่ีเรียกว่ำ “กำรเป็นผู้น ำกำรเปล่ียนแปลงใน

ชุมชน” หรือกำรขับเคล่ือนงำนในชุมชนในมิติต่ำง ๆ  

2) นักศึกษำปัจจุบันท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงตนเองและ

บทบำทในด้ำนต่ำง ๆ ในระดับกลุ่ม/องค์กร/ชุมชน

เช่นกัน (แต่ส ำหรับกรณีนี้ จะเป็นกำรน ำเสนอในรูปของ

กรณีศึกษำโดยย่อและตำรำงสรุป เพรำะเวลำในกำร

เขียนอธิบำยรำยละเอียดของแต่ละกรณีมีไม่เพียงพอ 

ดังได้กล่ำวอธิบำยไว้ข้ำงต้น)   

3) อำจำรย์/ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้จ ำนวนหน่ึงท่ีมี

ผลงำนท่ีมีนัยส ำคัญต่อกำรท ำควำมเข้ำใจเรื่อง “กำร

สอนในส่ิงท่ีท ำ ท ำในส่ิงท่ีสอน” รวมถึงอำจำรย์/ผู้สอน/

ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้บำงท่ำนท่ีเป็นนักนวัตกรรม นัก

ขับเคล่ือน นักผลักดันกำรก่อเกิดองค์กรท่ีส ำคัญ ทั้งท่ี

เกี่ยวข้องกับนักศึกษำ/บัณฑิตและชุมชน ซ่ึงกรณีศึกษำ

ทั้งหมดน้ี ได้รับกำรคัดเลือกมำจำกฐำนข้อมูลเชิง

คุณภำพ ท่ียังมีข้อมูลเกี่ยวกับบัณฑิต นักศึกษำ และ

อำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีมีศักยภำพอีกจ ำนวน

หน่ึง แต่เป็นศักยภำพในระดับท่ีไม่เท่ำกับกลุ่มท่ีได้รับ

กำรคัดเลือกมำน ำเสนอ ณ ท่ีน้ี ซ่ึงจะน ำข้อมูลของกลุ่ม

น้ีมำผนวกไว้ในรูปของตำรำงสรุปกำรเปล่ียนแปลงท่ี

ส ำคัญท่ีเกิดข้ึน ทั้งด้ำนควำมเหมือนและควำมแตกต่ำง 

และปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ ท่ีส ำคัญต่อกำรเปล่ียนแปลง

ตนเองและกำรมีบทบำทในชุมชนด้วยเช่นกัน แต่เป็น

กำรน ำเสนอในรูปตำรำงสรุปอีกเช่นกัน 

นอกจำกน้ี เดิมวำงแผนไว้ว่ำจะท ำกำรผนวกผลกำร

วิเครำะห์ชุมชนบำงแห่ง ท่ีเป็นกำรสะท้อนสภำวะของ

ชุมชนในภำวกำรณ์กำรเปล่ียนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ท่ี

บุคลำกรของ ม.ชีวิต ควรให้ควำมส ำคัญหรือเป็นกำร

น ำเสนอเพ่ือใช้เป็นกรณีตัวอย่ำงในกำรท ำงำนเชิงกำร

วิเครำะห์ข้อมูลชุมชนในอนำคต โดยเฉพำะข้อมูลจุด

แข็ง จุดอ่อนของชุมชน ท่ีอยู่บนฐำนของกำรวิเครำะห์

ข้อมูลของผู้น ำชุมชนและชำวบ้ำนบำงส่วนท่ีอำศัยอยู่ใน

ชุมชนนั้น ๆ เพ่ือน ำข้อมูลดังกล่ำวไปสร้ำงกำรเปล่ียน 

แปลงหรือสร้ำงควำมร่วมมือกับชุมชนในกำรสนับสนุน

ให้ชุมชนเข้มแข็งหรือเกิดกำรเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน หรือ

สำมำรถสร้ำงผลสะเทือน หรือกำรเปล่ียนแปลงหรือ

ผลกระทบเชิงบวกได้จริง (positive impacts) ตำมท่ี  

ม.ชีวิต ต้องกำร ซ่ึงจะต้องเป็นกำรสนับสนุนหรือเกิด

กระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันในแนวรำบและต้องอำศัย
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กำรวิจัยและกำรจัดกำรควำมรู้เข้ำมำช่วย ซ่ึงตรงน้ียัง

เป็นข้ออ่อนของ ม.ชีวิต เพรำะบุคลำกรส่วนใหญ่ยังไม่

สำมำรถท ำกำรวิจัยได้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรวิจัยแบบใดหรือ

แนวไหนก็ตำม แต่เน่ืองจำกเวลำในกำรท ำงำนวิจัยครั้ง

น้ีมีไม่มำกนัก แต่มีข้อมูลจ ำนวนมำก หลำกหลำย

ประเภท หลำยระดับ หลำยมิติ จึงจ ำเป็นต้องน ำข้อมูล

ในส่วนของกำรวิเครำะห์ชุมชนน้ีไปไว้ในกำรท ำงำน

ร่วมกันในโอกำสต่อไป หรืออำจสำนต่องำนตรงน้ี 

ภำยหลังจำกส้ินสุดระยะเวลำกำรท ำงำนของโครงกำร

น้ีแล้ว    

นอกจำกน้ี ในกำรศึกษำวิจัยในครั้งน้ี ทีมวิจัย ยังพบ

ด้วยว่ำ มีเครือข่ำยบุคคล นักวิชำกำร ปรำชญ์ชำวบ้ำน/

ปรำชญ์ชุมชน ท่ีมีศักยภำพ ท่ีสำมำรถร่วมกันสร้ำง

ผลกระทบอย่ำงต่อเน่ืองได้ในระดับหน่ึง  เพียงแต่ที่ผ่ำน

มำ เรำยังไม่ได้มีกระบวนกำรในกำรสนับสนุนเรื่องน้ี 

หรือไม่ได้มีกำรศึกษำวิจัย หรือรวบรวมศักยภำพต่ำง ๆ 

ไว้อย่ำงเป็นระบบ อย่ำงจริงจัง  ไม่ว่ำจะเป็นกรณีของ 

เฮือนหำดค ำรีสอร์ท ท่ีหนองคำย45 ซ่ึงอันท่ีจริง ม.ชีวิต 

และ/หรือ ศูนย์กำรเรียนรู้ในพื้นท่ี ควรจะสำมำรถร่วม

สร้ำงผลกระทบในชุมชนร่วมกับเจ้ำของรีสอร์ทดังกล่ำว

ได้ในระดับสูงกว่ำท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน บนฐำนของกำร

ผลิตอำหำรจำกผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ทั้ง ๆ ท่ีองค์ 

กรธุรกิจน้ีมีทุน มีควำมตั้งใจท่ีดี มีควำมประสงค์ท่ีจะ

ส่งเสริมกำรจ้ำงงำน/กำรท ำงำนร่วมกับชุมชน มีเครือ 

ข่ำยกับภำคธุรกิจ และท่ีส ำคัญมีควำมสนใจและเข้ำใจ

แนวทำงกำรสร้ำงกำรเรียนรู้หรือแนวคิดและปรัชญำ

ของ ม.ชีวิต หรือกรณีของโรงเรียนชำวนำ และชุมชนท่ี

จังหวัดชัยนำท ซ่ึงเป็นอีกกรณีหน่ึงท่ีน่ำสนใจในกำร

                                                        
45 เจ้ำของรีสอร์ทเป็นนักศึกษำของ ม.ชีวิต ซึ่งเป็นผู้ที่สนใจ

แนวคิดและปรัชญำของ ม.ชีวิต เป็นอย่ำงมำก และต้องกำร
ส่งเสริมให้ชุมชนที่รีสอร์ทตั้งอยู่ได้รับประโยชน์ต่ำง ๆ จำกกำร
ท ำงำนร่วมกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรส่งเสริมด้ำนอำชีพและ
รำยได้ให้กับคนในชุมชน (ซึ่งตรงตำมที่ ม.ชีวิต ต้องกำรหรือ
อยำกเห็น) เช่น กำรส่งเสริมกำรท ำเกษตรอินทรีย์ และน ำ
ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ไปจ ำหน่ำย หรือเป็นผู้รับซ้ือผลิตภัณฑ์ที่ทำง
รีสอร์ทส่งเสริมให้พัฒนำขึ้น แต่ทำงรีสอร์ทไม่มีควำมเชี่ยวชำญ

สร้ำงกำรเรียนรู้และกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ด้ำน

กำรท ำนำท่ีถูกต้อง ได้ผลอย่ำงเต็มเม็ดเต็มหน่วย ไม่

เปลืองเวลำและทรัพยำกรหรือไม่ต้องลงทุนมำก และ

กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ร่วมกัน เพ่ือสร้ำงฐำนกำร

ขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจชุมชนของจังหวัดน้ี ท่ีมีนัย 

ส ำคัญเป็นอย่ำงย่ิง หรือ กรณีของคุณล ำยอง สอนโต 

เจ้ำของโรงงำนเครื่องจักรกลบุญยวง ท่ีจังหวัดสุโขทัย 

ท่ี ม.ชีวิต สำมำรถร่วมมือกันในกำรส่งเสริมระบบ

เศรษฐกิจและระบบต่ำง ๆ ของชุมชนท่ีอ ำเภอคีรีมำศ 

จังหวัดสุโขทัย เป็นต้น ซ่ึงอันท่ีจริงนั้น เครือข่ำยใน

ระดับต่ำง ๆ เหล่ำน้ีมีอยู่ไม่น้อย ซ่ึงรอวันเวลำท่ีจะมี

กำรศึกษำเชิงลึก ให้มีควำมครอบคลุม ประมวลภำพ

ควำมเป็นจริง ท่ี เป็นอยู่ ไ ด้อย่ำงครบถ้วน และมำ

ประสำนเชื่อมโยงกัน มีกำรขับเคล่ือนหรือหนุนเสริมใน

ด้ำนต่ำง ๆ ร่วมกันเ พ่ือสร้ำงผลกระทบเชิงบวก 

(positive impacts) ต่อกำรมีคุณภำพชีวิตท่ีดีข้ึนของ

ชุมชนฐำนรำกในมิติต่ำง ๆ บนฐำนของงำนวิชำกำรหรือ

งำนวิจัยท่ีสอดคล้องกับควำมเป็นจริง เพ่ือท ำให้ชุมชน

เข้มแข็งได้จริง    

อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาวิจัยครั้ง น้ี ที่ ได้น า

กรณีศึกษาบางกรณีมาน าเสนอไว้แล้ว ดังเช่น กรณี

ของคุณนงลักษณ์ อัศวสกุลชัย ประธำนวิสำหกิจชุมชน

แปรรูปข้ำวต ำบลบ้ำนผ้ึง อ ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม, 

กรณีของคุณอ ำภำ ธวัชวิฑูร ผู้ก่อตั้งศูนย์กำรเรียนรู้

หญ้ำแพรกสำละวิน ซ่ึงเป็นโรงเรียนทำงเลือกส ำหรับ

เด็กกลุ่มชำติพันธุ์กระเหร่ียงท่ีต ำบลแม่สำมแลบ อ ำเภอ

สบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และกรณีอ่ืน ๆ อีกหลาย

กรณี แต่ทั้งหมดน้ี ก็ยังคงเป็นเพียงการน าเสนอที่

ในกำรท ำกระบวนกำรในชุมชน และต้องกำรกำรสนับสนุน กำร
เชื่อมประสำนจำกอำจำรย์ ม.ชีวิต ในพ้ืนที่ในด้ำนนี ้แต่ที่ผ่ำนมำ
ทำงรีสอร์ทยังไม่ได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงเต็มที่จำกศูนย์กำร
เรียนรู้ของ ม.ชีวิต ที่ จังหวัดหนองคำย  ท ำให้ควำมร่วมมือกัน
ในกำรส่งเสริมศักยภำพและควำมสำมำรถของชุมชน หรือกำร
ร่วมกันท ำให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยเฉพำะในเร่ืองอำชีพจึงยังไม่
เกิดขึน้ 
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มุ่งเน้นการวิเคราะห์ไปที่ตัวบุคคล (individual-

focused analysis)  ( โดยเฉพาะกรณีที่ เป็นนัก 

ศึกษาและบัณฑิต) เพ่ือสะท้อนการเปล่ียนแปลง

ด้านต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน ที่มีความเช่ือมโยงกับภารกิจ

การงานหรือบทบาทที่ท า และมุมมองต่าง ๆ ต่อ  

ม.ชีวิต และต่อประเด็นปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนและ

สังคมของนักศึกษาและบัณฑิตเหล่าน้ีเท่านั้น ยัง

ไม่ใช่การวิเคราะห์ที่มุ่งเน้นไปที่การท าความเข้าใจ

รายละเอียดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในระดับองค์กร 

(organizational-focused analysis) หรือ ระดับชุม 

ชน (community-focused analysis) หรือ ระดับ

เครือข่าย (network-focused analysis) เพราะใน

หลาย ๆ กรณี ยังมีข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ 

ไม่มากพอที่จะท าการวิเคราะห์เชิงลึกในระดับ 

ต่าง ๆ เหล่านั้นได้ เน่ืองจากระยะเวลาในการเก็บ

ข้อมูลมีจ ากัด ท าให้ไม่สามารถสอบทานข้อมูลเชิง

กว้างและเชิงลึกที่เก่ียวกับจ านวนผู้รับประโยชน์

จ านวนมากได้ เพราะนักศึกษา/ผู้เรียน โดยเฉพาะ

บัณฑิตบางท่าน มีความเก่ียวข้องกับบุคคลอ่ืน ๆ 

องค์กรอ่ืน ๆ ชุมชนอ่ืน ๆ จ านวนมาก และที่ส าคัญ

คือ ยังมีข้อมูลในระดับเครือข่าย ที่ต้องใช้เวลาใน

การศึกษาวิจัยหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน

มาก46 และต้องเป็นการศึกษาทั้งแบบเชิงส ารวจ

และแบบเจาะลึกกรณีศึกษาประเภทต่าง ๆ ด้วย จึง

จะสามารถสรุปผลกระทบ (impacts) ในแง่ของการ

มีส่วนหรือเป็นส่วนหน่ึง (contribution) ในการสร้าง

การเปล่ียนแปลงประเภทต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนได้อย่าง

ชัดเจน ทั้งน้ี จะให้ข้อเสนอแนะไว้ในรายงานการ

                                                        
46 โดยเฉพำะกรณีของคุณนงลักษณ์ อัศวสกุลชัย และผลงำน

ส ำคัญของเธอคือ วิสำหกิจชุมชนแปรรูปข้ำวต ำบลบ้ำนผึ้ง 
อ ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ที่มีสมำชิกวิสำหกิจเฉพำะใน
ต ำบลที่คุณนงลักษณ์อำศัยอยู่ประมำณ 500 ครัวเรือน และมี
เครือข่ำยผู้ผลิตประมำณ 12,000 รำย ในจังหวัดนครพนมและ
มุกดำหำร ถ้ำรวมจ ำนวนผู้ผลิตที่อยู่ในเครือข่ำยของวิสำหกิจ

ศึกษาวิจัยครั้ง น้ีด้วยว่า ควรมีการด าเนินการ

ศึกษาวิจัยในเร่ืองใด หรือควรจะต้องสนับสนุนให้มี

การศึกษาวิจัยกรณีไหน พ้ืนที่ไหนเป็นกรณีพิเศษ

เพ่ิมเติมอีกบ้าง      

นอกจำกน้ี ก็ยังมีกรณีของบัณฑิตท่ีชื่อ คุณวิชัย ชัยนุ

มำศ จำกศูนย์กำรเรียนรู้ท่ี ต ำบลปำกพูน อ ำเภอเมือง 

จังหวัดนครศรีธรรมรำช แต่อำศัยอยู่ท่ีอ ำเภอปำกพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมรำช ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงต่ำง ๆ ท่ี

ส ำคัญและน่ำสนใจมำก ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงบริบทท่ีมีควำม

แตกต่ำงจำกกรณีศึกษำอื่น ๆ ท่ีกล่ำวมำข้ำงต้น เพรำะ

เป็นกรณีของกำรท ำธุรกิจขนำดเล็ก แต่สำมำรถปรับ 

เปล่ียนให้สำมำรถสร้ำงผลผลิตและผลก ำไรได้มำกขึ้น 

สำมำรถปลดหน้ีสินได้ตั้งแต่ปีแรกท่ีมำเรียน และ

บัณฑิตท่ำนน้ียังมีบทบำทด้ำนต่ำง ๆ ในชุมชนของตน

อีกด้วย หรือกรณีของคุณสินชัย วงศ์จินดำ ผู้จัดกำร

วิสำหกิจชุมชนยำงพำรำ ต ำบลพรุพี อ ำเภอบ้ำนนำสำร 

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ท่ีมีบทบำทในกำรผลักดันและ

จัดตั้งวิสำหกิจชุมชนยำงพำรำ เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรถูก

เอำรัดเอำเปรียบจำกพ่อค้ำคนกลำง และยังสำมำรถน ำ

งบประมำณส่วนหน่ึงของรัฐหรือจำก “กองทุนกำร

แก้ไขปัญหำยำงพำรำแบบครบวงจร” ท่ีมีงบประมำณ

จ ำนวนมำก แต่ยังมีกำรน ำมำใช้ได้น้อย เพรำะประชำ 

ชนหรือกลุ่ม-องค์กรต่ำง ๆ ส่วนใหญ่ไม่สำมำรถ

ด ำเนินกำรตำมหลักกำรและหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ได้ 

แต่คุณสินชัย วงศ์จินดำ มีศักยภำพและควำมสำมำรถ

ในกำรน ำเงินส่วนหน่ึงมำหนุนช่วยในกำรจัดตั้งองค์กร

ของผู้ผลิต ซ่ึงเป็นกรณีท่ีมีนัยส ำคัญเป็นอย่ำงมำก

เช่นกัน เพรำะมีจ ำนวนสมำชิกหรือผู้รับประโยชน์ใน

ชุมชนจ ำนวนมำก นอกจำกน้ี ชุมชนหรือต ำบลพรุพีน้ียัง

แห่งนี้ น่ำจะมีประมำณ 40,000-50,000 รำย นอกจำกนี้ ยังมี
กำรเช่ือมกับเครือข่ำยเกษตรอินทรีย์ 8 จังหวัด ในภำคอีสำน ที่
มีกำรเก้ือกูลซึ่ งกันและกันในด้ ำนต่ำง ๆ ซึ่ งจะเห็นได้ว่ำ
ฐำนข้อมูลนี้ใหญ่มำก มีผู้ เกี่ยวข้องจ ำนวนมำก ซึ่งจะต้อง
ท ำกำรศึกษำวิจัยเฉพำะเร่ืองนี้ แยกออกไปต่ำงหำก จึงจะได้
ข้อมูลหรือสำมำรถประมวลภำพได้อย่ำงครบถว้น    
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มีบัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำจำก ม.ชีวิต หลำยท่ำนด้วย 

จึงมีควำมน่ำสนใจในแง่ของกำรจับมือกันพัฒนำชุมชน

ของตนและกำรขยำยเครือข่ำยของ ม.ชีวิต ในมิติต่ำง ๆ 

ทั้งมิติเศรษฐกิจชุมชน มิติกำรได้ผู้เรียนคนรุ่นใหม่เข้ำ

มำเรียน เพ่ือสำนต่ออุดมกำรณ์ของรุ่นพ่ีและองค์กรท่ี

รุ่นพ่ีจัดตั้งข้ึนหรือสำนต่อแนวคิด ปรัชญำ ปณิธำน 

วิสัยทัศน์ของ ม.ชีวิต ซ่ึงก็คือแนวคิด “ชุมชนเรียนรู้ 

ชุมชนเข้มแข็ง” ตำมท่ี ม.ชีวิต อยำกให้เกิดข้ึนนั่นเอง 

แต่ก็ไม่สำมำรถน ำเสนอรำยละเอียดต่ำง ๆ ทั้งหมด ณ 

ท่ีนี้ได้ เน่ืองด้วยเวลำมีจ ำกัด  

ส ำหรับกรณีของอำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีมี

บทบำทในกำรสร้ำงองค์กรและเครือข่ำยกำรพัฒนำ

ชุมชนท่ีโดดเด่น ดังเช่น กรณีของ อ.รสริน พุทธภูมิ

พิทักษ์ และ อ.สุรัตน์ เศวตเศรนี ท่ีศูนย์กำรเรียนรู้บ้ำน

ปลักแรด อ ำเภอบำงระก ำ จังหวัดพิษณุโลก ท่ีร่วมกัน

จัดตั้งสหกรณ์กำรเกษตรอำหำรปลอดภัยกรีนมำร์เก็ตฯ 

พิษณุโลก จ ำกัด ซ่ึงเป็นกรณีตัวอย่ำงท่ีส ำคัญมำกอีก

เช่นกัน เพรำะได้ท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงต่ำง ๆ ท่ี

ส ำคัญ ๆ มำกมำยในหลำย ๆ ระดับ ทั้งในระดับปัจเจก

บุคคล หรือตัวผู้เรียน/นักศึกษำปัจจุบัน ตัวบัณฑิตท่ี

ส ำเร็จกำรศึกษำ รวมไปถึงในระดับครัวเรือน และระดับ

ชุมชนบ้ำนพันเสำ ท่ีมีชำวบ้ำนเข้ำร่วมในกำรผลิตผัก

ประเภทต่ำง ๆ เพ่ือป้อนให้กับสหกรณ์จ ำนวน 80 กว่ำ

ครัวเรือน (ข้อมูลขณะท ำกำรสัมภำษณ์ ซ่ึงได้รับแจ้งว่ำ 

ก ำลังอยู่ในช่วงของกำรขยำยฐำนกำรผลิตหรือต้องกำร

สร้ำงงำน/อำชีพให้กับชุมชนเพ่ิมข้ึนอีกจ ำนวนหน่ึง) ซ่ึง

จริง ๆ แล้วกรณีน้ีมีนัยส ำคัญมำก เพรำะเป็นกำรผลิต

พืชผักอินทรีย์ป้อนให้กับบริษัทขนำดใหญ่ในกรุงเทพฯ 

ซ่ึงเป็นตลำดขนำดใหญ่ ท่ีมีควำมต้องกำรในกำรบริโภค 

(demand) ตลอดเวลำ เพรำะเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ท ำ

ให้สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับครัวเรือน-ชุมชนในระดับ

ท่ีมีนัยส ำคัญ และยังเปิดให้นักศึกษำและบัณฑิตของ  

ม.ชีวิต เข้ำร่วมถือหุ้นในสหกรณ์อีกด้วย ซ่ึงมีควำม 

ส ำคัญและน่ำสนใจมำกในกำรถ่ำยทอดประสบกำรณ์

และบทเรียนต่ำง ๆ ของกรณีศึกษำน้ี หรือกรณีของ

ศูนย์บ่มเพำะทับตะวัน อ ำเภอบ้ำนผือ จังหวัดอุดรธำนี 

ท่ีด ำเนินกำรโดย อ.สัญญำ สร้อยเสนำ และคณะ ซ่ึง

เป็นศูนย์กำรเกษตรเพ่ือกำรพ่ึงพำตนเองอย่ำงครบ

วงจร ท่ีน่ำสนใจมำกเช่นกัน เพรำะมีควำมเชื่อมโยงกับ

แนวคิดกำรพ่ึงพำตนเอง และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

อย่ำงชัดเจน นอกจำกน้ี ยังเป็นศูนย์ท่ีรับผู้เรียนมำจำก

ประเทศลำวด้วย จึงมีควำมน่ำสนใจในกำรศึกษำ

เปรียบเทียบผู้เรียนคนไทยและคนลำว ว่ำมีกำรเรียนรู้

และกำรเปล่ียนแปลงต่ำง ๆ ท่ีเหมือนหรือแตกต่ำงกัน

อย่ำงไรบ้ำง และยังมีควำมร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงำน

ต่ำง ๆ ในจังหวัดอุดรธำนีในกำรสร้ำงกำรเรียนรู้

เกี่ยวกับเรื่องน้ีให้กับกลุ่มเด็กและเยำวชนท่ีอยู่ในระบบ

โรงเรียนของรัฐ ด้วย แต่ก็ยังไม่สำมำรถน ำเสนอ

รำยละเอียดของกรณีต่ำง ๆ ดังกล่ำวไว้ได้ทั้งหมด ณ 

ท่ีนี้      
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กรณีศึกษาประเภทต่าง ๆ  

และบทวิเคราะห ์

ส ำหรับกำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์กรณีศึกษำประ 

เภทต่ำง ๆ ณ ท่ี น้ี เป็นกำรน ำเสนอท่ีจ ำแนกตำม

ศักยภำพ ควำมสำมำรถ บทบำทและผลงำนท่ีโดดเด่น 

ท่ีมีนัยส ำคัญในด้ำนต่ำง ๆ ของบัณฑิต นักศึกษำ/

ผู้เรียน และอำจำรย์จ ำนวนหน่ึง ท่ีโครงกำร ฯ เลือก

ข้ึนมำท ำกำรวิเครำะห์ และส ำหรับบำงกรณีได้ท ำกำร

วิเครำะห์ในเชิงลึก อย่ำงมีควำมเชื่อมโยงกับบริบทของ

ครอบครัวและชุมชนของกรณีศึกษำแต่ละกรณี รวมถึง

นัยยะและควำมหมำยท่ีมีต่อกำรท ำควำมเข้ำใจบทบำท

ในกำรเป็นผู้ น ำกำร เป ล่ียนแปลง (change agent 

/agency) ตำมท่ี ม.ชีวิต อยำกให้เกิดข้ึน เพรำะ ม.ชีวิต 

ไม่ได้มองผู้เรียนหรือบัณฑิตแยกออกจำกครอบครัว

และชุมชนท่ีตนเองอำศัยอยู่ ซ่ึงจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล

เท่ำท่ีได้รับมำทั้งหมด สำมำรถจ ำแนกบทบำทและผล 

งำนด้ำนต่ำง ๆ ของบัณฑิต47 หรือแก่นประเด็นหลัก

ของบทบำทในด้ำนต่ำง ๆ (thematic analysis) ออกเป็น 

12-13 บทบำท ด้วยกัน ซ่ึงมีบทบำททั้งด้ำนกำรจัด

กำรศึกษำเพ่ือผู้ด้อยโอกำส กำรพัฒนำชุมชนแบบองค์

รวม กำรเป็นจิตอำสำ กำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชนเพ่ือ

แก้ปัญหำกำรถูกเอำรัดเอำเปรียบ หรือเพ่ือกำรสร้ำง

อำชีพท่ีมั่นคง กำรสืบสำนภูมิปัญญำของท้องถิ่น 

โดยเฉพำะด้ำนเครื่องนุ่งห่ม/กำรทอผ้ำ กำรฟื้นฟูอัต

ลักษณ์ของชุมชน กำรจัดตั้งองค์กรของผู้ผลิตในภำค

กำรเกษตร กำรจัดตั้งหรือร่วมจัดตั้งสถำบันกำรเงิน/

กองทุนต่ำง ๆ ในชุมชน กำรประกอบธุรกิจส่วนตัว แต่มี

บทบำททำงสังคม ใช้แรงงำนในชุมชน มีกำรส่งเสริม

ชุมชนในด้ำนต่ำง ๆ กำรคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ กำร

ปรับเปล่ียนแบบแผนกำรผลิต กำรเปล่ียนแปลง

                                                        
47 ณ ที่นี้ ได้ผนวกรวมนักศึกษำท่ำนหนึ่ง คือ คุณนงลักษณ์ 

อัศวสกุลชัย ที่มีประสบกำรณ์ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถสูงมำก 
เพรำะได้สร้ำงกลุ่มวิสำหกิจชุมชนแปรรูปข้ำวที่มีกำรขยำยตัว
ออกไปอย่ำงรวดเร็ว จนถึงตลำดต่ำงประเทศ จนอำจกล่ำวได้
ด้วยว่ำ นักศึกษำท่ำนนี้เป็นบัณฑิตตัวจริง ถ้ำค ำว่ำ “บัณฑิต” 

ควำมคิด/ทัศนคติ/พฤติกรรมของตนเอง กำรนวด

กำรแพทย์แผนไทย เป็นต้น  

ส ำหรับกำรน ำเสนอในล ำดับต่อไปน้ี จะใช้วิธีกำรน ำ 

เสนอกรณีศึกษำท่ีโดดเด่นบำงกรณีท่ีเลือกข้ึนมำอย่ำง

ค่อนข้ำงละเอียด และมีควำมเชื่อมโยงกับบริบทกำร

ท ำงำนหรือบริบทกำรพัฒนำหรือบทบำทกำรขับเคล่ือน

หรือกำรผลักดันให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงในด้ำนต่ำง ๆ 

ในชุมชนท่ีตนอำศัยอยู่ ท่ีเป็นจุดเด่นหรือแก่นสำระหลัก

ของแต่ละกรณีศึกษำท่ีได้จำกกำรวิเครำะห์แก่นประ 

เด็นหลัก (thematic analysis) ดังท่ีกล่ำวข้ำงต้น หลัง 

จำกนั้น จะเป็นกำรวิเครำะห์ด้วยกำรใช้แนวคิดส ำคัญ 

ๆ ต่ำง ๆ ท่ีโครงกำรวิจัยน้ีได้ก ำหนดไว้ ซ่ึงครอบคลุม 

แนวคิดศักยภำพ/ควำมสำมำรถและกำรเป็นผู้น ำกำร

เปล่ียนแปลงของอมำตยำ เซ็น แนวคิดกำรพึ่งพำตนเอง 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดกำรเรียนรู้สู่กำร

เปล่ียนแปลง ซ่ึงกำรเลือกแนวคิดใดข้ึนมำใช้ในกำร

วิเครำะห์กรณีศึกษำใดบ้ำงนั้น ข้ึนอยู่กับข้อมูลท่ีปรำกฏ

ออกมำ (emerged data) ซ่ึงบำงกรณีศึกษำอำจใช้แนวคิด

ตำมท่ีกล่ำวมำทั้งหมดน้ีในกำรวิเครำะห์ก็ได้ ถ้ำข้อมูล

ของกรณีศึกษำดังกล่ำวมีควำมเกี่ยวข้องกับแนวคิดทั้ง 

4 แนวคิดน้ี หรือในทำงกลับกัน ก็คือ ถ้ำกำรน ำแนวคิด

ดังกล่ำวมำน้ีมำช่วยในกำรวิเครำะห์ จะช่วยท ำให้เกิด

ควำมกระจ่ำงและควำมรู้ควำมเข้ำใจในปฏิบัติกำรต่ำง 

ๆ (actions) ของบัณฑิต/ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำแต่ละท่ำน

มำกข้ึนหรือลึกซ้ึงย่ิงข้ึน ส ำหรับบำงกรณีศึกษำ ก็

อำจจะเข้ำข่ำยประมำณ 1-2 แนวคิด เช่น แนวคิดกำร

พ่ึงพำตนเองและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น  

(โปรดดูตำรำงสรุปลักษณะส ำคัญของกรณีศึกษำประ 

กอบด้วย)  

ส ำหรับบัณฑิตท่ีมีผลงำนโดดเด่นในด้ำนต่ำง ๆ นั้น ได้มี

กำรจัดอันดับตำมควำมเข้มข้นของบทบำทตำมประเด็น

ท่ีมีควำมส ำคัญในมิติต่ำง ๆ 12-13 มิติด้วยกัน ดังน้ีคือ 

หมำยถึง บุคคลที่มีประสบกำรณ์ มีปัญญำและมีควำมรู้
ควำมสำมำรถบนฐำนคุณธรรม จริยธรรม และด ำเนินชีวติอย่ำง
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน/บ้ำนเกิดของตน หรือไม่ใช่เพียงแค่กำรมี
ใบปริญญำ 
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กรณีศึกษา 

1 

บณัฑิตท่ีมีบทบาทดา้นการศึกษาเพ่ือผ ูด้อ้ยโอกาส  

และการศึกษาเพ่ือทอ้งถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 

อ.ธนวัฒน์ พรมเกษา 
อ.แม่จริม จ.น่าน 

 

 
 
 
 
 
 

 

อ.ชาญ พังจนัตา 
อ.สันติสุข จ.น่าน 

 

 
 
 
 
 
 
 

คุณอ าภา ธวัชวิฑูร 
อ.แม  สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

 

ซ่ึงในรำยงำนฉบับน้ี จะน ำเสนอกรณีศึกษำทั้งสำมน้ี

อย่ำงละเอียดในล ำดับต่อไปด้วย เพรำะเป็นกรณีศึกษำ

ท่ีมีนัยส ำคัญมำกต่อควำมเป็นชุมชนท้องถ่ิน โดยเฉพำะ

ชุมชนของกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำง ๆ ทั้งม้ง กระเหรี่ยง ฯลฯ 

ซ่ึงถือว่ำเป็นกลุ่มคนชำยขอบ (marginalized groups) ท่ี

ควรได้รับกำรให้ควำมส ำคัญในล ำดับต้น ๆ เพรำะยัง

ตกอยู่ในภำวะเสียเปรียบประชำกรกลุ่มอ่ืน ๆ โดย 

เฉพำะกลุ่มท่ีอยู่ใกล้ศูนย์กลำงกำรพัฒนำ ดังเช่นใน

เมืองหลวงและเมืองใหญ่ต่ำง ๆ และทั้งสำมกรณี 

โดยเฉพำะกรณีของ อ.ธนวัฒน์ พรมเกษา ท่ีจังหวัด

น่ำน และคุณอ าภา ธวัชวิฑูร ท่ีจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น 

พบว่ำ ต้องประสบกับภำวะยำกล ำบำกในกำรเข้ำถึง

ทรัพยำกร ท ำให้ต้องด้ินรนหำทุนเอง ทั้ง ๆ ท่ีเป็นกำร

ท ำงำนเพ่ือผู้ ด้อยโอกำส แต่ก็ยังไม่ค่อยได้รับกำร

สนับสนุนจำกภำครัฐอย่ำงเป็นระบบ ต่อเน่ืองมำก

เท่ำท่ีควร ต้องมีกำรว่ิงเต้น ระดมทุนจำกภำคสำ 

ธำรณะ ทั้ง ๆ ท่ีเป็นกรณีของกำรท ำงำนท่ีมีศักยภำพใน

กำรช่วยลดภำระของรัฐ หรือลดควำมเหล่ือมล้ ำต่ำง ๆ 

ท่ีด ำรงอยู่ในสังคมเป็นอย่ำงมำก     

  โดยสรุป    บัณฑิตทั้งสามท่านของ ม.ชีวิต ในกลุ่ม

น้ี มีความสามารถในการแสดงบทบาทในการเป็น

ผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงในระดับที่มีนัยส าคัญ 

โดยเฉพาะ อ. ธนวัฒน์ และคุณอ าภา เพราะเป็น

การจัดการศึกษาหรือหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษา

ให้กับเด็กในถ่ินทุรกันดาร ซ่ึงถ้าเด็กเหล่าน้ีไม่ได้รับ

โอกาสเหล่าน้ี พวกเขาก็จะเติบโตมาอย่างไม่

สมบูรณ์ เพราะถูกทอดทิ้ง ไม่ได้รับโอกาสในการ 

ศึกษาเล่าเรียน เพ่ือขัดเกลาตนเอง ก็จะกลายเป็น

ปัญหาสังคมต่อไปแน่นอน  
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กรณีศึกษา 

2 

บณัฑิตท่ีเป็นผ ูน้ าชมุชน มีบทบาทดา้นสงัคม  

และเครอืขา่ยทางสงัคม 

 

 

 
 

คุณสมหมาย ชลสินธุ์ และภรรยา  
ต. ทุ่งใส อ. สิชล จ. นครศรีธรรมราช 

ผู้ใหญ่โกเมศร์ ทองบุญชู  
ต. เกาะขันธ์ อ. ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช 

ส ำหรับสองกรณีน้ี ก็จะได้ท ำกำรเสนอบทวิเครำะห์

อย่ำงละเอียดเช่นกัน เพรำะมีควำมน่ำสนใจเป็นอย่ำง

มำกทั้งสองกรณี เพรำะเป็นบัณฑิตท่ีมีเครือข่ำยชุมชน

และสังคมกว้ำงขวำง ซ่ึงมีนัยส ำคัญต่อกำรขยำยฐำน

แนวคิดและปรัชญำของ ม.ชีวิต รวมถึงกำรหำผู้เรียนรุ่น

ใหม่มำเข้ำร่วมเส้นทำงของ ม.ชีวิต ซ่ึงคุณสมหมาย 

ชลสินธุ์  มีควำมโดดเด่นในด้ำนกำรเป็นผู้ มี จิตใจ

เสียสละ หรือเป็นจิตอำสำเพ่ือสังคม ท่ีใช้ทรัพยำกร

ส่วนตัวและหำทุนเอง มีควำมสำมำรถในกำรเชื่อม

ประสำนกับบุคคลและองค์กรต่ำง ๆ จ ำนวนมำก ทั้งใน

ระดับอ ำเภอและระดับจังหวัด ถือว่ำเป็นกำรท ำงำนใน 

scale ท่ีกว้ำง มีบทบำทขับเคล่ือนประเด็นสำธำรณะใน

ระดับสูง สำมำรถใช้เป็นส่ือบุคคลในกำรประชำสัมพันธ์

ภำพลักษณ์ของ ม.ชีวิต ได้ดี 

ในขณะท่ีผู้ใหญ่โกเมศร์ ทองบุญชู มีเครือข่ำยชุมชน

และสังคมกว้ำงขวำงเช่นกัน ไม่ใช่เฉพำะท่ีจังหวัดนคร 

ศรีธรรมรำช หรือภำคใต้ แต่เป็นเครือข่ำยในระดับ 

ประเทศ เพรำะท่ีผ่ำนมำ ผู้ใหญ่โกเมศร์ท ำงำนในภำค

ประชำสังคมมำตลอด โดยเฉพำะประเด็นกำรบริหำร

จัดกำรภัยพิบัติและได้เดินทำงไปช่วยเหลือในกำรกู้ชีพ

กู้ภัยในจังหวัดต่ำง ๆ ทุกครั้งท่ีมีวิกฤติหรือภัยทำง

ธรรมชำติ เช่น น้ ำท่วม, แผ่นดินไหว, ดินโคลนถล่ม 

และยังมีงำนในเชิงลึก ซ่ึงเป็นงำนกำรพัฒนำคนเพ่ือ

รับมือกับภัยพิบัติ และงำนด้ำนกำรพัฒนำชุมชนแบบ

องค์รวม บนฐำนข้อมูลชุมชนท่ีครอบคลุมทุกด้ำน ทั้ง

ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม, กำรศึกษำ/

กำรพัฒนำคนรุ่นใหม่, กำรดูแลผู้สูงอำยุ-คนพิกำร-

เด็กและเยำวชน, กำรพัฒนำอำชีพและรำยได้ ฯลฯ จึงมี

ควำมส ำคญัและน่ำสนใจมำกทั้งสองกรณี 

  โดยสรุป   ทั้งสองกรณีน้ีมีความโดดเด่นมากใน

การเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงในชุมชนและ

สังคม โดยเฉพาะผู้ใหญ่โกเมศร์ ทองบุญชู ที่มีฐาน

คิดเชิงระบบ มีโอกาสได้รับทรัพยากรจากเครือข่าย

การท างานของส านักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเครือข่ายกว้างขวางใน

ระดับประเทศ     
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กรณีศึกษา 

3 

บณัฑิตท่ีมีบทบาทดา้นการสรา้งและพฒันาวิสาหกิจชมุชน 

หรอืวิสาหกิจขนาด/ประเภทต่าง ๆ ทัง้ดา้นการเกษตร 

การตดัเยบ็เสื้อผา้ และการเลี้ยงไสเ้ดือน 

 

 

 

 
คุณนงลักษณ์ อัศวสกุลชัย  

กลุ่มวิสาหกจิชุมชนต าบลบ้านผ้ึง  

อ. เมือง จ. นครพนม 

คุณกรรณิการ์ ขาวละมนุ  

กลุ่มตัดเย็บเส้ือผ้าสตรีบ้านผ้ึง  

และกลุ่มเล้ียงไส้เดือนบ้านผึ้ง  

ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ล าปาง 

ซ่ึงจะน ำเสนอบทวิเครำะห์กรณีศึกษำทั้ง 2 รำยน้ีอย่ำง

ละเอียด (เท่ำที่ข้อมูลอ ำนวย ณ ปัจจุบัน) เพรำะทั้งสอง

กรณีน้ี มีควำมแตกต่ำงกันในหลำย ๆ ด้ำนท่ีน่ำสนใจ

มำก หรือท ำให้ได้รับควำมรู้ท่ีมีควำมเชื่อมโยงกับบริบท

ท่ีมีควำมแตกต่ำงกัน เพรำะกรณีแรก หรือคุณนง

ลักษณ์ อัศวสกุลชัย เป็นประธำนวิสำหกิจชุมชนขนำด

ใหญ่ ท่ีมีเครือข่ำยจ ำนวนมำกทั้งในระดับต ำบล ระดับ

อ ำเภอ ระดับจังหวัดและระดับภำคอีสำน มีกำรใช้เงิน

ลงทุนจ ำนวนมำก ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำน

ภำครัฐ มีเครือข่ำยตลำดข้ำวอินทรีย์ในต่ำงประเทศ 

และถ้ำ ม.ชีวิต สำมำรถท ำควำมเข้ำใจกรณีน้ีให้ถูกต้อง 

ครบถ้วน ลึกซ้ึง จะมีส่วนในกำรสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับ

ระบบเศรษฐกิจชุมชนบนฐำนของกำรท ำวิสำหกิจชุมชน 

ท่ี ม.ชีวิต สนับสนุนหรือให้คุณค่ำ ในขณะท่ีกรณีของ

คุณกรรณิการ์ ขาวละมุนนั้น เป็นกรณีของวิสำหกิจ

ชุมชนขนำดเล็ก มีจ ำนวนผู้รับประโยชน์ท่ีเป็นสตรีหรือ

แม่บ้ำนในระดับหมู่บ้ำน/ต ำบล ประมำณ 20 กว่ำรำย 

แต่ก็สำมำรถสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้หรือควำมมั่นคง

ทำงรำยได้ให้กับสมำชิกวิสำหกิจชุมชนแห่งน้ีได้เป็น

อย่ำงดี มีควำมยั่งยืนมำเป็นเวลำหลำยปีแล้ว ซ่ึงตรง

กับหลักกำรหรือแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งใน

ด้ำนควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุมีผล และกำรมี

ภูมิคุ้มกัน  

  โดยสรุป   บัณฑิตทั้งสองท่านน้ี ซึ่งเป็นสตรีทั้งคู่ 

แต่อยู่กันคนละภาค คนหน่ึงอยู่ในภาคอีสานและ

อีกคนหน่ึงอยู่ในภาคเหนือ แต่มีความสนใจคล้าย 

คลึงกัน และที่ส าคัญมีการจัดท าวิสาหกิจชุมชนที่

ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชาว 

บ้านตลอดจนชุมชนได้อย่างตรงจุดมาก    
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กรณีศึกษา 

4 

บณัฑิตท่ีมีความสามารถดา้นการทอผา้ไหม/ผา้ทอพ้ืนเมือง 

และการสืบทอดภมิูปัญญาของทอ้งถ่ินดา้นเส้ือผา้ เครือ่งน ุ่งห่ม 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

คุณจีระวรรณ จันทะเลิศ  

อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 

คุณจันทร์เพ็ญ อินโจม  

อ.พรรณานิคม จ. สกลนคร 

คุณพัทยา จินพละ  
อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 

ส ำหรับทั้ง 3 กรณีน้ี มีควำมน่ำสนใจในแง่ของควำม

ภำคภูมิใจในกำรสืบทอดภูมิปัญญำของท้องถิ่นในด้ำน

เสื้อผ้ำและเครื่องนุ่งห่ม ซ่ึงทั้งสำมกรณีได้เกิดกำร

เปล่ียนแปลงตนเองในด้ำนกระบวนทัศน์ วิธีคิด วิธีมอง 

หรือหันมำมองเห็นควำมส ำคัญของตนเอง, อำชีพ 

ศักยภำพและควำมสำมำรถของพ่อแม่หรือบรรพบุรุษ 

และมองเห็นควำมส ำคัญของควำมเป็นมำหรือรำกเหง้ำ

ของตนเองและชุมชนบ้ำนเกิดของตนอย่ำงชัดเจนมำก 

ท ำให้หันกลับมำให้คุณค่ำกับส่ิงท่ีมีอยู่และก ำลังจะสูญ

หำยไป จนสำมำรถสร้ำงเป็นอำชีพ มีกำรต่อยอดใน

ด้ำนต่ำง ๆ ท ำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่ำเพ่ิม (value added) 

โดยเฉพำะสองกรณีแรก จะมีควำมชัดเจนอย่ำงมำกว่ำ 

เม่ือบัณฑิต ม.ชีวิต กลับมำให้คุณค่ำกับภูมิปัญญำของ

บรรพบุรุษแล้ว ได้เกิดกำรเปล่ียนแปลงต่ำง ๆ อย่ำง

ก้ำวกระโดด มีควำมเชื่อมโยงกัน และเป็นองค์รวม

อย่ำงย่ิง โดยเฉพำะคุณจีระวรรณ จันทะเลิศ นั้นได้

เกิดกำรเปล่ียนแปลงในตนเอง  มีควำมมั่นใจในส่ิงท่ีท ำ 

สำมำรถพูดหรือน ำเสนอควำมรู้ ควำมคิด ส่ิงท่ีตนเอง

ท ำต่อท่ีสำธำรณะได้ ซ่ึงแต่เดิมไม่มีควำมมั่นใจ ไม่

สำมำรถพูดหน้ำชั้นเรียนได้ ไปจนถึงกำรเปล่ียนแปลง

ในเรื่องอำชีพของพ่อแม่ ท่ีเดิมมองว่ำ กำรเป็นชำวนำ

นั้นล ำบำกและยำกจน เกือบจะละทิ้งหมู่บ้ำนและอำชีพ

ท ำนำ ก ำลังจะไปท ำงำนด้ำนธุรกิจหรือเข้ำเมือง ไป

จนถึงควำมสำมำรถในกำรคิด กำรตั้งค ำถำมต่อส่ิงท่ี

รับรู้ กำรสืบค้นลงลึกในด้ำนต่ำง ๆ เกี่ยวกับชุมชน

หมู่บ้ำนท่ีตนเองเคยมีข้อสงสัยหรือค ำถำมต่ำง ๆ อยู่ใน

ใจ จนสำมำรถน ำมำสู่กำรประดิษฐ์ลำยผ้ำท่ีต้องกำร

สะท้อนและรักษำอัตลักษณ์ของชุมชนของตนไว้ นับเป็น

กำรเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปตำมท่ี ม.ชีวิต ต้องกำรอย่ำง

ครบถ้วน ท ำให้สำมำรถยืนอยู่ในชุมชนอย่ำงมีศักดิ์ศรี รู้

ท่ีมำหรือรำกเหง้ำของตน และมีบทบำทในกำรท ำงำน

ชุมชน โดยเฉพำะในกำรรณรงค์ทำงด้ำนกำรฟื้นฟู

ศิลปวัฒนธรรมต่ำง ๆ กำรท ำเรื่องเกษตรอินทรีย์ กำร

ดูแลเร่ืองผู้สูงอำยุ เป็นต้น  

 

ซ่ึงก็คล้ำย ๆ กับกรณีของคุณจันทร์เพ็ญ อินโจม ท่ี 

อ.พรรณำนิคม จ.สกลนคร ซ่ึงท ำเรื่องผ้ำย้อมครำม 

และกำรท่ีได้หันมำท ำเรื่องน้ี ก็เป็นผลมำจำกกระ 

บวนกำรเรียนรู้ของ ม.ชีวิต ท่ีให้สืบค้นควำมเป็นมำหรือ

รำกเหง้ำของตน ท ำให้มีควำมมั่นใจในกำรท ำอำชีพผ้ำ
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ย้อมครำม และสำมำรถออกแบบผลิตภัณฑ์หรือเสื้อผ้ำ

ต่ำง ๆ ได้ด้วยตนเอง มีบทบำทในกำรท ำงำนร่วมกับ

ชุมชนใกล้เคียง48 ท่ีให้ควำมส ำคัญกับกำรท ำงำนกลุ่ม

หรือกำรเชื่อมโยงกัน กำรช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้ำน

ต่ำง ๆ และก ำลังด ำเนินกำรเรื่องกำรท่องเท่ียวชุมชน

ด้วย ซ่ึงจะได้น ำเสนอกรณีศึกษำทั้งสองน้ีอย่ำงละเอียด

ในล ำดับต่อไป  

 

แต่ส ำหรับกรณีของคุณพัทยา จินพละ นั้น จะไม่ได้

น ำเสนออย่ำงละเอียด เพรำะเวลำในกำรเขียนไม่

เพียงพอ ซ่ึงท่ีจริงกรณีน้ีก็ มีกำรเปล่ียนแปลงท่ีมี

นัยส ำคัญหลำยประกำร เป็นบัณฑิตท่ีมีศักยภำพและ

ควำมสำมำรถในด้ำนต่ำง ๆ หลำยด้ำนเช่นกัน โดย 

เฉพำะกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรเพ่ือน ำเงินทุนจำก

องค์กรต่ำง ๆ มำใช้ในกำรพัฒนำหมู่บ้ำน ซ่ึงท่ีผ่ำนมำ

ได้รับทุนจำกแหล่งต่ำง ๆ หลำยแหล่ง น ำมำใช้ในกำร

พัฒนำระบบน้ ำประปำหมู่บ้ำน จัดตั้งกลุ่มทอผ้ำไหม

ให้กับสตรีในชุมชน ท่ีต้องกำรสร้ำงรำยได้เพ่ิมและ

บำงส่วนว่ำงงำนในฤดูแล้ง และอีกหลำยบทบำท/

                                                        
48 แต่ยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรพัฒนำในชุมชนของตนหรือที่ตน

อำศัยอยู่ได้มำกเท่ำใดนัก เน่ืองจำกยังมีควำมคิดเห็นที่ไม่ค่อย
สอดคล้องกับผู้น ำชุมชน ประกอบกับเป็นชุมชนที่ชำวบ้ำนย้ำย
ถิ่นไปท ำงำนที่เมืองใหญ่และกรุงเทพมหำนครจ ำนวนมำก 
โดยเฉพำะกำรเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอำยุที่มีฐำนะดี ท ำให้ไม่
มีแรงงำน หรือมีคนเหลืออยู่ในหมู่บ้ำนไม่มำก (ส่วนใหญ่มีแต่
ผู้สูงอำยุ) และส่วนใหญ่พอใจกับกำรได้รับเงินเป็นรำยเดือนที่
กรุงเทพ เพรำะเป็นรำยได้ที่แน่นอน เน่ืองจำกกำรรวมกลุ่มกัน
พัฒนำต้องผ่ำนอีกหลำยขั้นตอน ท ำให้คนจ ำนวนมำกไม่ค่อย

กิจกรรมท่ีด ำเนินกำรในชุมชน หรือจะว่ำไปแล้วคุณ

พัทยา จินพละ เป็นนักพัฒนำชุมชนท่ีเป็นสตรีและเป็น

แกนกลำงส ำคัญคนหน่ึงของขบวนกำรพัฒนำชุมชน

ของต ำบลโพนชำย อ ำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ก็ว่ำได้ 

เพรำะมีจิตส ำนึกรับผิดชอบต่อชุมชนในระดับสูง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  โดยสรุป   บัณฑิตทั้งสามท่านน้ีมีศักยภาพและ

ความสามารถในการเปล่ียนแปลงตนเองในด้าน 

ต่าง ๆ โดยเฉพาะการเปล่ียนกระบวนทัศน์ วิธีคิด 

วิธีมองต่อตนเองและชุมชนของตน ใช้ทรัพยากร

และความรู้ดั้ ง เดิมของชุมชนหรือบรรพบุรุษ 

(indigenous knowledge) มาต่อยอด จนท าให้มี

สถานะทางเศรษฐกิจที่ดี ข้ึนอย่างชัดเจน โดย 

เฉพาะสองท่านแรก และสามารถแสดงบทบาทเป็น

ผู้น าการเปล่ียนแปลงในชุมชนได้ในระดับที่ มี

นัยส าคัญทั้ง 3 ท่าน 

สนใจ บำงส่วนมองว่ำยุ่งยำก ไม่มีเวลำเข้ำร่วม บำงส่วนมีหนีส้ิน 
ต้องมีเงินใช้หนี้ หรือมีรำยจ่ำยต่ำง ๆ ที่ต้องมีเงินสดในมือ 
บำงส่วนไม่มีควำมเช่ือมั่นในกำรรวมกลุ่มกันท ำกำรผลิต 
บำงส่วนไม่ชอบกำรตัดเย็บเสื้อผ้ำหรือไม่ค่อยถนัด จึงท ำให้สิ่งที่
คุณจันทร์เพ็ญ คิดไว้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรที่หมู่บ้ำนของตนได้ 
จึงต้องไปร่วมมือกับหมู่บ้ำนใกล้เคียง ที่สนใจ มีแรงงำน มีสตรี
จ ำนวนหนึ่งที่สนใจเร่ืองกำรตัดเย็บเสื้อผ้ำ หรือกำรท ำผ้ำย้อม
ครำม  
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บณัฑิตท่ีมีบทบาทดา้นการฟ้ืนฟอูตัลกัษณข์องชมุชน  

การพฒันาชมุชนและการท่องเท่ียวชมุชน 

 

 

 

ก านันทวี บุญเสก 

บ้านหนองมะแซว ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 

ก ำนันทวี บุญเสก เป็นกลุ่มชำติพันธุ์กูยหรือกวยหรือ

ส่วย มีอำชีพและธุรกิจต่ำง ๆ หลำยอย่ำง รวมถึง

กิจกำรโรงสีขนำดเล็ก มีร้ำนค้ำ และเป็นส่ือมวลชน

ท้องถิ่น มีบทบำทในกำรส่งเสริมหรือพัฒนำชุมชนใน

ด้ำนต่ำง ๆ หลำยด้ำนด้วยกัน โดยเฉพำะกำรส่งเสริม 

กำรรื้อฟื้นอัตลักษณ์และศักยภำพของชุมชนในด้ำน

อำชีพ ศิลปวัฒนธรรมและด้ำนกำรท่องเท่ียวชุมชน 

หรือกำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ท่ีอยู่บนฐำนของภูมิ

ปัญญำท้องถิ่นและจุดเด่นของแต่ละหมู่บ้ำน เช่น กำร

ส่งเสริมกำรทอผ้ำไหมลำยโบรำณ กำรทอเส่ือกกแบบ

ลำยโบรำณ กำรแปรรูปเส่ือกกเป็นกระเป๋ำแฮนด์เมด 

(Handmade) หลำกหลำยสไตล์ สวยงำม ทันสมัย เป็น

กำรเพ่ิมมูลค่ำให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน และสำมำรถ

จ ำหน่ำยได้รำคำดีทั้งในและต่ำงประเทศ บำงส่วน

สำมำรถจ ำหน่ำยได้ในรำคำสูงถึง 2,000-6,000 บำท 

นอกจำกกระเป๋ำแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืน ๆ อีก

หลำยอย่ำง เช่น ท่ีรองแก้ว ท่ีใส่กระดำษทิชชู ฯลฯ 

รวมถึงกำรส่งเสริมให้วัยรุ่น เยำวชนในชุมชน แม้แต่เพศ

ชำย ให้มีควำมภำคภูมิใจในรำกเหง้ำและวัฒนธรรม

ของตน และเข้ำร่วมในกำรสืบสำนอำชีพหรือภูมิปัญญำ

ของท้องถิ่น เช่น กำรทอผ้ำไหม ซ่ึงปกติเป็นกิจกรรม

หรืออำชีพของผู้หญิง แต่ถ้ำมีเด็กหรือเยำวชน/วัยรุ่นคน

ใดสนใจ ก็พร้อมส่งเสริมเต็มท่ี ซ่ึงท่ีผ่ำนมำก็มีเยำวชน

ชำยท่ีประสบควำมส ำเร็จในกำรสืบสำนภูมิปัญญำใน

กำรทอผ้ำไหมลำยโบรำณ ท่ีเรียกว่ำ “ลำยลูกแก้ว” ซ่ึง

เป็นลำยท่ีเป็นอัตลักษณ์ของชำวกูย และยังมีควำม 

สำมำรถในกำรเล่นดนตรีโบรำณที่เรียกว่ำ “ซอกระดอง

เต่ำ”  

นอกจำกน้ี ก็ยังให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแลผู้สูงอำยุ

หรือกำรเสริมศักยภำพและให้บทบำทกับผู้สูงอำยุใน

กำรพัฒนำ และอีกมำกมำยหลำกหลำยกิจกรรม

สร้ำงสรรค์ในกำรฟื้นฟูและอนุรักษ์ศักยภำพและ

ควำมสำมำรถของชุมชนในด้ำนต่ำง ๆ และหลำยอย่ำง

ถือเป็นทักษะระดับสูง กำรน ำโดยก ำนันทวี บุญเสก ท ำ

ให้ชุมชนเกิดกำรต่ืนตัว เกิดกำรประสำนเชื่อมโยงกัน 

กำรช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้ำนต่ำง ๆ ท่ีน่ำศึกษำในเชิง

ลึก อย่ำงครอบคลุม รอบด้ำน เพ่ือให้มองเห็นภำพกำร

ขับเคล่ือนของชุมชนอย่ำงเป็นองค์รวม เพื่อน ำไปใช้เป็น

ควำมรู้ในกำรต่อยอดหรือสร้ำงเสริมพลังในด้ำนต่ำง ๆ 

เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนต่อไปด้วย  (ส ำหรับกรณีน้ี เป็น

อีกกรณีหน่ึงท่ีน่ำสนใจมำก แต่ก็ไม่ได้น ำเสนอบท

วิเครำะห์อย่ำงละเอียด เพรำะเวลำไม่เพียงพอ) 

  โดยสรุป    ก านันทวี บุญเสก เป็นบุคคลที่ มี

จิตส านึกต่อชุมชนหรือต่อสาธารณะสูง สนใจความ

เป็นไปของชุมชน มีความภูมิใจในรากเหง้าและ

ความเป็นมาของตน เป็นคนขยัน และต้องการเห็น

ชุมชนชาวกูยมีการรักษาเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์

ของตนไว้ ท่ามกลางการเปล่ียนแปลง มีความสนใจ

ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ที่ เรียกว่า 

“การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” และเป็นผู้ส่ือข่าว

หรือท างานด้านส่ือด้วย จึงมีความเหมาะสมในการ

เป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงในชุมชนชาวกูยเป็น

อย่างยิ่ง  
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บณัฑิตท่ีมีบทบาทในการจดัตัง้องคก์รของผ ูผ้ลิต 

ในภาคเกษตรและศนูยก์ารเรยีนร ูใ้นชมุชน  

เช่น สหกรณผ์ ูผ้ลิตปาลม์และยางพารา 

 

 

คุณสินชัย วงศ์จินดา  

อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎรธ์านี 

คุณอุดม บุญทองแก้ว ปราชญ์ชุมชน  

อ.ปลายพระยา จ.กระบี ่

  

 

 

 

ก านันทวีศักด์ิ พรหมรักษา ปราชญช์ุมชน  

อ.ปลายพระยา จ.กระบี ่
อ.เทพพิทักษ์ วงศ์ไชยภาคย์ (อาจารย์ ม.ชีวิต) 

อ.ปลายพระยา จ.กระบี ่

คุณสินชัย วงศ์จินดา อำยุ 54 ปี บัณฑิต ม.ชีวิต ปี 

พ.ศ. 2556 (เข้ำเรียนปี 2553) ต.พรุพี อ.บ้ำนนำสำร จ.

สุรำษฎร์ธำนี  พบว่ำ เป็นบุคคลท่ีมีศักยภำพและ

ควำมสำมำรถมำกหลำยด้ำน โดยเฉพำะกำรคิดเชิง

ระบบและควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ระบบกำรผลิต

ยำงพำรำ ท ำให้มองเห็นช่องโหว่ต่ำง ๆ ท่ีท ำให้ชำวสวน

ยำงพำรำเสียเปรียบพ่อค้ำคนกลำง ซ่ึงหน่วยงำน

ภำครัฐไม่สำมำรถช่วยเหลือได้ จึงได้ร่วมมือกับบัณฑิต 

ม.ชีวิต รุ่นน้อง (เข้ำเรียนปี 2557 จบปี 2559) ท่ีเป็นคน

หมู่บ้ำนท่ีอยู่ในต ำบลเดียวกัน ผลักดันเรื่องกำรจัดตั้ง
                                                        
49 ซึ่งอันที่จริงนั้น ในช่วงปลำยปี พ.ศ.2556 คือ ช่วงกำรริเริ่ม

ก่อตั้ง ได้รับเงินกู้จำกกองทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ปัญหำยำงพำรำ
ทั้งระบบจ ำนวน 2.2 ล้ำนำท   

นอกจำกนี้ ก็ยังมีกำรสมทบทุนก่อตั้งจำกคนที่มีฐำนะอีกส่วน
หนึ่ง ซึ่งมีผู้สมทบรำยบุคคลแบบนี้ จ ำนวน 6-7 คน ๆ ละ 
50,000 บำท และมีเครือข่ำยสมำชิก หรือสมำชิกที่เข้ำร่วมใน
ลักษณะเครือข่ำยอีกจ ำนวน 8 เครือข่ำย ๆ ละ 500,000 บำท 

วิสำหกิจชุมชนยำงพำรำ ต ำบลพรุพี อ ำเภอบ้ำนนำสำร 

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี ข้ึนมำร่วมกับชำวบ้ำน ผู้น ำ ซ่ึงเริ่ม

ด ำเนินกำรเม่ือปี 2556-2557 (หรือภำยหลังจำกท่ีคุณ

สินชัยส ำเร็จกำรศึกษำจำก ม.ชีวิต) มีสมำชิกผู้ร่วม

ก่อตั้ง 118 คน ได้เงินทุนร่วมก่อตั้งจำกสมำชิกประมำณ 

1.2 ล้ำนบำท ในช่วงปี 255749 ท าให้สามารถแก้ไข

ปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง

ได้ โดยเฉพาะปัญหาการถูกโกงน้ าหนักน้ ายาง มี

สมาชิกหรือผู้รับประโยชน์จ านวนมาก และยัง

ต่อมำในปี  2560 ได้รับเงินช่วยเหลือจำกกองทุนส่งเสริม
พลังงำนอีกจ ำนวน 13 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรผลิตยำงและกำร
รมยำง ท ำให้เกิดกลิ่นเหม็นและน้ ำเน่ำเสีย ทำงกองทุนส่งเสริม
พลังงำนเลยมำส่งเสริมในกำรวำงระบบ เพ่ือแปรของเสียต่ำง ๆ 
ที่เกิดขึ้นจำกกระบวนกำรผลิตยำงให้เป็นแก๊ส เพื่อน ำกลับมำใช้
ในกำรผลิตได้ใหม่     
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สามารถเช่ือมประสานน าทรัพยากรต่าง ๆ ของรัฐ 

เ ข้ำมำในชุมชนได้หลำยอย่ำง  ท ำ ใ ห้ต ำบลพรุ พี

กลำยเป็นแหล่งกลำงในกำรท ำงำนด้ำนต่ำง ๆ ของ

หน่วยงำนรำชกำรหลำยประเด็นด้วยกัน ทั้ งกำร

ถ่ำยทอดเทคโนโลยี กำรจัดตั้งสถำบันกำรเงิน กำรจัด

กำรพลังงำนทำงเลือก ฯลฯ นอกจำกน้ี ในต ำบลน้ี ยังมี

บัณฑิต ม.ชีวิต อีกประมำณ 6-7 คน ซ่ึงครึ่งหน่ึงมี

ควำมสนใจในกำรท ำงำนชุมชน ส ำหรับอีกครึ่งหน่ึงต้อง

มีกำรส่ือสำรชักชวนให้เข้ำมำร่วมขบวนกำรพัฒนำ

ชุมชน ซ่ึงท่ีจริงประเด็นน้ีก็มีควำมส ำคัญมำกกว่ำ 

บัณฑิตท่ีจบจำก ม.ชีวิต ท่ีอำศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน

สำมำรถรวมพลังกันท ำงำนร่วมกับชุมชนของตนได้

หรือไม่ อย่ำงไร50  

 

นอกจำกน้ี คุณสินชัยยังเล่ำให้ฟังด้วยว่ำ ชำวบ้ำนใน

ชุมชนส่วนใหญ่หรือประมำณร้อยละ 90 ไม่ถนัดในทำง

วิชำกำร เช่น กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ กำรตลำด 

ฯลฯ ดังนั้น กำรสนับสนุนจำกนักวิชำกำรหรือคนท่ีมี

ควำมรู้จึงมีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงย่ิง ซึ่งตนเองได้รับ

ความรู้ต่าง ๆ จากการเรียน ม.ชีวิต โดยเฉพาะวิชา

กระบวนทัศน์การพัฒนา การจัดท าแผน 4 แผน 

วิสาหกิจชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน และการ

ย้อนรอย 50 ปีชุมชน เป็นวิชาหรือเร่ืองที่ เป็น

ประโยชน์ต่อการท างานในชุมชนเป็นอย่างมาก 

                                                        
50 ที่จริง ทีมวิจัยได้มีโอกำสพบที่ศูนย์กำรเรียนรู้ จ.สุรินทร์ ที่

บัณฑิต ม.ชีวิต ที่อยู่ในชุมชนเดียวกันประมำณ 4-5 ท่ำน มำ
ท ำงำนร่วมกัน เพรำะหลำยท่ำนมีต ำแหน่งในองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลด้วย ท ำให้ประสำนเช่ือมโยงกันค่อนข้ำงง่ำย และคน
เหล่ำนี้เรียนรุ่นเดียวกัน ท ำให้มีควำมสนิทสนมกัน สำมำรถ

เนื่องจำกเป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถมำกและมี

จิตส ำนึกต่อชุมชนและส่วนรวมเป็นอย่ำงมำก คุณสิน

ชัย จึงแสดงบทบำทกำรเป็นผู้น ำกำรเปล่ียนแปลงได้

ระดับท่ีมีผลกระทบเชิงบวกสูงต่อชุมชน (high positive 

impacts)  หรือ ต่อกำรยกระดับคุณภำพชี วิตของ

ประชำชนในชุมชน คุณสินชัย จึงด ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ 

หลำยต ำแหน่งด้วยกันในช่วงตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำ

หรือตั้งแต่ยังไม่ได้มำเข้ำเรียน ม.ชีวิต และพอส ำเร็จ

กำรศึกษำจำก ม.ชีวิต ก็ด ำรงต ำแหน่งประธำนวิสำหกิจ

ชุมชนยำงพำรำพรุพี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556) เพ่ิมอีกหน่ึง

ต ำแหน่ง ต ำแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีส ำคัญ ๆ ได้แก่ ประธำน

ศูนย์บริกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรพรุพี (ตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2546), หมอดินอำสำพัฒนำท่ีดิน (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2538), ท่ีปรึกษำสภำองค์กรชุมชน (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2551)  

  โดยสรุป   คุณสินชัย วงศ์จินดา เป็นบัณฑิตที่มี

ทุนเดิมในด้านต่าง ๆ ที่ดีอยู่แล้ว และเม่ือมาเรียน 

ม.ชีวิต ท าให้ได้รับความรู้ในด้านต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อ

การท างานในชุมชน ซึ่งไม่สามารถเรียนได้จาก

สถาบันการศึกษาในระบบปกติ ก็ย่ิงสามารถแสดง

บทบาทในการเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงได้มากข้ึน 

ท าให้ชุมชนเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 

โดยเฉพาะการที่สามารถดึงทรัพยากรของรัฐมา

ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของชุมชน 

และการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียม

ระหว่างชุมชนและตลาดหรือภาคธุรกิจเอกชนด้าน

การค้ายางพารา ด้วยการแทรกแซงกลไกการ 

ตลาดได้  ท าให้ได้รับความเป็นธรรมจากกระ 

บวนการผลิตยางมากข้ึน ซึ่ ง เป็นการเปล่ียน 

แปลงที่ มีผลกระทบต่อระบบและโครงสร้างใน

พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ทุกเร่ือง และได้ร่วมมือกันท ำโครงกำร
หรือสร้ำงผลงำนดี ๆ ให้กับชุมชนด้วย เช่น ระบบกำรบริหำร
จัดกำรขยะบนฐำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน, กลุ่มออมทรัพย์ 
เป็นต้น 
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ระดับที่น่าติดตามศึกษาต่อไปว่าจะเป็นอย่างไร 

หรือจะสามารถขยายผลการกระท าการในเชิง

โครงสร้างน้ีไปยังประเด็นอ่ืน ๆ ได้อีกหรือไม่     

ส ำหรับกรณีของคุณอุดม บุญทองแก้ว ก านัน

ทวีศักดิ์ พรหมรักษา และ อ.เทพพิทักษ์ วงศ์ไชย

ภาคย์ ต.คีรีวง อ.ปลำยพระยำ จ.กระบ่ี  ซ่ึงสองท่ำน

แรกเป็นปรำชญ์ชุมชน และท่ำนหลังเป็นอำจำรย์ผู้จัด

กระบวนกำรเรียนรู้ของ ม.ชีวิต ท่ีศูนย์กำรเรียนรู้บ้ำน

บำงเหลียว ต ำบลคีรีวง อ.ปลำยพระยำ จ.กระบ่ี ทั้ง

สำมท่ำนพร้อมด้วยผู้อำวุโสและชำวบ้ำน อีกประมำณ 

10 กว่ำท่ำน ท่ีมีควำมห่วงใยในกำรเปล่ียนแปลงต่ำง ๆ 

ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน โดยเฉพำะกำรเปล่ียนแปลงท่ีชำว 

บ้ำนไม่ได้มีส่วนร่วมในกำรก ำหนด ท ำให้เกิดควำมทุกข์ 

และยังมองเห็นว่ำเด็กและเยำวชนในชุมชนต ำบลคีรีวง

และต ำบลเขำเขนท่ีไปเรียนหนังสือในต่ำงจังหวัดหรือ

ส ำเร็จกำรศึกษำจำกกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอ่ืน ๆ แต่ไม่

กลับมำท ำงำนในท้องถิ่นของตน ท ำให้ชุมชนขำดคนรุ่น

ใหม่มำสืบสำนงำนของชุมชน ท่ีผ่ำนมำจึงครุ่นคิด

เกี่ยวกับเรื่องน้ีและได้ปรึกษำหำรือกันว่ำ ท ำอย่ำงไรจึง

จะสำมำรถจัดกำรศึกษำท่ีไม่ใช่แบบกระแสหลักข้ึนใน

ท้องถิ่น หรือชักชวนโน้มน้ำวให้คนรุ่นใหม่มำเรียนอยู่ใน

ชุมชน และก ำลังจะท ำกำรติดต่อหรือปรึกษำกับทำง

มหำวิทยำลัยรำชภัฏแห่งหน่ึง เพ่ือส่งคนไปเรียนภำยใต้

เง่ือนไขว่ำจะต้องกลับมำท ำงำนหรือตั้งถิ่นฐำนอยู่ใน

ชุมชน ก็บังเอิญมำอ่ำนพบข้อมูลเกี่ยวกับมหำวิทยำลัย

ชีวิตในยูทูป เลยสนใจมำก เพรำะมองว่ำตรงกับส่ิงท่ี

ชุมชนต้องกำร โดยเฉพำะแนวคิด ปรัชญำ วิธีกำรจัด

กระบวนกำรเรียนรู้ ฯลฯ จึงได้ติดต่อกับมหำวิทยำลัย

ชีวิต และได้จัดตั้งศูนย์กำรเรียนรู้ข้ึนในชุมชน ท่ีเรียกว่ำ 

“ศูนย์การเรียนรู้บ้านบางเหลียว” โดยใช้อำคำรของ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคีรีวงเป็นห้องเรียนในวัน

เสำร์-อำทิตย์ เพรำะทำงนำยกองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบล (อบต.) และสมำชิก อบต. พร้อมสนับสนุน

กำรศึกษำของชุมชนเต็มท่ี และได้มีกำรลงนำมใน

ข้อตกลงร่วมกัน (Memorandum Of Understanding – 

MoU) เก่ียวกับกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือชุมชนด้วย  

นอกจำกน้ี อ.เทพพิทักษ์ และชุมชน ยังได้เข้ำร่วมใน

กำรจัดตั้งสหกรณ์นิคมชำวสวนปำล์มน้ ำมันปลำยพระ

ยำ ท่ีมีสมำชิกกว่ำ 500 คนด้วย แต่ทีมวิจัยยังไม่มี

ข้อมูลหรือรำยละเอียดเกี่ยวกับเรื่องน้ีมำกเท่ำใดนัก 

เน่ืองจำกเวลำในกำรสัมภำษณ์ส ำหรับพื้นท่ีน้ีมีน้อย

มำก จึงยังไม่สำมำรถอธิบำยเก่ียวกับเรื่องน้ีได้ในขณะนี้ 

แต่นัยส ำคัญของประเด็นน้ีคือ องค์กรประเภทน้ีมี

ควำมส ำคัญต่อกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและควำม

เป็นอยู่ ท่ีดีข้ึนของผู้ผลิตปำล์ม โดยเฉพำะในภำวะท่ี

ปำล์มรำคำตกและต่อไปอำจจะต้องยกเลิกกำรผลิต

ปำล์ม เพรำะควำมต้องกำรในกำรบริโภคลดลง เน่ือง 

จำกน้ ำมันปำล์มท่ีน ำมำใช้ในกำรผลิตอำหำรบำงอย่ำง

นั้นเป็นอันตรำยหรือมีไขมันทรำนส์ ประกอบกับบำง

ประเทศได้ท ำกำรวิจัยพบว่ำ กำรผลิตน้ ำมันจำกพืชนั้น 

เป็นกำรท ำลำยส่ิงแวดล้อม เพรำะมีกำรถำงป่ำ เพ่ือ

ปลูกปำล์ม ย่ิงส่งผลกระทบต่อประเด็นปัญหำภำวะ

เรือนกระจกและโลกร้อน ซ่ึงจะเป็นปัจจัยคุกคำมควำม

เป็นอยู่ของครัวเรือนและชุมชน ท่ีทำงชุมชนหรือศูนย์

กำรเรียนรู้หรือ ม.ชีวิต เองก็ควรตระหนักด้วย และควร

ใช้เป็นประเด็นในกำรสร้ำงควำมรู้หรือท ำกำรวิเครำะห์

ชุมชนร่วมกัน เพ่ือให้เห็นสถำนภำพท่ีแท้จริงของชุมชน

และสำมำรถร่วมกันก ำหนดทิศทำงท่ีพึงประสงค์ของ

ชุมชนต่อไปได้จริง  

  โดยสรุป    ในกรณีน้ี จึงต้องการการสนับสนุน

ทางด้านวิชาการทั้งในแง่ของการส่งเสริมการจัด

การศึกษาเพ่ือชุมชนและการมองหาทางออกหรือ

ทางเลือกต่าง ๆ ในการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจของ

ชุมชนภายใต้ภาวการณ์การเปล่ียนแปลงหรือความ

ไม่แน่นอนของการผลิตปาล์ม ยางพารา และ

ประเด็นการปรับเปล่ียนแบบแผนการผลิตเพื่อการ

พ่ึงพาตนเองของชุมชนคีรีวงและชุมชนอ่ืน ๆ ใน

อ าเภอปลายพระยา จ.กระบี่ ถ้าท าได้จะมีองค์

ความรู้ส าคัญที่สอดคล้องกับบริบทที่เปล่ียนแปลง

และสามารถน ามาใช้สอนหรือจัดกระบวนการ

เรียนรู้ให้กับรุ่นต่อ ๆ ไปได้ด้วย   
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บณัฑิตท่ีมีบทบาททางดา้นการบรหิารจดัการสถาบนั

การเงิน/กองทนุการเงิน/กองทนุสวสัดิการประเภทต่าง ๆ  

 

 

 

  

คุณทักษิณ วงศ์ฝั้น  
บ้านร่องก๊อ ต.แม่ค า อ.แม่จัน  

จ.เชียงราย 

คุณจันทร์เพ็ญ จอมใจป้อ  

ต.บ้านคือ อ.ดอยสะเก็ด  

จ.เชียงใหม ่

ร.ต.ท.ประจบ หนูด า  

อ.นาทวี จ.สงขลา 

คุณทักษิณ วงศ์ฝั้น ต.แม่ค ำ อ.แม่จัน จ.เชียงรำย อำยุ 

51 ปี ปัจจุบันเป็นเจ้ำของไร่ยำสูบและยังมีต ำแหน่งเป็น

เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรีต ำบลแม่ค ำ และเป็น

กรรมกำรสถำบันกำรเงินชุมชนบ้ำนร่องก๊อ คุณทักษิณ

ได้สะท้อนให้ฟังว่ำ ได้รับกำรชักชวนจำก ผอ.กศน. ท่ี

อ ำเภอแม่จันให้มำเรียน ม.ชีวิต ซ่ึงท่ำนน้ีเป็นคนริเริ่ม

ด ำเนินกำร ม.ชีวิต ท่ี อ.แม่จัน ตอนท่ีเรียนมีเพ่ือนรุ่น

เดียวกันประมำณ 59 คน แต่ส ำเร็จกำรศึกษำเพียงแค่ 

35 คน กำรเรียนกับ ม.ชีวิตนั้น เน้นภำคปฏิบัติมำกกว่ำ

ภำคทฤษฎี รวมถึงกำรศึกษำควำมจริงในพื้นท่ี ท ำให้ได้

ควำมรู้จริงหรือเห็นของจริง ส่ิงที่ประทับใจมาก คือ 

เร่ืองการบริหารจัดการเวลา ที่ท าให้ตนเองสามารถ

จัดล าดับความส าคัญของส่ิงที่ท าได้ แต่ก่อนไม่ได้

คิดเร่ืองน้ี และวิชากระบวนทัศน์การพัฒนา ท าให้

เข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาในมุมกว้าง ถึงแม้ตนเอง

จะเรียนจบสาขาการจัดการสุขภาพชุมชน แต่ก็

เข้าใจเร่ืองการพัฒนาในมุมกว้างได้  

                                                        
51 เน่ืองจำกข้อมูลเกี่ยวกับสถำบันกำรเงินนั้นมีมำก แต่เวลำใน
กำรพูดคุยมีน้อยมำก เพรำะไม่ได้นัดไว้ล่วงหน้ำ แต่เป็นกำร
ติดต่อพูดคุยแบบกะทันหันและขอรบกวนเวลำพูดคุยไม่มำก 
เน่ืองจำกคุณทักษิณติดธุระอยู่ และถ้ำไม่ได้พูดคุยกัน ทำงศูนย์
กำรเรียนรู้ของจังหวัดเชียงรำย ก็จะไม่มีกรณีศึกษำเลย 
เน่ืองจำกทำงผู้ประสำนงำนของพื้นที่หรือศูนย์กำรเรียนรู้แห่งนี้

คุณทักษิณมีบทบำทในกำรผลักดันให้เกิดสถำบัน

กำรเงินข้ึนในชุมชนหรือท่ีเรียกว่ำ “สถาบันการเงิน

บ้านร่องก๊อ” ท ำให้ประชำชนมีกำรออมเงินและมี

แหล่งเงินกู้ในระบบ ท ำให้ช่วยลดปัญหำกำรถูกเอำรัด

เอำเปรียบจำกนำยทุนเงินกู้นอกระบบ เพรำะท่ีผ่ำนมำ

ชำวบ้ำนมักจะต้องกู้หรือข้ึนต่อนำยทุนเงินกู้นอกระบบ 

ท ำให้มีหน้ีสินจ ำนวนมำก จึงนับว่ำเป็นกำรเปล่ียนแปลง

ในระดับชุมชนท่ีมีนัยส ำคัญเป็นอย่ำงย่ิง อย่ำงไรก็ตำม 

ส ำหรับรำยละเอียดเกี่ยวกับสถำบันกำรเงินแห่งน้ี ยังมี

ข้อมูลไม่มำกเท่ำใด จึงไม่สำมำรถเขียนอธิบำย ณ ท่ีน้ี

ได้51  

ส ำหรับบริบทส ำคัญของหมู่บ้ำนน้ี คือ เป็นหมู่บ้ำนท่ีอยู่

ในเขตกำรส่งเสริมของโครงกำรหลวงและของศูนย์

พัฒนำพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ ท่ีด ำเนินกำรโดยมูลนิธิ

ชัยพัฒนำและมูลนิธิแม่ฟ้ำหลวง ท ำให้ชำวบ้ำนท่ีน่ี

ประมำณ 30 ครอบครัว/ครัวเรือน (จำกทั้งหมด 319 

ครัวเรือน) ท ำอำชีพปลูกพืชผักต่ำง ๆ เช่น ผักคะน้ำ 

อ้ำงว่ำ ในกำรสัมภำษณ์บัณฑิตหรือกรณีศึกษำที่มีต ำแหน่งนั้น 
จะต้องท ำหนังสือขออนุญำตหรือขอเข้ำเยี่ยมพ้ืนที่ แต่เน่ืองจำก
เวลำในกำรเตรียมจัดท ำหนังสืออย่ำงเป็นทำงกำรไม่เพียงพอ 
ท ำให้ต้องเข้ำพ้ืนที่โดยไม่มีหนังสือขออนุญำตอย่ำงเป็นทำงกำร 
แต่ปัญหำอีกส่วนหนึ่ง น่ำจะมำจำกกำรประสำนงำนพูดคุยกันท่ี
ยังไม่เข้ำใจกันระหว่ำงทีมวิจัยและศูนย์กำรเรียนรู้ที่อ ำเภอแม่จัน      
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ผักกำดขำว ผักชี กะหล่ ำปลี ฯลฯ ส่งให้กับทำงศูนย์ ฯ 

นอกจำกน้ี คุณทักษิณ ยังให้ข้อเสนอแนะว่ำ ในกำร

ประเมินผลส ำเร็จของบัณฑิตนั้น ควรให้ควำมส ำคัญ

กับประเด็นต่ำง ๆ ดังน้ีคือ 1) ควำมซ่ือสัตย์ในกำร

ท ำงำนชุมชน 2) ศักยภำพและควำมสำมำรถในกำร

สร้ำงองค์กรชุมชน โดยเฉพำะสถำบันกำรเงิน ท่ีเป็น

กลไกส ำคัญในกำรลดปัญหำควำมเหล่ือมล้ ำ และ 3) 

สติปัญญำและควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเชื่อมโยง

ชุมชนเข้ำด้วยกัน ซ่ึงทั้งสำมประเด็น/ตัวชี้วัดน้ี ล้วนแต่

ส ำคัญและน่ำสนใจมำก  

 

  โดยสรุป     คุณทักษิณ วงศ์ฝั้น มีความสามารถ

ในการเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงในชุมชน 

เพราะมีความรู้  ความสามารถ ความซื่อสัตย์

คุณธรรม จริยธรรม มีความใส่ใจในความเป็นไป

ของชุมชน หรือมีจิตส านึกต่อความเป็นส่วนรวมสูง 

และที่ผ่านมาได้มีบทบาทในการผลักดันให้มีการ

ก่อตั้งองค์กรหรือสถาบันการเงินของชุมชน ซึ่งเป็น

กลไกส าคัญในการสร้างความเป็นธรรมหรือลด

ความเหล่ือมล้ าหรือการเอารัดเอาเปรียบที่มีอยู่ใน

ชุมชน      

คุณจันทร์เพ็ญ จอมใจป้อ ต.บ้ำนคือ อ.ดอยสะ 

เก็ด จ.เชียงใหม่ อำยุ 58 ปี เข้ำศึกษำ ม.ชีวิต ปี 2554 

และส ำเร็จกำรศึกษำปี 2556 ได้มีโอกำสเข้ำร่วม

โครงกำรต้นกล้ำอำชีพ ชอบวิชำหรือกำรเรียนรู้เก่ียวกบั

เศรษฐกิจพอเพียงมำก ได้อ่ำนหนังสือหลำยเล่มของ  

อ.เสรี พงศ์พิศด้วย และเป็นเพรำะกำรเรียนแบบ  

ม.ชีวิต โดยเฉพำะกำรก ำหนดเป้ำหมำยชีวิต จึงท ำให้

จัดระเบียบชีวิตของตนเองได้ มีกำรเรียนไป ก็ปรับชีวิต

ของตนเองไปพร้อม ๆ กันด้วย และตั้งเป้ำหมำยในชีวิต

ว่ำ จะต้องยึดมั่นกับควำมซ่ือสัตย์ ในตอนท่ีมำเรียน

ตอนแรก มีหน้ีสินอยู่ด้วยหลำยแสนบำท (เน่ืองจำก

ประสบอุบัติเหตุรถชน) และต้องส่งลูกเรียนด้วย เลย

ต้องออม ไม่ฟุ่มเฟือย มีกำรหยอดกระปุก ท ำบัญชี

ครัวเรือน น ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ ประหยัดอด

ออม และจำกกำรเรียน ม.ชีวิต ท ำให้คิดได้ บริหำร

จัดกำรเงินได้ ท ำให้สำมำรถช ำระหน้ีคืนได้ทั้งหมด เม่ือ

เรียนจบ ม.ชีวิต และลูกก็เรียนจบระดับปริญญำตรีด้วย

ทั้งสองคน จึงอำจกล่ำวได้ว่ำ เป็นบัณฑิต ม.ชีวิต ท่ีมี

ศักยภำพและควำมสำมำรถในด้ำนต่ำง ๆ ในระดับสูง

มำก มีวิธีคิด วิธีมองเป็นของตนเอง มีควำมสำมำรถใน

กำรวิเครำะห์ช่องว่ำงของระบบต่ำง ๆ ท่ีด ำรงอยู่  มี

ควำมสำมำรถในกำรจัดตั้งกลุ่ม กำรออม กำรเจรจำ

ต่อรอง กำรบริหำรธุรกิจ กำรบริหำรจัดกำรเงิน กำร

ออกแบบ/คิดค้นช่องทำงใหม่ ๆ ในกำรค้ำขำย กำร

ประสำนคนองค์กร กำรระดมทรัพยำกร กำรท ำงำน

ร่วมกับคนอ่ืน ๆ หรือฝ่ำยต่ำง ๆ ในชุมชน เน่ืองจำกเป็น

เพรำะเคยประสบปัญหำและเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ในชีวิต

มำหลำยอย่ำง ท ำให้ต้องด้ินรนต่อสู้หลำยอย่ำง ไม่ย่อ

ท้อ ไม่งอมืองอเท้ำ แต่มีควำมเชื่อมั่นในศักยภำพของ

ตนเองและมีกำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ตลอดเวลำ ท่ี

ผ่ำนมำก็มีบทบำทหลำยด้ำนในชุมชนอยู่แล้ว ย่ิงมำ

เรียนก็ย่ิงท ำให้ได้แนวคิดต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรพัฒนำ

ประเทศและชุมชน และน ำมำปรับใช้ในกำรท ำงำน

ชุมชน ท ำให้งำนชุมชนประสบผลส ำเร็จมำกย่ิงขึ้น  
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ปัจจุบันมีต ำแหน่งต่ำง ๆ ในชุมชนและสังคมหลำย

ต ำแหน่ง โดยเฉพำะกำรเป็นประธำนและกรรมกำร

กลุ่ม-องค์กรต่ำง ๆ ได้แก่ 1) กองทุนหมู่บ้ำน 2) กองทุน

สตรี 3) กองทุนสวัสดิกำร 4) ร้ำนค้ำชุมชนลอยฟ้ำ และ 

5) ผู้จัดกำรร้ำนค้ำชุมชนประชำรัฐของบ้ำนสันต้นแหน 

(หมู่ 3) ต.บ้ำนคือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซ่ึงเป็น

โครงกำรหรือร้ำนค้ำชุมชนท่ีพัฒนำต่อยอดมำจำก

ร้ำนค้ำชุมชน SML ในช่วงรัฐบำลทักษิณ ต่อมำได้รับ

กำรสนับสนุนผ่ำนนโยบำยประชำรัฐของรัฐบำลปัจจุบัน 

เริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่เดือนตุลำคม พ.ศ. 2560 ด้วยเงิน

สนับสนุน 700,000 บำท (และก ำลั งจะไ ด้รับ อีก 

300,000 บำท) ซ่ึงน ำมำท ำตัวอำคำรร้ำนค้ำชุมชนและ

ท ำตลำดชุมชน ส ำหรับท่ีดินท่ีใช้จัดตั้งร้ำนค้ำและจัดท ำ

ตลำดชุมชนน้ีเป็นท่ีดินของรำชพัสดุ ส ำหรับกำรจัดแบ่ง

สัดส่วนของผลประโยชน์ท่ีได้จำกกำรด ำเนินกำรร้ำนค้ำ

ชุมชนได้แบ่งออกดังน้ี คือ 1) ค่ำบริหำรจัดกำร 30%  

2) ค่ำสมทบเข้ำกองทุนเพ่ือเพ่ิมทุน 20% 3) สำธำรณ 

ประโยชน์ 15% 4) จัดสวัสดิกำรให้สมำชิก 15% และ 5) 

ค่ำใช้จ่ำยจิปำถะอีก 20% (แต่ยังไม่มีข้อมูลรำยละเอียด

เกี่ยวกับผลประกอบกำรของร้ำนค้ำชุมชนในช่วงเวลำท่ี

ผ่ำนมำ ท ำให้ยังไม่สำมำรถสรุปได้เต็มท่ีว่ำ กลุ่มหรือ

องค์กรของชุมชนน้ีได้ท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมี

นัยส ำคัญต่อคุณภำพชีวิตของคนในชุมชนได้มำกน้อย

เพียงใด) 

 

  โดยสรุป     จากการสังเกตและสนทนาพูดคุย

ด้วย พบว่า คุณจันทร์เพ็ญ จอมใจป้อ มีพ้ืนฐานที่ดี

มากในแง่ของสติปัญญา ความรู้ ความคิด มีความ

สนใจในความเป็นไปของชุมชน เข้าร่วมกระบวน 

การพัฒนาชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วมมาโดยตลอด 

มีไหวพริบ ชอบอ่านหนังสือ และมีความสามารถ

หลาย ๆ อย่าง ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ดังนั้น 

จึงเหมาะสมในการเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลง

ชุมชนเป็นอย่างมาก  

ร.ต.ท. ประจบ หนูด า อ.นำทวี จ.สงขลำ อำยุ 62 ปี 

บัณฑิตปี 2554 เป็นอำจำรย์พิเศษและอำจำรย์พ่ีเลี้ยง

ของ ม.ชีวิต ด้วย สอนเรื่องกองทุนกำรเงินและกองทุน

สวัสดิกำร บ้ำนเดิมอยู่ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมรำช 

แต่มำตั้งถิ่นฐำนท่ี อ.นำทวี จ.สงขลำ (ตั้งแต่ปี 2520) 

หลังจำกเรียนจบวิชำเอกด้ำนกำรถ่ำยภำพท่ี ม.รำชภัฏ 

จ.ยะลำ เคยเรียนนิติศำสตร์ มสธ. และท่ีจริงเรียนไป

ได้มำกแล้ว แต่ไม่จบเพรำะติดวิชำเรื่องกำรวิเครำะห์

ทำงกำรเมือง ต่อมำท ำงำนเป็นต ำรวจท่ี จ.ยะลำ เป็น

บุคคลท่ีสนใจควำมเป็นไปของชุมชนหรือมีจิตส ำนึกต่อ

ส่วนรวม เริ่มต้นงำนชุมชนด้วยกำรเป็นคณะกรรมกำร

ตลำดนำทวี ให้ควำมส ำคัญกับกำรออม มีวินัยกำรออม 

และมีเงินออมของตนเองจ ำนวนมำกหลำยบัญชี เม่ือ 

ม.ชีวิต มำเปิดท่ีสงขลำ ก็สนใจมำก จึงตัดสินใจมำเรียน  

ม.ชีวิต เมื่อมำเรียนก็ย่ิงให้ควำมส ำคัญกับเรื่องกำรออม

เพ่ิมมำกข้ึน เพรำะได้มีโอกำสเรียนเรื่องกองทุน

สวัสดิกำรและกองทุนออมทรัพย์ จึงมีเงินออมเพ่ิมมำก

ข้ึนอีก ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ผู้เรียนหรือเพ่ือน

นักศึกษำ ม.ชีวิต ท่ีเรียนด้วยกัน มีกำรออมเงิน เพ่ือ

น ำมำจ่ำยค่ำเทอม ด้วยกำรชักชวนให้ออมอำทิตย์ละ

อย่ำงน้อย 350 บำท ท ำให้เพ่ือนท่ีเรียนด้วยกันมีเงิน 

เก็บเดือนละ 1,400 บำท ต่อคน นอกจำกน้ี ร.ต.ท.

ประจบ ยังมีควำมรู้เรื่องสมุนไพรด้วย ประกอบกับเป็น

คนขยัน ประหยัด อดออม ต้องกำรพ่ึงพำตนเองในด้ำน

ต่ำง ๆ ให้ได้มำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได้ จึงน ำสมุนไพรมำ

ท ำยำสระผม สบู่ น้ ำยำล้ำงจำน น้ ำยำเอนกประสงค์ 
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ผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ใช้เองในครัวเรือน ท ำให้ประหยัด

ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ได้มำกมำย และถ้ำใครต้องกำรมี

ควำมรู้ ก็ยินดีเผื่อแผ่หรือสอนให้โดยไม่คิดค่ำตอบแทน  

ต่อมำประมำณปี 2544 เกิดควำมสนใจเรื่องกำรจัดตั้ง

กลุ่มออมทรัพย์ข้ึนในชุมชนอ ำเภอนำทวี ส่วนหน่ึงเป็น

ผลจำกกำรมีนโยบำยกองทุนเงินล้ำนของรัฐบำลใน

ขณะนั้น ท่ีมีกำรก ำหนดเง่ือนไขว่ำ จะต้องมีกลุ่มออม

ทรัพย์ของชุมชน จึงได้ผลักดันเรื่องกำรออมในชุมชนใน

รูปของ “กลุ่มสัจจะออมทรัพย์วันละ 1 บาท” และใน

ท่ีสุด ก็ได้รับเงินจำกกองทุนเงินล้ำนเข้ำมำในชุมชน เพ่ือ

บริหำรจัดกำร ให้มีเงินหมุนเวียนในชุมชนของตน เพ่ือ

เป็นทำงเลือกในกำรแก้ไขปัญหำกำรขำดเงินหรือยำมท่ี

มีปัญหำเงินขำดมือ หรือต้องใช้จ่ำยในส่ิงท่ีจ ำเป็นแต่

เงินไม่พอ ท ำให้ต้องใช้บริกำรเงินกู้นอกระบบ ท ำให้เกิด

วงจรหน้ีไม่รู้จบ แต่ทั้งน้ี กำรส่งเสริมกำรออมก็ไม่ใช่

เรื่องง่ำย เพรำะชำวบ้ำนส่วนใหญ่ต้องกำรกู้เงินเลย ไม่

ต้องกำรออมก่อน แต่ส ำหรับตนเองสนใจเรื่องชุมชน

เข้มแข็งมำนำนแล้ว เคยไปศึกษำดูงำนท่ีอ ำเภอคีรีวง 

นครศรีธรรมรำช และต้องกำรเห็นชุมชนนำทวีเข้มแข็ง

เหมือนกับท่ีคีรีวง แต่ก็ไม่ใช่ว่ำจะท ำได้ง่ำย ๆ เพรำะ

ทำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเจ้ำหน้ำท่ีรัฐไม่

ต้องกำรให้ชำวบ้ำนเข้มแข็ง “เพราะถ้าประชาชน

เข้มแข็งหรือรู้มากจะท าให้ควบคุมล าบาก จะต้อง

กดไว้แบบน้ี” น่ีคือค ำพูดของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐในระดับ

ท้องถิ่น ประกอบกับระบบอุปถัมภ์ท่ีด ำรงอยู่มำเป็น

เวลำนำนก็ยังแรงมำก  

แต่ในท่ีสุด ก็สำมำรถส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้จักกำร

ออมก่อนกำรกู้เงิน เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรเงิน

ให้กับตนเองและครอบครัว และต่อมำประมำณป ี2554 

ธนำคำรออมสินได้เข้ำมำถำมในอ ำเภอนำทวีว่ำมี

กองทุนใดต้องกำรยกระดับเป็นสถำบันกำรเงินบ้ำง แต่

จะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำเห็นชอบขององค์กรต่ำง ๆ ทั้ง

ในระดับต ำบล อ ำเภอและจังหวัดก่อน ซ่ึงก็ได้แสดง

ควำมจ ำนงในกำรยกระดับเป็นสถำบันกำรเงินอย่ำง

ถูกต้องตำมกฎหมำยและเป็นทำงกำร ต่อมำในปี 2556 

จึงได้รับกำรสถำปนำเป็นสถำบันกำรเงินของชุมชน 

และ ร.ต.ท. ประจบ ได้ร่วมเป็นกรรมกำรสถำบันกำร 

เงินอ ำเภอนำทวี จ.สงขลำด้วย ซ่ึงปัจจุบันมีสมำชิก

ทั้งหมด 600 กว่ำคน มีผลประกอบกำรเป็นท่ียอมรับ 

ได้รับกำรประเมินจำกธนำคำรออมสินว่ำเป็นสถำบัน

กำรเงินในระดับดี เพรำะให้ควำมส ำคัญกับควำม

ซ่ือสัตย์ มีโครงสร้ำงคณะกรรมกำรชัดเจน มีระบบกำร

บริหำรจัดกำรท่ีดี มีควำมโปร่งใส มีกำรประชุมอย่ำง

สม่ ำเสมอ ฯลฯ   

  โดยสรุป    ทั้งสามกรณีน้ีมีนัยส าคัญในบทบาท

ทางด้านการเงิน ซึ่งเป็นอีกตัวอย่างหน่ึงของผลการ

เปล่ียนแปลงผู้เรียนตามแผน 4 แผน ที่มีเร่ืองการ

บริหารจัดการเงิน/รายได้ เป็นหน่ึงในส่ีของแผนที่

ส าคัญในชีวิต ซึ่งจะเห็นได้ว่า เม่ือบริหารจัดการ 

เงินของตนเองได้แล้ว ก็ให้ความส าคัญกับการ

บริหารจัดการเงินเพ่ือชุมชนด้วย ซึ่งสามารถสรุป

ได้ชัดเจนว่า เป็นไปตามโมเดลการเรียนรู้ของ  

ม.ชีวิตที่เน้น “ผู้เรียนและชุมชนเป็นตัวตั้ง” ซึ่งได้

เกิดผลเชิงประจักษ์ข้ึนแล้ว และเป็นภาพสะท้อนได้

ด้วยว่า ไม่จ าเป็นต้องท างานทุกอย่างหรือทุก

ประเด็นที่เก่ียวกับชุมชนก็ได้ ถ้าบัณฑิตท่านใดมี

ความสนใจหรือเช่ียวชาญด้านใด ก็สามารถท า

เฉพาะในด้านนั้นก็ได้  แต่ขอให้มีการประสาน

เช่ือมโยงกับคนอ่ืน ๆ หรือกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชน ทั้ง

การเช่ือมประสานทางวิสัยทัศน์ ความคิด ความรู้ 

ข้อมูล ทรัพยากรต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อท าให้ชุมชนมีพลัง

เชิงบวกในการขับเคล่ือนหรือพัฒนาชุมชนอย่าง

เป็นองค์รวมได้มากยิ่งข้ึนต่อไป 
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บณัฑิตท่ีประกอบธรุกิจสว่นตวั แต่มีบทบาททางสงัคม/ชมุชน 

หรอืมีความรว่มมือกบัชมุชน ท่ีอย ูใ่นเขตท่ีตัง้ของบรษิทั/

ธรุกิจสว่นตวั  

 

 
 

คุณล ายอง สอนโต  

ต.สามพวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 

คุณชาญณรงค์ อ่ิมกลาง  

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

 

ทั้งสองกรณีน้ีมีควำมส ำคัญและน่ำสนใจในระดับสูง

มำก เพรำะทั้งสองกรณีเป็นนักธุรกิจในท้องถิ่นและมี

จิตใจ ควำมสนใจเอำใจใส่ต่อประเด็นปัญหำของชุมชน

และต้องกำรสนับสนุนกำรพัฒนำและกำรแก้ไขปัญหำ

ต่ำง ๆ ของชุมชน  

ส ำหรับกรณีของคุณล ายอง สอนโต ต.สำมพวง  

อ.คีรีมำศ จ.สุโขทัย อำยุ 54 ป ีเป็นเจ้ำของโรงงำนผลิต

เครื่องจักรกลกำรเกษตรบุญยวง อยู่ท่ีต ำบลสำมพวง 

อ.คีรีมำศ จ.สุโขทัย ท่ีมีกำรผลิตเครื่องจักรกลทำงกำร

เกษตรหลำกหลำยประเภทจ ำหน่ำยและมีลูกค้ำจำกทั่ว

ประเทศ และเคยได้รับรำงวัลชนะเลิศกำรประกวด

เครื่องสีข้ำวส ำหรับครัวเรือนจำกกรมกำรข้ำว เ ม่ือปี 

พ.ศ. 2557 ด้วย ซ่ึงก่อนท่ีจะมำจัดตั้งกิจกำรหรือ

โรงงำนน้ี คุณล ำยอง ได้เล่ำให้ฟังว่ำ เกิดจำกกำรเรียน

ท่ี ม.ชีวิต แล้วได้เรียนวิชำกำรรู้จักตนเอง และอำจำรย์

ให้จัดท ำแผนกำรเปล่ียนแปลงตนเองตำมเครื่องมือแผน 

4 แผน คือ กำรวำงแผนเป้ำหมำยและชีวิต, กำรจัดกำร

อำชีพ/กำรงำน, กำรจัดกำรรำยได้/กำรเงิน และกำร

จัดกำรสุขภำพ โดยเฉพำะเรื่องกำรวำงแผนเป้ำหมำย

ชีวิตตนเองและครอบครัว ถือเป็นจุดเปล่ียนท่ีส ำคัญใน

ชีวิตของตนเอง เพรำะเคยมีควำมฝันท่ีจะมีกิจกำรเป็น

ของตนเอง เนื่องจากเป็นคนที่ชอบอิสระและมีความ 

สามารถในการคิดค้น ออกแบบผลิตภัณฑ์หรือมี

ทักษะ ความถนัด ความชอบด้านน้ีเป็นทุนเดิมอยู่

แล้ว ประกอบกับมีค าถามต่าง ๆ อยู่ในหัวแล้วด้วย 

เช่น 1) การกู้ยืมเงินมาลงทุน ที่ผ่านมาตนเองกู้เงิน

มากไปหรือไม่? 2) จะสามารถคืนทุนได้เม่ือใด? 3) 

การสร้างงานให้ชุมชน เราท าพอเพียงหรือยัง และ 

4) ที่ดินที่ต้องใช้ในการท ากิจการ ควรเป็นทั้งหมดกี่

ไร่ พออาจารย์พูดเร่ืองการวางแผนเป้าหมายชีวิต 

ก็หันมามองตนเองและครอบครัวของตนว่าน่าจะ

สามารถมาร่วมกันท าให้ความฝันของตนเป็นจริงได้ 

เลยวางแผนไว้ว่าจะท าให้กิจการที่ด าเนินการอยู่

เป็นระบบ มีแผน มีขั้นตอนต่าง ๆ โดยวางแผนให้

ภรรยาและลูกทั้ง 4 คนมาท างานด้วยกัน และได้คุย

กันในครอบครัว เพรำะลูกสำวจบด้ำนกำรเกษตรจำก 

ม.แม่โจ้ ลูกชำยเก่งเรื่องอีเล็คทรอนิกส์ ลูกอีกคนท ำ

เรื่องอำหำรสัตว์ ประกอบกับมีทุนด้ำนกำรเงินและท่ีดิน

ท่ีเป็นมรดกตกทอดจำกพ่อแม่อยู่แล้วจ ำนวนหน่ึง ก็ท ำ

ให้ง่ำยข้ึน เลยก ำหนดไว้ในแผนว่ำจะต้องท ำอะไร 

อย่ำงไร เม่ือใด บรรลุผลเม่ือใด ซ่ึงรวมทั้งแผนกำร

ลงทุนและแผนกำรคืนทุน ฯลฯ ท ำให้สำมำรถเริ่ม

ด ำเนินกำรได้อย่ำงเป็นระบบ ตั้งแต่เข้ำเรียนในเทอม

แรก และท ำให้ควำมฝันเป็นจริงได้ เพรำะมีกำรพัฒนำ

ต่อยอดมำเรื่อย ๆ ซ่ึงถือว่ำเป็นกรณีท่ีน่ำสนใจมำกใน

แ ง่ของกำร ใ ช้แผน 4 แผน ในกำร ส่ง เสริมกำร

เปล่ียนแปลงผู้ เรียน ซ่ึงหมำยถึงด้วยว่ำ ถ้ำผู้จัด
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กระบวนกำรเรียนรู้มีควำมชัดเจนในด้ำนน้ี สำมำรถ

ส่ือสำรกับผู้เรียนได้อย่ำงชัดเจนแบบกรณีน้ี ก็จะท ำให้

เกิดกำรเปล่ียนแปลงได้อย่ำงรวดเร็ว เป็นระบบ มีแผน

และขั้นตอน สำมำรถวัดหรือประเมินผลได้ตลอดเวลำ

บนเส้นทำงกำรเปล่ียนแปลงตนเอง และยังมีควำม

น่ำสนใจในแง่ท่ีบัณฑิตท่ำนน้ีมีควำมสนใจเอำใจใส่ใน

ชุมชนท่ีตนอำศัยอยู่ ได้ท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ร่วมกับวัด

และชุมชนมำโดยตลอด โดยเฉพำะด้ำนกำรดูแล

ผู้สูงอำยุ ได้มีกำรจัดท ำศูนย์สร้ำงเสริมสุขผู้สูงวัย

ร่วมกับชุมชน มีกำรจัดท ำเครื่องจักตอกให้ผู้สูงอำยุ ท่ีมี

อำชีพจักสำน จะได้ทุ่นแรง หรือเครื่องหีบอ้อย เป็นต้น  

นอกจำกน้ี ก็มีกำรช่วยแก้ไขปัญหำกำรว่ำงงำน, กำร

ย้ำยถิ่นไปท ำงำนท่ีอ่ืนของคนในท้องถิ่น ประกอบกับ

ชำวบ้ำนเองก็อยำกกลับมำท ำงำนท่ีชุมชนหรืออยำก

กลับบ้ำนเกิดของตนอยู่แล้ว จึงส่งเสริมกำรจ้ำงแรงงำน

ในชุมชน ซ่ึงจ่ำยค่ำแรงให้คนละ 305 บำท ต่อวัน และ

จัดท ำประกันสังคมให้ทุกคน ซ่ึงในช่วงแรกมีกำรจ้ำง

แรงงำนประมำณ 40 กว่ำคน ในกำรผลิตและจัดท ำ

ผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ซ่ึงต่อมำมีกำรขยำยหรือท ำหลำย

อย่ำงด้วยกัน ไม่ว่ำจะเป็นน้ ำดื่ม, ข้ำว, ดินเพำะ, อำหำร

สัตว์ (ซ่ึงท ำจำกข้ำวโพดและมันส ำปะหลัง ซ่ึงมีกำร

ปลูกเองและแปรรูปเอง) และเครื่องสีข้ำวขนำดเล็ก 

และต่อมำยังรับผลิตเครื่องจักรหรือเครื่องทุ่นแรง 

ต่ำง ๆ ในกำรท ำกำรเกษตรตำมค ำสั่งของลูกค้ำด้วย  

พบว่ำ ปัจจุบันสำมำรถผลิตตำมค ำสั่งได้หลำยอย่ำง 

หรือประมำณ 50 กว่ำประเภท ยกตัวอย่ำงเช่น เครื่อง

สีข้ำวประเภทต่ำง ๆ ทั้งข้ำวกล้อง ข้ำวขำว ข้ำวไรซ์เบอ

รี่, เครื่องนวดข้ำว, เครื่องคัดข้ำวสำร, เครื่องสับย่อย

ต้นพืช, เครื่องบดอำหำรสัตว์, เครื่องผสมปุ๋ยหรือ

อำหำรสัตว์, เครื่องบดแกลบ, เครื่องคัดและท ำควำม

สะอำดเมล็ดพันธุ์พืช ฯลฯ  คุณล ำยองกล่ำวว่ำ ส่ิงท่ี

ตนเองได้จำก ม.ชีวิต คือ กระบวนทัศน์หรือวิธีคิด ท ำ

ให้รู้จักตนเองมำกข้ึน ท ำให้รู้ว่ำอะไรดี อะไรไม่ดี อะไร

ควรท ำ ไม่ควรท ำ ซ่ึงถือว่ำเป็นจุดเปล่ียนท่ีส ำคัญมำก 

หรือท่ีจริงเป็นจุดเปล่ียนท่ีส ำคัญท่ีสุดท่ีผู้เรียนควรได้รับ

กำรสนับสนุนเกิดกำรเปล่ียนแปลงในด้ำนน้ีก่อน ก็จะ

น ำไปสู่กำรเปล่ียนแปลงในด้ำนอ่ืน ๆ อย่ำงมีควำม

เช่ือมโยงกัน  

 

 

 

  โดยสรุป    คุณล ายอง สอนโต สามารถเป็นผู้น า

แห่งการเปล่ียนแปลงในชุมชนได้ในระดับดี เพราะ

มีความพร้อมทุกด้าน ถ้าท าจริงจัง มีการบันทึก

และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง หรือ

ขับเคล่ือนบนฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง จะ

ย่ิงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงได้มาก เพราะสิ่งที่ท า

อยู่สามารถสร้างงานในชุมชนได้ 
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คุณชาญณรงค์ อิ่มกลาง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ อำยุ 

30 ปี ถือว่ำเป็นบัณฑิต ม.ชีวิต ท่ีน่ำสนใจมำกอีกคน

หน่ึง เพรำะมีวิธีคิด วิธีมองต่ำง ๆ ท่ีน่ำสนใจ ท่ีผ่ำนมำ

เรียนจบปริญญำตรีมำแล้วสองสำขำ แต่เป็นกำรเรียน

เพ่ือแม่และพ่อ แต่ได้มีโอกำสอ่ำนแผ่นพับประชำ 

สัมพันธ์ ม.ชีวิต ขณะไปตัดผมท่ีร้ำนตัดผมแห่งหน่ึงใน

ตัวเมืองโครำช รู้สึกประทับใจในแนวคิด ปรัชญำและ

กระบวนกำรเรียนรู้ท่ีเขียนไว้ในเอกสำรแผ่นพับ เพรำะ

ตรงกับควำมต้องกำรของตน หรือเคยอยำกเรียนแบบน้ี

มำตั้งนำนแล้ว จึงตัดสินใจมำเรียน ท ำให้ได้รับปริญญำ

ตรีอีกใบหน่ึง แต่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องใบปริญญำ เพรำะ

ต้องกำรได้ควำมรู้มำกกว่ำ ตอนมำเรียนก็เริ่มเปล่ียน 

แปลงแบบแผนกำรผลิตด้ำนกำรท ำนำจำกเคมีเป็น

อินทรีย์ เพรำะมีท่ีดินมรดกของพ่อแม่อยู่ประมำณ 80 

กว่ำไร่ นอกจำกน้ียังมีกิจกำรร้ำนค้ำ ต่อมำได้ปรับปรุง

ลำนขนำดใหญ่หน้ำบ้ำน ท ำเป็นสนำมฟุตบอลและท่ี

เล่นกีฬำประเภทต่ำง ๆ ให้เด็กและเยำวชนมำใช้

ประโยชน์ พร้อมทั้งสนับสนุนควำมสำมำรถด้ำนกำร

กีฬำและกำรรวมกลุ่ม เพ่ือให้เด็กและเยำวชนใน

หมู่บ้ำน ในต ำบล ได้มีโอกำสแสดงศักยภำพในด้ำนต่ำง 

ๆ เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหำยำเสพติดและควำม

ขัดแย้งต่ำง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเนือง ๆ ในกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้ำน

หรือต ำบล  

 
นอกจำกน้ีคุณชำญณรงค์ ยังมีทักษะหรือศิลปะในกำร

ท ำงำนร่วมกับชุมชนและสนใจปัญหำของชุมชน-สังคม

ในเรื่องอ่ืน ๆ อีกด้วย แต่บอกว่ำ จะต้องท ำอย่ำงค่อย

เป็นค่อยไป เพรำะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมีควำม

ซับซ้อนเก่ียวกับปัจจัยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องมำกพอสมควร 

นับเป็นกรณีตัวอย่างของผู้ที่ประสบความส าเร็จใน

การพัฒนาฐานเศรษฐกิจของตนเองและครอบครัว 

แต่มีความสนใจในปัญหาของชุมชนและสังคม ซึ่ง

เป็นประเด็นที่มีนัยส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะคน

ที่มีอาชีพด้านการค้าขายหรือท าธุรกิจ หรือมีฐานะ

ที่สบายแล้ว จ านวนมากหรืออาจกล่าวได้ว่าส่วน

ใหญ่ไม่สนใจปัญหาของสังคมและชุมชน มีแต่จะ

กอบโกยหรือต้องการให้มากข้ึน ด้วยการเอารัดเอา

เปรียบและเบียดเบียนคนอ่ืน ๆ ทุกวิถีทาง ดังนั้น 

โมเดลการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนและชุมชนเป็นตัวตั้งน้ี 

จึงเป็นโมเดลการเรียนรู้และการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ที่มีความส าคัญมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือ

ใช้กับบริบทของผู้เรียนที่มีฐานเศรษฐกิจหรือมี

ทรัพยากรหรือมีทุนเดิมอยู่แล้วระดับหน่ึง จะย่ิงท า

ให้มีความเป็นไปได้หรือมีพลังในการท างานส่งเสริม

ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่  ได้มากกว่า และมีความ

สอดคล้องกับบริบทหรือความเป็นจริงในชุมชนนั้น 

ๆ ได้ดีกว่ากรณีการที่ผู้เรียนไม่มีทุนเดิมอยู่เลย 

และจ าเป็นต้องเข้าไปเสริมศักยภาพของชุมชน 

ในขณะท่ีฐานของตนเองยังอ่อนอยู่  

  โดยสรุป   การส่ือสารกับผู้เรียนที่สนใจแนวคิด 

ปรัชญา กระบวนการเรียนรู้ของ ม.ชีวิต  เป็น

ทุนเดิมอยู่แล้ว และย่ิงมีฐานะทางเศรษฐกิจดี และ

มีความสนใจในชุมชนให้ชัดเจนและเข้มข้นตั้งแต่

ต้น จะย่ิงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ไป

พร้อม ๆ กัน โดยไม่ต้องรอเวลา รวมทั้งการส่งเสริม

การจัดท าโครงงานบนฐานความเป็นจริงดังกล่าว 

จะย่ิงท าให้มองเห็นทิศทางในการท างานร่วมกับ

ชุมชนมากข้ึน หรือสามารถผนวกประเด็นของ

ชุมชนเข้าไปในโครงงานส่วนตัวที่ท า ดังเช่น กรณี

ของคุณล ายอง ที่มีการส่งเสริมการจ้างงานใน

ชุมชน และถ้าใช้โจทย์น้ีตั้งแต่ต้น ก็จะย่ิงท าให้

ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมในเชิงวิธีคิด วิธีวิเคราะห์

ปัญหาและความต้องการของชุมชน ซึ่งเป็นทักษะท่ี

ส าคัญและจ าเป็นอย่างย่ิงในการท างานร่วมกับ

ชุมชน หรือการเสริมพลังชุมชนในมิติต่าง ๆ ต่อไป

ในอนาคต  
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บณัฑิตท่ีมีความสามารถในการคิดคน้/ประดิษฐ/์

ปรบัเปลี่ยนนวตักรรมใหม่ ๆ/ปรบัเปลี่ยนแบบแผนการผลิต

ดา้นการเกษตร และการออกแบบเครือ่งมือ/เทคโนโลยีต่าง ๆ 

  
คุณภัณฑารักษ์ แก้วพลี  

อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 

คุณโชติวิทย ์เสือเล็ก  

อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

  
คุณอนันต์ ปานบัว  

ต.ปลักแรด อ.บางระก า จ.พิษณุโลก 

คุณพิน สุริวงษ์  

อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 

 

คุณภัณฑารักษ์ แก้วพลี อำยุ 41 ปี ต.ทรัพย์ทวี  

อ.บ้ำนนำเดิม จ.สุรำษฎร์ธำนี  เป็นบัณฑิต ม.ชีวิต ท่ีมี

ชื่อเสียง มีชื่อปรำกฏอยู่ในเครือข่ำยสังคมออนไลน์และ

ในส่ือหลักหลำยแห่ง เน่ืองจำกมีผลงำนเชิงประจักษ์ท่ี

สร้ำงข้ึนด้วยน้ ำมือหรือน้ ำพักน้ ำแรงของตนเอง ท ำให้

ภูมิใจในตนเอง เพรำะแต่ก่อนเคยเป็นเด็กวัดมำก่อน 

และเน่ืองจำกเป็นบุคคลท่ีมีแนวคิดต่ำง ๆ เป็นของตน 

เอง มีควำมสำมำรถในกำรคิดค้นโมเดลกำรพัฒนำใน

สวนของตน ท่ี ไ ม่ เหมือนใคร และ/หรือ มีควำม 

สำมำรถในกำรวิเครำะห์ได้ว่ำ ในบริบทของกำรเปล่ียน 

เป็นเศรษฐกิจพอเพียง หรือกำรท่ีรัฐต้องกำรส่งเสริม

เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” นั้น ยังมีช่องว่ำงหรือช่อง

โหว่ ท่ีจะสำมำรถเติมเต็มในด้ำนใดได้อีกบ้ำง ก็พบว่ำ 

อำชีพกำรท ำกล้ำไม้หรือเพำะกล้ำไม้ขำยยังมีคนท ำไม่

มำก ทั้ง ๆ ท่ีมีควำมต้องกำรระดับสูง เพรำะคนจะต้อง

ปลูกต้นไม้หลำยชนิด และเน่ืองจำกมีควำมสนใจในด้ำน

กำรเกษตรเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ประกอบกับเรียนจบ

ระดับ ปวช. มำทำงด้ำนเกษตรจำกวิทยำลัยเกษตร 

กรรม จ.สุรำษฎร์ธำนี และศึกษำต่อเน่ืองจนถึงระดับ 

ปวส. ท่ีวิทยำลัยเกษตรกรรม จ.พัทลุง ด้วย และได้มี

กำรสืบค้นหรือแสวงหำควำมรู้ต่ำง ๆ เพ่ิมเติม รวมทั้ง

กำรได้ไปดูงำนในท่ีต่ำง ๆ ท ำให้เกิดควำมคิดและ

มองเห็นลู่ทำงในกำรท ำอำชีพหรือกิจกำรเพำะกล้ำไม้

ขำย พร้อม ๆ กับกำรปลูกต้นไม้ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้มีค่ำ ไม้

ผล เช่น ทุเรียน มังคุด กล้วย ชมพู่ทับทิมจันทร์ ไม้พุ่ม

เต้ีย เช่น มะนำว พืชผักพื้นบ้ำน และพืชผักสวนครัวต่ำง 

ๆ เช่น พริกไทย ชะอม มะเขือ พริก ฯลฯ และกำรขุด

สระเล้ียงปลำ โดยน ำท่ีดินท่ีมีอยู่ประมำณ 5 ไร่ ซ่ึงเดิม

เป็นสวนยำงพำรำ มำด ำเนินกำรเปล่ียนโฉมหน้ำให้เป็น

ตำมท่ีต้องกำรหรือใฝ่ฝัน เรียกชื่อว่ำ “ไร่แสนสุขพันธุ์

ไม้” ท ำให้สำมำรถผลิตพันธุ์ไม้ กล้ำไม้หลำกหลำยชนิด

ป้อนตลำดประเภทต่ำง ๆ ท่ีหลำกหลำย และปรับ

สถำนท่ีให้เป็นเหมือนแหล่งท่องเท่ียวไปในตัวด้วย ท ำให้

มีเครือข่ำยทำงสังคม มีคนรู้จักจ ำนวนมำก ย่ิงท ำให้

ผลิตผลต่ำง ๆ ในสวนขำยดี เพรำะมีคนแวะมำเที่ยวชม

สวนและซ้ือพันธุ์หรือกล้ำไม้ติดมือไปด้วย ฯลฯ ต่อมำ
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ได้รับสโลแกนของสวนน้ีว่ำ “5 ไร่ 1 ปี 1 ล้ำน” เพรำะ

สำมำรถสร้ำงรำยได้ใน 1 ปี ได้ 1 ล้ำนบำท ด้วยกำรใช้

ท่ีดินเพียงแค่ 5 ไร่ เพรำะมีแบบแผนในกำรผลิตท่ีไม่

เหมือนใคร ใช้ท่ีดินอย่ำงคุ้มค่ำทุกตำรำงน้ิว และ

สนองตอบต่อควำมต้องกำรของตลำดได้อย่ำงตรงจุด 

มีคู่แข่งไม่มำก  

นอกจำกน้ี คุณภัณฑำรักษ์ ยังมีบทบำทในชุมชนและ

สังคมหลำยด้ำน เป็น อสม. จิตอำสำ หรืออำสำสมัคร

ในด้ำนต่ำง ๆ ให้กับชุมชนและหน่วยงำนรำชกำรหลำย

ต ำแหน่งจนได้รับฉำยำว่ำ “8 อ.” หรือ อำสำสมัคร 8 

บทบำท เคยได้รับรำงวัล อสม. ดีเด่นระดับจังหวัด 

เกษตรกรดีเด่น และเคยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน ปัจจุบัน

เป็นสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรัพย์ทวี อ.บ้ำน

นำเดิม จ.สุรำษฎร์ธำนี  

 

 

  โดยสรุป   คุณภัณฑารักษ์ แก้วพลี สามารถเป็น

ผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงในชุมชนได้ ส่วนหน่ึงเป็น

เพราะมีต าแหน่งในองค์กรปกครองสวนท้องถ่ินอยู่

แล้วด้วย ซึ่งจะต้องแสดงบทบาทผู้น าแห่งการ

เปล่ียนแปลงโดยต าแหน่งโดยตรงอยู่แล้ว แต่อีก

ส่วนหน่ึงเป็นเพราะโมเดลการท าสวนหรือไร่แสน

สุขพันธุ์ ไม้นั้น เป็นโมเดลการท าการเกษตรที่

สามารถน าไปสู่จุดเปล่ียนของการสร้างรายได้และ

เกิดการเปล่ียนแปลงในอาชีพและการท ามาหากิน

ได้ ถ้าส่งเสริมเร่ืองน้ีในชุมชน หรือขยายเครือข่าย

การสร้างผลผลิตตัวน้ีให้กว้างขวางข้ึน ก็จะช่วยท า

ให้ระบบเศรษฐกิจของชุมชนเข้มแข็งข้ึนได้ เพราะ

เป็นทางเลือกที่ดีมาก ในขณะที่ฐานเศรษฐกิจเดิม

ของภาคใต้ ซึ่งก็คือ ยางและปาล์มก าลังประสบ

ปัญหาหรือก าลังเผชิญกับวิกฤต     

คุณโชติวิทย์  เ สือเล็ก ต.ยำยแพง อ.บำงคนที 

สมุทรสงครำม อำยุ 65 ปี เข้ำศึกษำ ม.ชีวิต ปี พ.ศ. 

2558 และส ำเร็จกำรศึกษำในปี พ.ศ. 2560 มีควำม

น่ำสนใจในเส้นทำงเดินชีวิต กำรต่อสู้กับควำมยำก 

ล ำบำกและควำมต้องกำรในกำรยกฐำนะทำงเศรษฐกิจ

ของตน ด้วยกำรไปท ำงำนต่ำงประเทศ (คือ ประเทศ

ซำอุดิอำระเบียและไต้หวัน กลับจำกไต้หวันปี 2548 

แล้วไม่ได้กลับไปอีก) ท ำให้ได้มีโอกำสไปเห็นโลกกว้ำง

และท ำให้มีประสบกำรณ์ต่ำง ๆ หลำยอย่ำง พอมีฐำนะ

ทำงเศรษฐกิจหรือเงินเก็บสะสมในระดับหน่ึงแล้ว ก็ได้

ซ้ือท่ีดินเพ่ิม และได้หันมำสนใจด้ำนกำรศึกษำเรียนรู้

หรือพัฒนำตนเองด้ำนกำรศึกษำ จึงมำเรียน ม.ชีวิต 

ด้วยกำรชักชวนของ อ.อุษำ เทียนทอง คุณโชติวิทย์เป็น

คนท่ีมีศักยภำพและควำมสำมำรถในด้ำนต่ำง ๆ 

โดยเฉพำะควำมสำมำรถในกำรคิดค้น ดัดแปลง กำร

ลองผิดลองถูกจนท ำให้สำมำรถค้นพบแบบแผนกำร

ผลิตท่ีตนเองพอใจและเป็นผลดีทั้งต่อตนเอง ครอบครัว 

ชุมชนและส่ิงแวดล้อมด้วย ซ่ึงเดิมเคยท ำแต่พืชเชิงเดี่ยว 

คือ กำรปลูกมะพร้ำวท ำน้ ำตำล หรือท่ีเรียกว่ำ มะพร้ำว

ตำล ต่อมำจ ำเป็นต้องเปล่ียน เพรำะหำคนข้ึนไปเก็บ

ตำลไม่ได้ จึงเปล่ียนมำปลูกชมพู่ และต่อมำเปล่ียนจำก

ชมพู่ เป็นส้มโอ เพรำะส้มโอรำคำดีกว่ำ ต่อมำอีกระยะ

หน่ึง ก็เปล่ียนจำกส้มโอ เป็นส้มโอควบคู่กับแก้วมังกร 

เพรำะส้มโอรำคำตก แต่แก้วมังกรรำคำดี และต่อมำได้

เพ่ิมมะพร้ำวน้ ำหอม และมะนำวเข้ำมำด้วย นอกจำก

ส้มโอและแก้วมังกร แต่ทุกอย่ำงยังเป็นกำรคิดบนฐำน

คิดหรือฐำนคติเดิม คือ ใช้เงินหรือรำยได้เป็นตัวน ำ และ

ยังคงเน้นกำรปลูกพืชเศรษฐกิจตำมกระแสควำม

ต้องกำรของตลำดหรือภำยนอก พร้อมทั้งใช้สำรเคมี

ด้วย โดยไม่ได้ค ำนึงถึงกำรผลิตเพ่ือตนเอง หรือควำม
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ยั่งยืนของครอบครัวหรือควำมยั่งยืนด้ำนส่ิงแวดล้อมแต่

อย่ำงใด หลังจำกนั้น จึงหันมำท ำเกษตรผสมผสำน ไม่

ใช้สำรเคมี ด้วยกำรเพ่ิมควำมหลำกหลำยของพืชผล

หรือไม้ยืนต้นเข้ำไปด้วย โดยเลิกปลูกส้มโอและแก้ว

มังกร แต่ยังคงมะพร้ำวน้ ำหอมและมะนำวไว้ และเพ่ิม

มะพร้ำวลูก, กล้วยหอม, กล้วยไข่, กล้วยน้ ำว้ำ, ขนุน 

และไม้พะยูงด้วย (ประมำณ 700-800 ต้น)  

นอกจำกน้ี ก็ยังมีกำรปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง

หลำยอย่ำง ไม่ว่ำจะเป็น พริก มะเขือ ถั่วพู ฯลฯ ท ำให้

ลดรำยจ่ำย ท ำให้ระบบต่ำง ๆ ในธรรมชำติมีกำร

เกื้อกูลกัน มีพืชผลเก็บกินและขำยได้ตลอดทั้งปี และมี

ควำมมั่นคงมำกข้ึน เพรำะไม่ได้ข้ึนต่อผลผลิตเพียง

อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง แต่ได้ใช้ท่ีดินท่ีมีอยู่จ ำนวน 25 ไร่ 

อย่ำงคุ้มค่ำ กำรไม่ใช้สำรเคมี ก็ท ำให้ตนเองมีสุขภำพดี 

สำมำรถขำยได้รำคำดี เก็บกินได้อย่ำงสบำยใจ แบ่ง

เพ่ือนบ้ำนก็ได้ สะท้อนให้เห็นถึงกำรเรียนรู้และควำม

มุ่งมั่นในกำรท่ีจะท ำกำรผลิตเพ่ือกำรเล้ียงตนเองได้

อย่ำงยั่งยืน รวมไปถึงกำรแบ่งปันกับเพ่ือนบ้ำนหรือคน

ท่ีมำเย่ียมเยียน  

ปัจจุบันมีรำยได้ประมำณเดือนละ 50,000 บำท ท ำให้

มีภูมิคุ้มกันท่ีดีมำก ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวด 

ล้อม ซ่ึงต่ำงจำกกำรผลิตในรูปแบบเดิมท่ีเคยท ำมำ ท่ีมี

แต่พืชเชิงเด่ียว ซ่ึงเม่ือถึงเวลำท่ีรำคำตกหรือไม่มี

แรงงำน ก็ท ำให้เดินหน้ำต่อไปไม่ได้ ไม่มีควำมยั่งยืน 

ส่งผลเสียทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สุขภำพ เศรษฐกิจ 

(รำยได้ไม่มั่นคง รำยจ่ำยสูง ต้นทุนในกำรผลิตสูง 

เพรำะต้นทุนในกำรผลิตท่ีต้องข้ึนต่อระบบภำยนอก

มำกเกินไป) เรียกว่ำ ไม่สำมำรถพ่ึงพำตนเองในด้ำนใด

ได้เลย แต่รูปแบบหรือแบบแผนกำรผลิตแนวใหม่ ท ำให้

อยู่ได้ “มีภูมิคุ้มกัน มีเหตุมีผล มีควำมพอประมำณ มี

ควำมยั่งยืนมำกข้ึน และมีควำมสอดคล้องกับบริบท

ของจังหวัดสมุทรสงครำม” ด้วย นอกจำกน้ี คุณโชติ

วิทย์ ยังมีบทบำทในชุมชนหลำยด้ำนด้วยกัน มีต ำแหน่ง

ต่ำง ๆ หลำยต ำแหน่ง ทั้งเป็นเลขำนุกำรของนำยก

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยำยแพง ประธำนวิสำหกิจ

ชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ ประธำนศูนย์ปรำชญ์ชำวบ้ำน กรรม 

กำรสหกรณ์เครดิตยูเนียน และเป็นวิทยำกรของศูนย์

กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต ำบลยำยแพง ซ่ึงท่ีจริง

แล้ว กำรจัดตั้งศูนย์เรียนรู้น้ีเป็นควำมร่วมมือกับทำง

อ ำเภอ หรือได้รับกำรร้องขอจำกทำงอ ำเภอในกำร

จัดท ำศูน ย์ เรียนรู้ ด้ ำนเศรษฐกิจพอเพียง โดย ท่ี

ครอบครัวของคุณโชติวิทย์ได้ยกท่ีดินให้ทำงอ ำเภอบำง

คนทีไปจ ำนวน 1 ไร่ (ปัจจุบันดูแลโดยทำงอ ำเภอ) เพ่ือ

จัดท ำเป็นศูนย์ถ่ำยทอดควำมรู้จำกประสบกำรณ์ของ

ตนและชุมชนบ้ำนยำยแพง (หมู่  4) มีกำรส่งเสริม

แนวคิดกำรพ่ึงพำตนเองให้กับคนในชุมชนจำกหมู่บ้ำน 

ต ำบล อ ำเภออ่ืน ๆ และผู้มำศึกษำดูงำนจำกจังหวัด 

อ่ืน ๆ มีกำรถ่ำยทอดควำมรู้เรื่องกำรปลูกพืชผักสวน

ครัว กำรเล้ียงไก่ กำรท ำเชื้อปุ๋ย/น้ ำหมักชีวภำพ กำร

ขยำยพันธุ์พืช เช่น เฟื่องฟ้ำ ชบำ ฯลฯ และอีกหลำย

กิจกรรมท่ีด ำเนินกำรโดยศูนย์แห่งน้ี  

นอกจำกน้ี คุณโชติวิทย์ ยังมีบทบำทในกำรผลักดันและ

ส่งเสริมกำรจัดท ำวิสำหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ต ำบลยำย

แพง ด้วยกำรให้ชำวบ้ำนลงหุ้นกันทั้งหมด 68 คน หุ้น

ละ 100 บำท ต่ ำสุด 1 หุ้น สูงสุด 20 หุ้น ได้เงินมำลงทุน

ท ำปุ๋ยในครั้งแรกทั้งหมด 60,000 บำท แต่ใช้ไปแค่ 

50,000 บำท มีกำรผลิตปุ๋ยจ ำหน่ำยปีละ 2 ครั้ง ต้นทุน

กำรผลิตประมำณ 50,000 บำทต่อครั้ ง  รวมเป็น 

100,000 บำท แต่สำมำรถจ ำหน่ำยได้ครั้งละ 92,000 

บำท หรือได้ก ำไรครั้งละ 42,000 บำท น ำเงินก ำไรท่ีได้

ปีละ 84,000 บำท มำจัดสรรให้กับสมำชิกและสังคม

ด้วย โดยได้จัดแบ่งไว้เป็นค่ำสมทบหรือคืนทุนส่วนหน่ึง 
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ค่ำบริหำรจัดกำรส่วนหน่ึง เงินฌำปนกิจสงเครำะห์ส่วน

หน่ึง ให้สำธำรณประโยชน์ เช่น กำรจัดงำน/กิจกรรม

ประเพณีต่ำง ๆ ในรอบปีของชุมชน อีกส่วนหน่ึง แต่

สมำชิกจะได้รับส่วนแบ่งก ำไรหรือผลประโยชน์สูงท่ีสุด

ประมำณร้อยละ 30 ของก ำไรในแต่ละปี  

นอกจำกน้ียังส่งเสริมกำรฟื้นฟูภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำน

ต่ำง ๆ ของชุมชน โดยเฉพำะกำรจักสำนผลิตภัณฑ์ 

ต่ำง ๆ หรือกำรตกแต่งในงำนพิธีต่ำง ๆ ด้วยทำง 

มะพร้ำว ปัจจุบันในชุมชนมีกลุ่มจักสำนทำงมะพร้ำวใน

ชุมชนด้วย มีสมำชิกประมำณ 20 กว่ำคน ซ่ึงกลุ่มรับ

ท ำงำนต่ำง ๆ ร่วมกันด้วย เช่น งำนแต่ง, งำนบวช ฯลฯ 

ท ำให้มีรำยได้เสริมจำกกำรท ำอำชีพน้ีด้วย นอกจำกน้ี 

คุณโชติวิทย์ยังสะท้อนด้วยว่ำ ตนเองเปล่ียนแปลงไป

มำกจำกกำรมำเรียน ม.ชีวิต โดยเฉพำะด้ำนอำรมณ์ 

แต่ก่อนจะเป็นคนใจร้อนมำก เด๋ียวน้ีสำมำรถเปล่ียน

เรื่องน้ีได้ สำมำรถควบคุมอำรมณ์ควำมรู้สึกของตนเอง

ได้มำกข้ึน และที่ส ำคัญคือ กำรปรับวิธีคิด วิธีมอง หรือ

กระบวนทัศน์ในกำรผลิตและกำรด ำรงชีวิต  

 

  โดยสรุป   คุณโชติวิทย์ สามารถเป็นผู้น าแห่งการ

เปล่ียนแปลงชุมชนได้ เพราะเป็นคนที่มีความรู้

ความสามารถ (โดยเฉพาะความสามารถในการ

ปรับเปล่ียนแบบแผนการผลิต) มีประสบการณ์ มี

การลองผิดลองถูกและการเรียนรู้ มีความมุ่งมั่น มี

จิตส านึกต่อส่วนรวม มีจิตใจเสียสละ และมีความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจ  

คุณอนันต์ ปานบัว อำยุ 40 ปี ต.ปลักแรด อ.บำงระก ำ 

จ.พิษณุโลก พอจบ ม. 6 แล้วไปท ำงำนท่ีชลบุรีเป็น

เวลำนำน 20 ปี แต่อยำกกลับบ้ำนมำอยู่กับพ่อแม่ และ

ดูแลพ่อแม่ เพรำะพ่อแม่สูงอำยุ ไม่สบำยและเคยถูก

หลอกโดยมิจฉำชีพ ท ำให้เป็นห่วง กลับมำก็ท ำนำ ซ่ึง

เป็นอำชีพดั้งเดิมของพ่อแม่ ตอนแรกท ำประมำณ 50 

ไร่ ในช่วงแรกก็ประสบปัญหำเพล้ียกระโดด ท ำให้ต้อง

ใช้สำรเคมีขนำนใหญ่ แต่ก็ท ำให้ขำดทุนหลำยแสนบำท 

เพรำะผลผลิตเสียหำย ต่อมำเม่ือมำเรียน ม.ชีวิต ได้ท ำ

เป็นนำอินทรีย์ทั้งหมดตำมมำตรฐำนของ ม.ชีวิต (ท ำ

ข้ำวอินทรีย์ประมำณ 24 ไร่) แต่ไม่ได้ขอมำตรฐำน

ผลิตภัณฑ์จำกทำงรำชกำร จำกกำรพูดคุยและได้มี

โอกำสดูผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ท่ีคุณอนันต์คิดค้นข้ึน พร้อม

ทั้งเย่ียมพื้นท่ีและบริบทโดยรอบ อำจกล่ำวได้ว่ำคุณ

อนันต์เป็นบัณฑิตท่ีมีศักยภำพและควำมสำมำรถในกำร

คิดค้น ปรับเปล่ียน พลิกแพลง ดัดแปลง ประยุกต์และ

ต่อยอดวิธีกำรผลิตและวิธีกำรขำยในแบบเดิม ๆ ท่ีพ่อ

แม่เคยท ำมำ โดยเฉพำะกำรผลิตข้ำวอินทรีย์หลำยชนิด 

มีทั้งข้ำวกล้อง ข้ำวไรซ์เบอรี่ ซ่ึงท่ีผ่ำนมำในหมู่บ้ำนน้ีไม่

เคยมีใครท ำมำก่อน และได้ท ำกำรบรรจุหีบห่อหลำย ๆ 

ขนำด หลำย ๆ รูปแบบ ท่ีออกแบบและสร้ำงแบรนด์

สินค้ำเอง และจ ำหน่ำยตำมฤดูกำลต่ำง ๆ ด้วย เช่น 

ช่วงปีใหม่ วำเลนไทน์ (ท ำเป็นข้ำวรูปหัวใจ) ข้ำวลำยธง

ชำติ ข้ำวสำมสี ฯลฯ ท ำให้ได้ลูกค้ำตำมฤดูกำลเพ่ิม

ข้ึนมำ และยังรับงำนตำมค ำสั่งของลูกค้ำท่ีน ำข้ำวไปใช้

เป็นของช ำร่วยในวำระและโอกำสต่ำง ๆ เช่น งำน

แต่งงำน งำนศพ งำนวันเกิด ฯลฯ และเม่ือเปิดขำย

สินค้ำทำงออนไลน์ ท ำให้ได้ลูกค้ำจำกทำงออนไลน์

จ ำนวนมำกจำกทั่ วประ เทศ ซ่ึงนอกจำกลูกค้ ำ

รำยบุคคลโดยปกติทั่วไปแล้ว ยังมีลูกค้ำท่ีเป็นบริษัท

ห้ำงร้ำนด้วย แต่ลูกค้ำประจ ำส่วนใหญ่ยังอยู่ในเขต  

จ.พิษณุโลก รำยได้ต่อเดือนต่ ำสุดประมำณ 3,000 

บำท สูงสุดบำงเดือนได้ถึง 100,000 บำท ถ้ำช่วง

เทศกำลต่ำง ๆ จะจ ำหน่ำยได้มำก และรวมช่วงท่ีไป

ออกบูธสินค้ำตำมงำนต่ำง ๆ ด้วย แต่รำยได้เฉล่ียต่อ

เดือนจะอยู่ท่ีประมำณ 20,000-40,000 บำท แต่ท่ีได้
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เดือนละ 80,000-100,000 บำท นั้น จะมีประมำณ 2 

เดือนต่อป ีโดยเฉพำะช่วงเทศกำล  

 
นอกจำกน้ี ก็ยังมีกำรผลิตปุ๋ยพืชสด โดยใช้ปอเทือง 

และท ำน้ ำหมักชีวภำพต่ำง ๆ ใช้เอง ก ำลังจัดตั้งกลุ่ม

ผู้ผลิตข้ำวอินทรีย์ในหมู่บ้ำน เพ่ือให้สำมำรถช่วยเหลือ 

เกื้อกูลกัน พ่ึงพำอำศัยซ่ึงกันและกันได้ ซ่ึงจะท ำให้

ต้นทุนกำรผลิตลดลง เพรำะสำมำรถสั่งซ้ือของ/วัสดุ

อุปกรณ์ต่ำง ๆ ร่วมกันในนำมกลุ่มได้ ท ำให้ซ้ือได้ใน

รำคำถูกลง นอกจำกน้ี กำรมีกลุ่ม ฯ ยังสำมำรถรับออร์

เดอร์ขนำดใหญ่ได้ ในกรณีท่ีลูกค้ำต้องกำรหรือสั่งเข้ำ

มำในปริมำณมำก ซ่ึงจะท ำให้เกษตรกรแต่ละรำยมี

ควำมเข้มแข็งมำกกว่ำกำรท ำกำรผลิตเป็นรำย ๆ หรือ

ต่ำงคนต่ำงท ำ ซ่ึงก ำลังอยู่ในช่วงกำรรวบรวมจ ำนวน

ผู้สนใจ และได้ผู้สนใจแล้วจ ำนวนหน่ึง นอกจำกน้ี ก็

ก ำลังจะมีกำรจัดตั้งกลุ่มผลิตพืชผักปลอดสำรพิษ เพ่ือ

เชื่อมเครือข่ำยกับกลุ่มบ้ำนพันเสำ ท่ีส่งผักให้กับเครือ

ของบริษัทเซ็นทรัล  

ทั้งน้ี จำกกำรสังเกตและกำรพูดคุยอย่ำงไม่เป็นทำงกำร

กับคุณอนันต์ ท ำให้เห็นว่ำ คุณอนันต์ยังไม่ค่อยพึง

พอใจต่อกลไกต่ำง ๆ ของรัฐ หลำยช่วงได้สะท้อนให้ฟัง

ถึงปัญหำกำรกระท ำของเจ้ำหน้ำท่ีรัฐและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับท่ีน่ีมีปัจจัยคุกคำม

จำกกฎหมำยและกำรพัฒนำโครงกำรของรัฐ โดย 

เฉพำะอย่ำงย่ิง กำรเปล่ียนแปลงทำงด้ำนผังเมือง จะ

ส่งผลให้ชุมชนเกิดควำมไม่มั่นคง ไม่สำมำรถด ำเนิน

โครงกำรท่ีตั้งใจไว้ได้ เช่น โรงสีชุมชนหรือกำรขยำย

ก ำลังกำรผลิตของโรงสีหรือท ำโรงสีให้ใหญ่ข้ึน แต่ท ำ

ไม่ได้ เพรำะรัฐประกำศเป็นเขตผังเมือง ประกอบกับ

ท่ีดินถูกตัดออกไปด้วย ท ำให้ท่ีดินมีขนำดเล็กลงไม่

สำมำรถตั้งโรงสีขนำดใหญ่ได้  

  โดยสรุป   คุณอนันต์ ปานบัว เป็นคนที่มีความคิด

ริเร่ิม สร้างสรรค์ มีความสามารถในการคิดค้น 

ดัดแปลง ประยุกต์ ส่ิงที่พ่อแม่เคยท าไว้ เม่ือมา

เรียน ม.ชีวิต ท าให้สนใจการท าเกษตรอินทรีย์และ

สามารถจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ท าให้มี

รายได้เฉล่ียเดือนละ 20,000-40,000 บาท ในด้าน

ชุมชน ก าลังจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ และกลุ่ม

ผลิตพืชผักปลอดสารพิษ มีความสนใจในความ

เป็นไปของชุมชน แต่ยังติดเง่ือนไขหลาย ๆ อย่าง 

ท าให้ยังขับเคล่ือนได้ไม่เต็มที่ แต่มีศักยภาพในการ

เ ป็ น ผู้ น า แ ห่ ง ก า ร เ ป ล่ี ย น แป ล ง  เ พ ร า ะ มี

ความสามารถหลายด้านและน่าจะสามารถน าพา

กลุ่มหรือชุมชนไปในทิศทางที่ต้องการร่วมกันได้ 

แต่คงจะต้องจัดสรรเวลาในการท างานชุมชนเพ่ิม

มากข้ึน 

คุณพิน สุริวงษ์ อ.เมือง จ.ก ำแพงเพชร อำยุ 63 ป ีเป็น

บัณฑิตรุ่นพระมหำชนก เข้ำเรียนปี 2554 เป็นจิตอำสำ

ชุมชน และอำสำสมัครสำธำรณสุขในเมือง (อสส.) 

ภรรยำค้ำขำยสินค้ำต่ำง ๆ ในตลำด โดยเฉพำะพวก

เสื้อผ้ำส ำเร็จรูป แต่ช่วงหลังมำน้ีรำยได้จำกกำรค้ำขำย

ตกลงไปมำก (แต่ก่อนขำยได้วันละ 10,000 กว่ำบำท 

ปัจจุบันเหลือวันละ 2,000-3,000 บำท) มีท่ีท ำสวน

จ ำนวน 3 ไร่ (สวนอยู่ห่ำงจำกที่พักในเมืองประมำณ 6-

7 กม.) ปลูกทุกอย่ำงท่ีกินได้ เช่น มะม่วง มะนำว  

มะพร้ำวน้ ำหอม มะยงชิด กล้วย ชะอม ฯลฯ มีเหลือ

ขำยด้วย และเล้ียงปลำหลำยชนิดเช่นกัน (และก ำลังจะ

เลี้ยงไก่และกบด้วย) ท ำให้ไม่ต้องซ้ืออำหำรหลำยอย่ำง 

หรือสำมำรถพ่ึงพำตนเองในด้ำนอำหำรและพืชผัก

ผลไม้ในระดับดี มีค่ำใช้จ่ำยด้ำนน้ีน้อยมำก 
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แต่ท่ีจริงแล้วคุณพิน เป็นคนท่ีมีควำมสำมำรถหรือ

ทักษะทำงด้ำนช่ำง หรือท่ีเรียกกันว่ำ “สำรพัดช่ำง” ไม่

ว่ำจะเป็นช่ำงปูน ช่ำงไม้ ช่ำงเหล็ก ช่ำงแอร์ ช่ำงยนต์ 

ช่ำงสี ช่ำงซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ต่ำง ๆ 

แต่ไม่ได้เปิดร้ำนท ำอย่ำงเป็นเรื่องเป็นรำว แต่ถ้ำใคร

ทรำบ ก็น ำมำให้ท ำ ส่วนใหญ่ท ำงำนเป็นจิตอำสำให้กับ

หน่วยงำนเทศบำลหรือหน่วยงำนภำครัฐอ่ืน ๆ มี

ควำมสำมำรถในกำรคิดค้นนวัตกรรม กำรคิดประดิษฐ์

เครื่องทุ่นแรงต่ำง ๆ เช่น เครื่องพ่นแมลง/ยุง ท่ีใช้ต้นทุน

ไม่สูง แต่ทนทำน ปลอดภัย ใช้กำรได้ดี จึงท ำกำรผลิต

เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรงต่ำง ๆ ใช้เอง และยังเคยเสนอ

ควำมคิดให้กับทำงเทศบำลในกำรผลิตเครื่องมือพ่นยำ

ใช้เอง หรือลงทุนท ำเอง จะได้ไม่ต้องไปซ้ือของท่ีผลิต

จำกเมืองจีน เงินจะได้ไม่ไหลออกไปนอกประเทศ แต่

ได้รับกำรอธิบำยจำกเจ้ำหน้ำท่ีเทศบำลว่ำ จ ำเป็นต้อง

ซ้ือตำมรำยกำรท่ีก ำหนดไว้ ไม่สำมำรถปรับเปล่ียนได้ 

ท ำให้คุณพินรู้สึกเสียดำยงบประมำณเป็นอย่ำงมำก 

เพรำะถ้ำท ำเอง หรือมีกำรส่งเสริมให้ชุมชนท ำกำรผลิต 

ก็จะได้รำคำถูกกว่ำท่ีจ่ำยอยู่ในปัจจุบันประมำณ 60-

70% 

นอกจำกน้ี คุณพินยังมีควำมคิดท่ีจะท ำบ้ำนส ำเร็จรูป

ขำย ด้วยกำรออกแบบเอง ท ำเองทุกอย่ำง แต่ยังไม่มี

ทุน จึงยังเป็นเพียงควำมคิดคร่ำว ๆ แต่ยังไม่ได้ลงมือ

ด ำเนินกำรจริงจัง เพรำะถ้ำจะท ำจะต้องวำงแผน มีกำร

กู้ยืมเงินมำลงทุน แต่อำยุค่อนข้ำงมำกแล้ว เลยยังไม่ได้

ตัดสินใจจริงจังเกี่ยวกับเรื่องน้ี แต่ถ้ำมีใครมำสั่งให้ท ำ 

ก็สำมำรถท ำให้ได้ 

  โ ด ย ส รุ ป     คุ ณ พิ น  สุ ริ ว ง ษ์  เ ป็ น คนที่ มี

ความสามารถด้านช่าง และการคิดค้นนวัตกรรม

หรือส่ิงประดิษฐ์ต่าง ๆ แต่ที่ผ่านมายังไม่ได้รับการ

ยอมรับและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่

ไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วยในฐานะจิตอาสา ซึ่งเป็นส่ิงที่

น่าเสียดายเป็นอย่างย่ิง ถ้า ม.ชีวิต ทราบข้อมูล

ศักยภาพและความสามารถของผู้เรียน และถ้า

สามารถส่งเสริมให้เกิดการประดิษฐ์ คิดค้น พัฒนา

นวัตกรรมต่าง ๆ ร่วมกันระหว่างภาครัฐและ ม.ชีวิต 

จะเกิดมูลค่าเพ่ิมและอาจจะสามารถน าไปสู่การ

ส่งเสริมการจ้างงานในชุมชนบนศักยภาพหรือ

ความสามารถดังกล่าว ก็เป็นไปได้ 
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กรณีศึกษา 
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บณัฑิตท่ีมีต าแหน่งเป็นผ ูน้ าในชมุชน 

และมีบทบาทในการพฒันาชมุชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 
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ผู้ใหญ่บ้านพิเชษฐ์ เกษร บ้ำนหนองยำง ต ำบลวัง

ตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนำท อำยุ 44 ปี เกิดท่ี

บ้ำนหนองยำง ตั้งใจใช้ชีวิตท่ีน่ีและตำยท่ีน่ี เป็นผู้ใหญ่ 

บ้ำนมำประมำณ 7-8 ปี ก่อนท่ีจะมำเรียน ม.ชีวิต จบ

กำรศึกษำระดับ ปวส.ด้ำนช่ำงยนต์ จำก วิทยำลัย 

เทคนิคอุทัยธำนี อยำกมำเรียน ม.ชีวิต เพรำะชอบชื่อ

สำขำวิชำสหวิทยำกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น มองว่ำ

น่ำสนใจดี แต่ก่อนท่ีจะกลับมำอยู่บ้ำน เคยท ำงำน

บริษัทมิเชลลีนอยู่ในกรุงเทพ ตอนกลับมำบ้ำนมีเงินเก็บ

สะสมอยู่ประมำณ 200,000 กว่ำบำท ซ่ึงน ำมำใช้ใน

กำรตั้งตัว ผู้ใหญ่ได้สะท้อนให้ฟังด้วยว่ำ ตนเองได้เกิด

การเปล่ียนแปลงหลายอย่าง โดยเฉพาะการ

เปล่ียนแปลงทางความคิด มุมมองต่าง ๆ มองโลก

ในแง่ดีมากข้ึน มีหลักในการคิดมากข้ึน ท าอะไร

เป็นขั้น เป็นตอนหรือเป็นระบบมากข้ึน การ

จัดล าดับความส าคัญของความคิดท าได้ดีข้ึน ส่วน

หน่ึงเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงตนเองตามแผน 4 

แผน ถือว่าเป็นจุดตั้งต้นที่ดี ท าให้มองอย่างเป็น

องค์รวม ท าให้เกิดความคิดแบบเช่ือมโยง หรือ

มองเห็นความเช่ือมโยงของสรรพส่ิงต่าง ๆ มองโลก

ในแง่บวกและมองส่ิงที่อยู่ใกล้ตัวมากข้ึน  

นอกจำกน้ี ยังมีรุ่นพ่ีท่ีเป็นผู้ใหญ่บ้ำนเหมือนกันอยู่ท่ี

บ้ำนไม้แก่น ต.สะพำนหิน จบกำรศึกษำจำก ม.ชีวิต

เหมือนกันเป็นตัวแบบท่ีดี (ผู้ใหญ่ใช้ค ำว่ำ Idol) เพรำะ

รุ่นพ่ีคนน้ีท ำเศรษฐกิจพอเพียงแล้วประสบผลส ำเร็จใน

ระดับท่ีเรียกว่ำ “มั่งมีศรีสุข” เพรำะมีขั้นมีตอนในกำร

พัฒนำ หรือท ำแบบค่อยเป็นค่อยไป แต่เห็นผลจริง 

สัมผัสได้ ท ำให้ผู้ใหญ่พิเชษฐ์อยำกท ำแบบเดียวกัน และ

มีโจทย์ค ำถำมอยู่ในใจของตนเองเสมอ คือ ท ำอย่ำงไร

ให้ลูกบ้ำนอยู่ ดีกินดี แต่ปัญหำของหมู่ บ้ำนยังมีอีก 

มำก คนท่ีจบกำรศึกษำสูงยังมีน้อย ยังขำดระบบ

สำธำรณูปโภคพื้นฐำนอีกหลำยอย่ำง ส ำหรับชำวบ้ำน

เองก็มีหลำยประเภทด้วยกัน ซ่ึงสำมำรถจ ำแนกได้

ประมำณ 3-4 ระดับ จำกมุมมองของผู้ใหญ่พิเชษฐ์ คือ 
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1) ประเภทหัวไว ใจสู้ ซ่ึงมีประมำณหน่ึงส่วนส่ี (25%) 

2) ประเภทลังเล รอดูท่ำที 3) ประเภทหันเห หัวดื้อ ไม่

ค่อยสนับสนุนอะไร และ 4) ประเภทงอมืองอเท้ำจับเจ่ำ 

ไม่เอำอะไรเลย ซ่ึงส่งผลท ำให้กำรพัฒนำชุมชนหมู่บ้ำน

ยังท ำได้ยำก เพรำะคนประเภทแรก เป็นเพียงแค่หน่ึง

ส่วนส่ีของคนทั้งหมด และชุมชนยังต้องกำรกำรหนุน

เสริมจำกองค์กรหรือนักวิชำกำรจำกภำยนอกในกำร

พูดคุยกับชำวบ้ำนประเภทท่ี 2-4 เพรำะล ำพังตนเองยัง

ไม่สำมำรถส่ือสำรกันได้ทั้งหมด เพรำะบำงส่วนก็ไม่ฟัง 

เน่ืองจำกปัญหำกำรเมืองท่ีผ่ำนมำ ท ำให้เกิดควำม

แตกแยกหรือแบ่งกันเป็นสองฝักสองฝ่ำย  

อย่ำงไรก็ตำม ในช่วงท่ีผ่ำนมำ ผู้ใหญ่ก็ได้พยำยำม

พัฒนำชุมชนหมู่ บ้ำนของตน โดยท ำงำนกับกลุ่ม

ชำวบ้ำนท่ีพอจะพูดคุยกันได้ประมำณ 50-60 คน/

ครัวเรือน (จำกทั้งหมด 126 หลังคำเรือน) ซ่ึงท่ีผ่ำนมำ

ก็คุยกันเรื่องควำมโปร่งใสด้วย เพรำะเป็นปัญหำส ำคัญ

ปัญหำหน่ึงของหมู่บ้ำน นอกจำกน้ี ก็ยังมีปัญหำด้ำน

โครงสร้ำงพื้นฐำนท่ียังไม่ได้รับกำรพัฒนำอีกหลำย

อย่ำง ซ่ึงท่ีจริงเม่ือประมำณปี พ.ศ. 2552-2553 ทำง

หมู่ บ้ำนเคยท ำโครงกำรเสนอรัฐบำลผ่ำนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นไปหลำยอย่ำง เช่น โครงกำรจัดท ำ

ถนนคอนกรีต โครงกำรท ำลำนตำกผลผลิต และ

โครงกำรท ำบ่อเล้ียงปลำส ำหรับทั้ง 126 ครัวเรือน แต่

จะเป็นกำรด ำเนินกำรร่วมกันเป็นคุ้มบ้ำน เสนอของบไป

ทั้งหมดจ ำนวน 300,000 บำท แต่เรื่องก็เงียบไป ไม่ได้

งบ ก็เลยยังไม่ได้ด ำเนินกำรต่อในเร่ืองเหล่ำน้ี  

ส ำหรับส่ิงท่ีท ำแล้วพอจะเกิดผล มีคนเข้ำร่วมจ ำนวนไม่

น้อย ก็คือ 1) การท าโรงสีชุมชน ซ่ึงเดิมเคยมีโรงสีอยู่

แล้ว น่ำจะท ำตั้งแต่ปี 2551 แต่ท ำไม่ส ำเร็จ (ได้งบจำก

นโยบำย SML) ก็เลยน ำมำรื้อฟื้นใหม่และย้ำยออกมำ

อยู่ข้ำงนอกหรือด้ำนท้ำยหมู่บ้ำน เพรำะโรงสีเสียงดัง

และมีฝุ่น ปัจจุบันมีสมำชิกประมำณ 60-70 คน ถือหุ้น 

ๆ ละ 100 บำท พอมีผลก ำไรก็จัดสรรให้สมำชิกร้อยละ 

70 และสมทบทุนคืนให้โรงสีร้อยละ 30 มีบุคลำกรหรือ

คนท ำงำนสีข้ำว 1 คน ซ่ึงได้ประโยชน์จำกกำรขำยร ำ

และแกลบ  2) การส่งเสริมด้านอาชีพ รายได้และ

การออม ด้วยกำรจัดตั้งกลุ่มต่ำง ๆ เช่น กลุ่มท ำพริก

แกง มีสมำชิกประมำณ 30 คน ท ำมำได้ประมำณ 3-4 

ปี มีกำรแบ่งสัดส่วนผลประโยชน์กันในกลุ่ม คือ คืน

ก ำไรให้สมำชิกร้อยละ 70 และสมทบทุนกำรด ำเนินงำน

กลุ่มอีกร้อยละ 30 นอกจำกน้ี ก็มีกลุ่มสำนตะกร้ำและ

ผลิตภัณฑ์จำกผักตบชวำ กลุ่มน้ีมีขนำดใหญ่กว่ำกลุ่ม

แรก คือมีสมำชิกประมำณ 70 คน และกลุ่มออมทรัพย์

เพื่อกำรผลิต ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีด ำเนินกำรมำนำนแล้วตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2541 (ส ำหรับกลุ่มน้ี ผู้ใหญ่พิเชษฐ์ไม่ได้ให้

รำยละเอียด)  3) การส่งเสริมด้านสุขภาพและ

ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพำะกำรออกก ำลังกำยและกำร

ป้องกันแก้ไขปัญหำเรื่องเบำหวำน ซ่ึงท ำร่วมกับทำง

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพระดับต ำบล (รพ.สต.) และ

ด้ำนศิลปวัฒนธรรม คือ กำรส่งเสริมเรื่องดนตรีไทย 

เรื่อง วงปี่พำทย์และระนำด แต่ยังไม่ค่อยมีรำยละเอียด

เกี่ยวกับเรื่องน้ี นอกจำกน้ี ผู้ใหญ่พิเชษฐ์ ยังได้ประเมิน

ตนเองและชุมชนว่ำ มีข้ออ่อนมำกในเรื่อง กำรบันทึก 

กำรจัดท ำข้อมูล หรือกำรจัดท ำระบบเอกสำรต่ำง ๆ ไม่

มีคนท ำ เพรำะขำดคนท่ีมีศักยภำพและควำมสำมำรถ

ในด้ำนน้ี ท่ีชุมชนหมู่บ้ำนน้ีมีผู้ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำระดับ

ปริญญำตรีประมำณ 3-4 คน ส่วนใหญ่เป็นประชำชน

ท่ีหำเช้ำกินค่ ำ และเป็นชุมชนท่ีไม่มีข้ำรำชกำรเกษียณ

เลย  

จำกท่ีน ำเสนอมำในกรณีของผู้ใหญ่พิเชษฐ์น้ี จะเห็นได้

ว่ำ เป็นบุคคลท่ีมีควำมตั้งใจดีในกำรพัฒนำหมู่บ้ำน แต่

ยังประสบปัญหำหลำยอย่ำง ทั้งด้ำนกำรส่ือสำรกับ

ชำวบ้ำน กำรได้รับกำรยอมรับ กำรไม่มีทีมงำนท่ีมี

ควำมรู้ กำรไม่มีระบบข้อมูล ขำดกำรวิเครำะห์ข้อมูล

อย่ำงเป็นระบบ ยังไม่ได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงเต็มท่ี

จำกภำครัฐ (โดยเฉพำะด้ำนวิชำกำรนั้นอ่อนมำก 

เพรำะภำครัฐหรือเจ้ำหน้ำท่ีรัฐเองก็อ่อน) ยังไม่มีกำร

ถอดบทเรียนกำรท ำงำนพัฒนำในช่วง ท่ี ผ่ำนมำ 

นอกจำกน้ี ถ้ำพิจำรณำโครงกำรเดิม ๆ ท่ีรัฐบำลชุดท่ี

ผ่ำน ๆ มำเคยท ำหรือส่งเสริมมำแล้ว และไม่แน่ใจว่ำ
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เป็นอย่ำงไร เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือกำรผลิต กำรท ำ

โรงสีชุมชน หรือกำรท ำกลุ่มอำชีพต่ำง ๆ ก็ได้ท ำมำนำน

แล้ว แต่ยังไม่เคยมีกำรสรุปหรือถอดบทเรียนใด ๆ 

ในช่วงเวลำท่ีผ่ำนมำ  

ดังนั้น จุดอ่อนท่ีส ำคัญท่ีสุดของชุมชนหมู่บ้ำน ก็คือ 

กำรอยู่ภำยใต้กำรก ำกับบงกำรของรัฐ แต่เน่ืองจำกรัฐ

ท่ีผ่ำนมำไม่มีศักยภำพในกำรส่งเสริมด้ำนกำรพัฒนำ

อำชีพ/รำยได้ท่ีมั่นคง ยั่งยืน รวมถึงกำรพัฒนำคน/

บุคลำกรของชุมชน กำรสร้ำงควำมรู้  กำรสร้ำง

กระบวนกำรในกำรท ำงำนของชุมชน ท ำให้ชุมชนต้อง

ประสบกับภำวะข้ึน ๆ ลง ๆ ลุ่ม ๆ ดอน ๆ ไม่มีกำร

พัฒนำต่อยอดอย่ำงเป็นระบบบนฐำนของข้อมูล ควำมรู้ 

และประสบกำรณ์ท่ีมีคุณค่ำ แต่แกว่งไปมำตำมยุคสมัย  

 

  โดยสรุป    กรณีผู้ใหญ่พิเชษฐ์ เกษร การพัฒนา

เพ่ือการพ่ึงพาตนเองของชุมชนหมู่บ้าน หรือการ

ท าให้ เ กิด ส่ิงที่ เ รียกว่า “ชุมชนเรียนรู้  ชุมชน

เข้มแข็ง” ตามแนวคิดและปรัชญาของ ม.ชีวิต ไม่

สามารถท าให้เกิดข้ึนได้ง่าย ๆ หรือไม่สามารถด่วน

สรุปได้ว่า ถ้าชุมชนนั้นมีบุคลากรที่เป็นผู้น าท่ีส าเร็จ

การศึกษาจาก ม.ชีวิต ที่มีแนวคิดเร่ืองการพ่ึงพา

ตนเองและการสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับชุมชน

แล้วจะท าให้ เกิดข้ึนได้ง่าย ๆ เพราะการเป็น

ผู้ใหญ่บ้านก็เป็นส่วนหน่ึงของกลไกของภาครัฐใน

ระดับล่างสุด ที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล

ในทุกยุคทุกสมัยและหน่วยงานราชการทุก

กระทรวงหรือทุกกรมกอง แต่ถ้าผู้ใหญ่บ้านหรือ

ผู้น ากระบวนทัศน์ใหม่ สามารถน าทรัพยากรของ

รัฐมาเสริมกระบวนการในชุมชน และเป็นการ

ส่งเสริมการท างานทางความคิดให้กับคนในชุมชน 

ให้สามารถท างานร่วมกันได้บนฐานการพัฒนาแบบ

มีส่วนร่วม อย่างเป็นองค์รวม (holistic parti-

cipatory development) โดยยึดผลประโยชน์ของ

ส่วนรวมหรือชุมชนเป็นที่ตั้ง (community-based 

and public-based benefits) ที่มีความครอบคลุม

ทุกประเด็น ทั้งเศรษฐกิจ/อาชีพ/รายได้, การศึกษา/

การพัฒนาคน ทีมงานขับเคล่ือน สุขภาพอนามัย 

ศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรทาง

ธรรมชาติ, กลุ่มคนที่ต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนา

เป็นพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรีที่อ่านไม่

ออกเขียนไม่ได้, เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหา

ครอบครัว ฯลฯ  ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ทุกกลุ่ม 

ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ อย่างเป็นระบบ และให้

ความส าคัญกับการเรียนรู้และการสร้างความรู้/

องค์ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาชุมชนของตนอย่าง

ต่อเน่ือง มีความโปร่งใสสูง มีความจริงใจต่อกัน 

รู้เท่าทันในจุดอ่อน-ข้อจ ากัดต่าง ๆ ของระบบและ

กลไกต่าง ๆ ท่ีเข้ามาเกี่ยวข้อง และไปพ้นจากวังวน
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เดิม ๆ ก็น่าจะมีโอกาสที่จะเดินไปบนเส้นทาง 

“ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง” และการพัฒนาเพ่ือ

การพ่ึงพาตนเองได้จริง แต่คงจะต้องใช้เวลามาก

พอสมควร กว่าจะไปถึงจุดนั้นได้ ซ่ึงน่ำจะไม่ต่ำงจำก

กรณีศึกษำอ่ืน ๆ ท่ีจะกล่ำวถึงดังต่อไปน้ีแบบกระชับอีก

จ ำนวนหน่ึง คือ  

ผู้ใหญ่บ้านวาริน กรวยทอง ต.ตำกออก อ.บ้ำนตำก 

จ.ตำก อำยุ 44 ป ีเป็นผู้ใหญ่บ้ำนอยู่ที่บ้ำนหินใต้ ต.ตำก

ออก อ.บ้ำนตำก จ.ตำก ส ำเร็จกำรศึกษำ ปี พ.ศ.2557 

แต่เป็นผู้ใหญ่บ้ำนมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จบกำรศึกษำ 

กศน. ก่อนมำเรียนท่ี ม.ชีวิต ท่ีเข้ำมำเรียน ม.ชีวิต 

เน่ืองจำกได้รับกำรชักชวนจำกอำจำรย์พิเศษของ ม.

ชีวิตในพื้นท่ี (แต่ปัจจุบันอำจำรย์ท่ำนน้ีไม่ได้ท ำงำนให้ 

ม.ชีวิตแล้ว เพรำะไม่มีเวลำ) ผู้ใหญ่บ้ำนวำริน เป็น

บัณฑิตท่ีมีควำมสำมำรถหลำยด้ำน โดยเฉพำะกำร

เขียนโครงกำรและกำรน ำงบประมำณของรัฐภำยใต้

โครงกำรต่ำง ๆ เช่น โครงกำรไทยนิยมยั่งยืน, โครงกำร

ประชำรัฐ และขององค์กรอ่ืน ๆ เช่น มูลนิธิชัยพัฒนำ 

มำสนับสนุนกำรพัฒนำในท้องถิ่นหรือหมู่บ้ำนท่ีตนดูแล

รับผิดชอบ ซ่ึงท่ีผ่ำนมำได้รับเงินสนับสนุนในกำรพัฒนำ

ด้ำนต่ำง ๆ ตำมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจ ำนวนมำก 

ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรประมงและปศุสัตว์ เช่น กำรเล้ียง

กบ, ปลำ, เป็ด, ไก่, โค, แพะ ฯลฯ ส ำหรับด้ำนอ่ืน ๆ 

เช่น กำรส่งเสริมกำรท ำปุ๋ยหมักอินทรีย์, กำรปลูก

หญ้ำเนเปีย นอกจำกน้ี ก็ยังมีกำรส่งเสริมกำรแปรรูป

ผลผลิตหรือกำรท ำผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ เช่น กำรท ำไข่เค็ม

กำรท ำพริกแกง และกำรท ำเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้ำว ซ่ึงกำร

แปรรูปผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ เหล่ำน้ีส่วนใหญ่

ด ำเนินกำรในรูปของวิสำหกิจชุมชน 

กำรท่ีผู้ใหญ่วำริน มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ

และสำมำรถดึงงบกำรพัฒนำจำกหลำยองค์กรมำ

ส่งเสริมกำรพัฒนำในชุมชนน้ี ส่วนหน่ึงเป็นเพรำะได้

เรียนรู้จำก ม.ชีวิต เพรำะในช่วงท่ีเรียนได้มีโอกำสเข้ำไป

ศึกษำควำมเป็นจริงในชุมชน ท ำให้ได้มีโอกำสแลก 

เปล่ียนเรียนรู้กับแต่ละชุมชน ท ำให้รู้ ว่ำกำรพัฒนำ

ชุมชน และกำรป้องกันแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ในชุมชนนั้น

จะสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงไร นอกจำกน้ี ในหมู่บ้ำน

ยังมีปรำชญ์ชุมชนด้ำนต่ำง ๆ ประมำณ 5-6 คน เช่น 

ด้ำนกำรท ำนำแบบอินทรีย์ ด้ำนกำรใช้สำรชีวพันธุ์ ด้ำน

กำรเพำะขยำยและเก็บเมล็ดพันธุ์ข้ำว ด้ำนกำรฟื้นฟู

และปรับปรุงดิน และด้ำนทฤษฎีกำรเกษตร ซ่ึงปรำชญ์

เหล่ำน้ีก็ได้ท ำงำนเป็นวิทยำกรให้ชุมชน ท ำให้สำมำรถ

ส่งเสริมกำรพัฒนำได้อย่ำงรอบด้ำนและมีควำม

ครอบคลุมนอกจำกน้ี  ผู้ ใหญ่วำรินยั ง ไ ด้รับกำร

สนับสนุนจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งกระทรวงพำณิชย์

หรือส ำนักงำนพำณิชย์จั งหวัด ,  เกษตรจั งหวัด, 

ส ำนักงำนพัฒนำท่ีดินจังหวัด และส ำนักงำนพัฒนำ

ชุมชนจังหวัดและอ ำเภอบ้ำนตำกด้วย  

อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับกรณีของผู้ใหญ่วำรินน้ี ยังไม่

สำมำรถวิเครำะห์เรื่องกำรพ่ึงพำตนเองของชุมชน

ได้มำกนัก เพรำะไม่มีโอกำสได้สัมภำษณ์ชำวบ้ำนใน

ชุมชนหมู่บ้ำนน้ีหรือผู้เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ำน

อ่ืน ๆ เลย ท ำให้ไม่มีข้อมูลจำกแหล่งอื่น ๆ ท่ีจะน ำมำใช้

ในกำรตรวจสอบแบบสำมเส้ำ (data source triangu 

lation) ว่ำกำรพัฒนำในแนวน้ีดีหรือไม่ มำกน้อยเพียงใด 

ชำวบ้ำนในชุมชนพึงพอใจมำกน้อยเพียงใด  

แต่ส่ิงท่ีสรุปได้ ณ ขณะน้ี ก็คือ ชุมชนน้ียังต้องขึ้นต่อ

นโยบำยและโครงกำรต่ำง ๆ ของรัฐเหมือนกับชุมชน

หมู่บ้ำนอ่ืน ๆ มำกกว่ำกำรคิดค้นด้วยตนเอง หรือกำร

ระดมทรัพยำกรต่ำง ๆ กันภำยในชุมชน แต่ทั้งน้ี ผู้ใหญ่

วำรินถือ เป็นผู้ น ำ ท่ี มีควำมรู้ควำมสำมำรถหรือ

ศักยภำพในกำรเ ขียนข้อเสนอโครงกำร และดึง

ทรัพยำกรจำกแหล่งต่ำง ๆ มำใช้ ซ่ึงปัจจัยหนุนเสริม

ส่วนหน่ึง น่ำจะมำจำกกำรท่ีสำมีของผู้ใหญ่ท ำงำนอยู่ท่ี

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ท ำให้ทรำบช่องทำงในกำร

ประสำนหรือแสวงหำแหล่งทรัพยำกรต่ำง ๆ มำเสริม

ด้วยอีกทำงหน่ึง 
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  โดยสรุป   จากกรณีศึกษาผู้ใหญ่วาริน กรวยทอง

น้ี ท าให้มองเห็นนัยส าคัญของการมีผู้น าที่มีความรู้

ความสามารถในการเขียนโครงการ ซึ่งส่วนหน่ึงถูก

ฝึกจากการเรียนที่ ม.ชีวิต ซึ่งเป็นศักยภาพและ

ความสามารถที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างย่ิง 

เพราะเป็นศักยภาพและความสามารถที่น าไปสู่จุด

เปล่ียนที่ส าคัญมาก ท าให้สามารถน าทรัพยากรท่ีมี

อยู่ในระบบต่าง ๆ ของสังคมมาใช้ในการพัฒนา

ชุมชนได้ ดังนั้น กระบวนการเรียนรู้ของ ม.ชีวิต 

ควรเน้นการสร้างเสริมหรือเพ่ิมศักยภาพและ

ความสามารถในด้านน้ีให้มาก และควรมีกระบวน 

การในการตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจด้วยว่า ว่าที่

บัณฑิต ม.ชีวิตทุกคนสามารถท าเร่ืองน้ีได้ โดย 

เฉพาะผู้เรียนที่มีสถานภาพเป็นผู้น าหรือมีบทบาท

อยู่ในกลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย

ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน อบต. อสม. ประธานกลุ่มต่าง ๆ 

ในหมู่บ้าน/ต าบล เป็นต้น 

 

 

ผู้ใหญ่จันทรักษ์ อาจสมบาล บ้ำนไฮตำก ต.ลำดค่ำง 

อ.ภูเรือ จ.เลย อำยุ 41 ปี เข้ำเรียน ม.ชีวิต ปี 2555 

ก่อนมำเรียน ม.ชีวิต ส ำเร็จกำรศึกษำระดับอนุปริญญำ

ด้ำนกำรเกษตร จำก ม.รำชภัฏเลย สนใจชื่อหลักสูตร 

“สหวิทยำกำรเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น” เน่ืองจำกทำง ม.

ชี วิต  มำท ำกำรประชำสัมพัน ธ์หรือ เปิดตั วอยู่ ท่ี

หอประชุมอ ำเภอภูเรือ พอฟังแล้วรู้สึกสนใจมำก โดย

เฉพำะท่ีพูดว่ำ “การเรียนรู้อย่างมีศักดิ์ศรี มีอยู่มีกิน

ในท้อง ถ่ินของตนเอง” พอได้ เข้า เ รียน รู้ สึก

ประทับใจการเปล่ียนแปลงตนเองด้วยแผน 4 แผน 

เพราะเป็น ส่ิงที่ ดีมาก ท า ให้ เ กิดการเป ล่ียน 

แปลงตนเองได้จริง และชอบหัวเรื่อง “สันติศึกษา” 

เพราะสามารถน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

ในชุมชนได้  นอกจาก น้ีก็ประทับ ใจในเ ร่ือง 

“การศึกษาชุมชน” และ “การจัดท าแผนแม่บท

ชุมชน” และยังได้มีโอกาสไปศึกษาที่ศูนย์บ่มเพาะ

ทับตะวัน ท่ี อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ที่เป็นโมเดลการ

เรียนรู้ที่น่าสนใจของ ม.ชีวิตด้วย เม่ือกลับมาได้ลง

มือพลิกที่ดินของตนเองประมาณ 4 ไร่ มีการขุดบ่อ

เล้ียงปลาดุกและปลานิล นอกจำกน้ี ก็มีกำรเล้ียงไก่

ไข่ ปลูกพืชผักต่ำง ๆ หลำยชนิด มีกำรท ำน้ ำจุลินทรีย์

และน้ ำหมักต่ำง ๆ ด้วยตนเอง ท ำให้ประหยัดต้นทุนใน

กำรผลิตและได้ท ำกำรปลูกฟักหอมใต้ต้นแก้วมังกร ท ำ

ให้มีกำรใช้ท่ีดินอย่ำงคุ้มค่ำ และยังได้รำยได้เพ่ิมอีก

อย่ำงน้อยปีละ 15,000 บำท จำกกำรขำยฟักหอม 

นอกจำกน้ี ก็ยังท ำสวนยำงพำรำอีกจ ำนวน 13 ไร่ ท ำให้

มีรำยได้เพ่ิมจำกกำรท ำสวนยำงพำรำอีกประมำณ 

100,000 บำท ต่อปี  

อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับชำวบ้ำนจ ำนวนมำกในหมู่บ้ำนไฮ

ตำกนั้ น  พบว่ำ  มีควำมแตกต่ำงกัน ด้ำนรำยไ ด้

ค่อนข้ำงมำก ส ำหรับครัวเรือนท่ีมีรำยได้สูง อำจได้สูง

ถึงปีละ 3 ล้ำนกว่ำบำท แต่กลุ่มน้ีมีไม่มำก ครัวเรือน

บำงส่วนมีรำยได้ระหว่ำง 100,000-200,000 บำท ต่อ

ปี ส ำหรับกลุ่มท่ีมีรำยได้ค่อนข้ำงต่ ำ ก็จะได้ต่ ำสุด

ประมำณ 30,000 บำทต่อปี ชำวบ้ำนส่วนใหญ่ท ำพืชไร่
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และพืชสวนท่ีข้ึนอยู่กับภำวะตลำด ท่ีผันผวนเปล่ียน 

แปลงตลอดเวลำ ไม่ว่ำจะเป็น ยำงพำรำ, ข้ำวโพด, มัน

ส ำปะหลัง, กล้วย, แก้วมังกร และ สับปะรด แต่ส ำหรับ

ผู้ท่ีมีท่ีดินขนำดใหญ่มำก ก็ย่อมมีรำยได้มำกตำมไป

ด้วย  

 

ในมุมมองของผู้ ใหญ่จันทรักษ์เกี่ยวกับกำรพัฒนำ

บ้ำนไฮตำก มองว่ำ อยำกให้เด็กทุกคนสำมำรถอ่ำน

ออกเขียนได้ ประชำชนเข้ำวัดฟังธรรม มีคุณธรรม

จริยธรรม มีรำยได้ดี มีอยู่มีกิน มีควำมสำมัคคี ลดกำร

ใช้สำรเคมีหรือถ้ำเปล่ียนมำเป็นเกษตรอินทรีย์เลยย่ิงดี 

หมู่บ้ำนสะอำด และอยำกพัฒนำหมู่บ้ำนให้เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียว เพรำะท่ีน่ีอำกำศดี ทิวทัศน์สวยงำม ส ำหรับ

กิจกรรมกำรพัฒนำร่วมกันของชำวบ้ำนท่ีผู้ ใหญ่

พยำยำมส่งเสริม ก็คือ กำรพัฒนำอำชีพและรำยได้ 

หรือ กำรเพ่ิมรำยได้ของกลุ่มแม่บ้ำน ด้วยกำรส่งเสริม

กำรท ำอำชีพทองม้วนสดมะพร้ำวอ่อน มีคนเข้ำร่วม

กลุ่มน้ีประมำณ 20 คน วัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ ได้รับกำร

สนับสนุนจำกโครงกำรต้ำนภัยแล้ง หรือกำรส่งเสริม

อำชีพในช่วงภัยแล้ง ท ำให้ชำวบ้ำนมีรำยได้เสริม และ

กำรท ำสับปะรดอบแห้ง เน่ืองจำกบำงปีมีสับปะรด

จ ำนวนมำก ท ำให้รำคำตกต่ ำ บำงปีขำยได้เพียงแค่

กิโลกรัมละ 1-2 บำทเท่ำนั้น เลยส่งเสริมให้ท ำเป็น

ผลิตภัณฑ์อบแห้ง ก่อนตัดสินใจท ำ ได้พำชำวบ้ำนไปดู

งำนท่ี จ.พิจิตร ซ่ึงท่ีนั่นมีโรงตำกพลังงำนแสงอำทิตย์ มี

ชำวบ้ำนเข้ำร่วมในกลุ่มน้ีประมำณ 15 ครอบครัว ท ำ

แล้วน ำไปจ ำหน่ำยตำมงำนประเพณีหรืองำนตำม

ฤดูกำลต่ำง ๆ ท่ีจัดโดยหน่วยงำนรำชกำร เช่น งำน

ดอกไม้เมืองหนำว หรืองำนอ่ืน ๆ ท่ีจัดโดยชำวบ้ำน 

ชุมชน หรือรับท ำตำมค ำสั่ง แต่ก็มีวำงขำยตำมร้ำนค้ำ

ในชุมชนด้วย ส ำหรับหมู่บ้ำนน้ีมีผู้ถือบัตรสวัสดิกำร

แห่งรัฐประมำณ 200 คน จำกจ ำนวนชำวบ้ำนทั้งหมด 

376 คน หรือประมำณครึ่งหน่ึงของคนในหมู่บ้ำนน้ี   

  โดยสรุป   ส าหรับกรณีน้ี จะเห็นได้ว่า ผู้ใหญ่จันท

รักษ์มีความพยายามในการส่งเสริมอาชีพและ

รายได้ หรือสร้างช่องทางใหม่ ๆ ในการสร้างรายได้

ให้กับชาวบ้าน เท่าที่สังเกตดู ผู้ใหญ่เป็นคนที่มี

ความตั้งใจจริง มีความคิดที่ดีต่อชุมชน อยากให้

ลูกบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดี และได้พยายามคิดค้น

หรือส่งเสริมการแปรรูป ผลไม้หรือท าผลิตภัณฑ์

ต่าง ๆ นับว่าเป็นส่ิงที่ดีมาก แต่ค าถามส าคัญ ก็คือ 

ชาวบ้านจ านวนมากยังพ่ึงพาตนเองไม่ได้ เพราะ

ต้องข้ึนต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่อประเด็นน้ี 

ผู้ใหญ่เองก็ไม่ค่อยเห็นด้วยทั้งหมด เพราะท าให้คน

รอการช่วยเหลือจากรัฐเพียงอย่างเดียว ผู้ใหญ่ได้

ให้ข้อมูลด้วยว่า ชาวบ้านกลัวการลงทุน หรือท ามา

ค้าขายไม่เป็น ซึ่งตรงน้ีก็เป็นประเด็นที่ส าคัญต่อ

การพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาตนเองว่าควรเป็นแบบใด 

ในเม่ือชาวบ้านไม่ถนัดด้านการลงทุนและการ

ค้าขาย หรือว่าจะต้องเป็นประเด็นในเชิงการสร้าง

เสริมศักยภาพในด้านน้ีส าหรับกลุ่มที่อาจจะสนใจ

แต่ยังไม่มั่นใจว่าจะท าได้ แต่ที่ผ่านมาหน่วยงาน

ภาครัฐไม่เคยมีหรือวิเคราะห์ข้อมูลเหล่าน้ีเก่ียวกับ

ชุมชนหมู่บ้านหรือสถานภาพของชาวบ้าน เพราะ

โครงการพัฒนาส่วนใหญ่ถูกก าหนดโดยเจ้าหน้าที่

รัฐ บนพ้ืนฐานความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ใช่

บนพ้ืนฐานความเป็นจริงในชุมชนหมู่บ้าน น่ีคือ

ประเด็นส าคัญที่บัณฑิต ม.ชีวิต ควรทราบ และควร

จะสามารถเจรจาต่อรองหรือเสนอได้ว่าควรเป็น

แบบไหน ถ้าเปล่ียนจุดน้ีได้ จะท าให้การพัฒนา

ชุมชนพลิกโฉมหน้าอย่างมหาศาล โดยเจ้าหน้าที่

รัฐและกลไกส าคัญในชุมชน มีโจทย์การพัฒนา

เดียวกัน คือ การพัฒนาเพ่ือส่งเสริมความเป็นตัว

ของตัวเองและการพ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาว 

ด้วยความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐและชุมชน

ควรเป็นอย่างไร เป็นต้น 
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ผู้ใหญ่เรียมตา เดชเจริญ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 

อำยุ 47 ปี บัณฑิตปี พ.ศ. 2555 ก่อนมำเรียน จบ ม.6 

กศน. อำชีพ เกษตรกรแบบผสมผสำน ต่อมำปี พ.ศ. 

2552 ได้เป็นผู้ใหญ่บ้ำน  ผู้ใหญ่เรียมตำมีแปลงเกษตร

หรือแปลงผักนำนำชนิด มีเรือนเพำะช ำเห็ด (ซ่ึงเป็นผล

จำกกำรท ำโครงงำนตอนท่ีเรียน ม.ชีวิต) ท ำนำบนพื้นท่ี 

18 ไร่ มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นท่ี 3 ไร่ (มี

สมำชิก 45 ครัวเรือน) ซ่ึงก่อเกิดข้ึนตั้งแต่กำรเข้ำมำ

ศึกษำดูงำนของ ธกส. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 และหลังจำก

นั้น ก็ ไ ด้รับกำรส่งเสริมให้เป็นหมู่ บ้ำนเศรษฐกิจ

พอเพียง ตำมนโยบำยเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐบำล

ในช่วง 15 กว่ำปีท่ีผ่ำนมำ เน่ืองจำกประชำชนมีกำร

รวมกลุ่มกันในกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ หลำยอย่ำง อำทิ

เช่น กลุ่มธนำคำรเมล็ดพันธุ์ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มขยะ

รวมใจ และกลุ่มท ำน้ ำยำอเนกประสงค์ นอกจำกน้ี 

ชำวบ้ำนยังปลูกพืชผักอินทรีย์นำนำชนิดไว้กินเองทุก

หลังคำเรือนและแบ่งปันซ่ึงกันและกันด้วย โดยท่ี

ชำวบ้ำนสำมำรถไปเก็บผักจำกบ้ำนหลังไหนก็ได้ พืชผัก

ท่ีปลูก เช่น กะหล่ ำปลี หอมสด แตงโม แตงไทย พริก 

มะเขือ โหระพำ ฯลฯ ซ่ึงถ้ำเหลือก็ขำยด้วย เป็นกำร

ปลูกท่ีใช้พื้นท่ีไม่มำก ในบริเวณบ้ำนของแต่ละคนหรือ

แต่ละบ้ำน  

สาเหตุที่มาเรียน ม.ชีวิต เพรำะต้องกำรควำมรู้เพ่ิม 

เน่ืองจำกเป็นผู้ใหญ่บ้ำน ต้องกำรน ำควำมรู้ท่ีได้รับมำ

พัฒนำงำนและท้องถิ่น นอกจำกน้ี ก็เพื่อเป็นแบบอย่ำง

ท่ีดีให้กับลูก ท่ีได้มำรู้จัก ม.ชีวิต เพรำะมีรุ่นพ่ีมำเรียน

ก่อนหน้ำน้ี พอได้มำเรียน รู้สึกว่ำหลักสูตรตรงใจมำก 

อยำกค้นหำ อยำกเรียน สำมำรถน ำส่ิงท่ีเรียนมำใช้ได้

จริง ได้ลงมือท ำจริง ได้เรียนรู้จริง มีกำรเรียนรู้ในพื้นท่ี

จริง เรียนแล้วสนุก ไม่เบื่อ  

กำรท ำโครงงำนและผลท่ีเกิดข้ึนต่อตนเองและครอบ 

ครัว ผู้ใหญ่เรียมตำท ำโครงงำนเรื่องเห็ดนำงฟ้ำ มี

วัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงรำยได้ให้กับลูกชำย และอยำก

ให้ลูกชำยได้แนวคิดและมีชีวิตท่ีดีข้ึน และเพ่ือท ำให้

ครอบครัวกลับมำอบอุ่นอีกครั้งหน่ึง สำเหตุท่ีอยำก

ส่งเสริมให้ลูกชำยได้มีอำชีพเป็นของตัวเอง เน่ืองจำก

ขณะท่ีลูกชำยเรียนอยู่ปี 3 มหำวิทยำลัยแห่งหน่ึง ได้

เกิดปัญหำชีวิตข้ึน จึงท ำให้กำรเรียนต้องหยุดชะงัก 

ต้องออกไปบวช 1 พรรษำ และไปเป็นทหำรอีก 2 ปี 

กำรท ำโครงงำนน้ี นอกจำกท ำให้ลูกชำยมีรำยได้แล้ว 

ยังท ำให้ลูกชำยรู้สึกว่ำไม่ต้องพ่ึงแต่พ่อแม่อย่ำงเดียว 

ฝึกให้มีควำมรับผิดชอบ ซ่ึงกำรท ำโครงงำนครั้งน้ีได้

ผลต่ำง ๆ มำกมำย ท ำให้ลูกชำยมีอำชีพ มีรำยได้ และ

ลักษณะนิสัยเปล่ียนแปลงไปในทำงท่ีดีข้ึน จำกคนท่ีเคย

ใช้เงินเก่ง ไม่เห็นท่ีมำของเงินและไม่รู้คุณค่ำ เม่ือเขำ

ได้มำรับผิดชอบโครงงำนนี้ สังเกตว่ำลูกเปลี่ยนแปลงไป 

อยำกมีอำชีพ อยำกท ำงำน อยำกมีรำยได้  และปัจจุบัน

ลูกชำยมีงำนประจ ำท ำแล้ว  

สนใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง: เป็นวิทยากรและ

ยกระดับเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงท่ียัง

เรียน ม.ชีวิตอยู่ ก็ได้น ำควำมรู้ท่ีได้รับมำใช้และส่ือสำร

หรือถ่ำยทอดให้กับชำวบ้ำนในชุมชนด้วยตลอดเวลำ 

โดยเฉพำะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง กำรบริหำรจัดกำร

เวลำ ควำมรู้เรื่องสุขภำพ ควำมรู้ใหม่ ๆ ท่ีหลำกหลำย

เก่ียวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และยังได้รับเชิญให้เป็น

วิทยำกรในเวที/วำระ/โอกำสต่ำง ๆ ให้ไปพูดเกี่ยวกับ

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ส่ิงแวดล้อม และกำรเป็น

แบบอย่ำง/ต้นแบบท่ีดีให้กับคนในชุมชน เช่น กำรท ำมำ

หำกิน ด้วยกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้

และสร้ำงรำยได้ให้กับครอบครัว  

ทั้งน้ี ตัวผู้ใหญ่และครอบครัวสามารถท าให้ตนเอง

และครอบครัวมีรายได้ตลอดทั้งปีถึง 3 ประเภท ทั้ง

แบบรายวัน รายเดือน และรายปี ซ่ึงรำยได้รำยวัน

ส่วนใหญ่ได้จำกกำรท ำโรงเห็ดนำงฟ้ำท่ีมอบหมำยให้

ลูกสำว/ลูกชำยเป็นคนดูแลรับผิดชอบหลัก สำมำรถ

เก็บผลผลิตขำยได้ทุกวัน ทั้งท่ีขำยในตลำดและมีคนมำ

รับซ้ือ ส ำหรับรำยได้รำยเดือนได้จำกกำรขำยพืชผัก

ต่ำงๆ และรำยได้รำยปีได้จำกกำรท ำนำข้ำวและท ำไร่ 

เดิมได้จัดท ำศูนย์เรียนรู้ด้ำนกำรเกษตรอยู่แล้ว พอมำ

เรียน ม.ชีวิต ก็ได้น ำควำมรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมำ
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เพ่ิมเติมในศูนย์เรียนรู้ โดยเฉพำะกำรท ำเกษตรอินทรีย์ 

(จำกกำรท่ี ธกส.ได้เข้ำมำสนับสนุนตั้งแต่ปี 2554 และ

มีกำรพัฒนำต่อยอดมำเรื่อยๆ) ซ่ึงศูนย์เรียนรู้แห่งน้ีมี

บุคคล หน่วยงำนต่ำง ๆ เข้ำมำขอศึกษำดูงำนเรื่อย ๆ 

และผู้ใหญ่เรียมตำได้น ำควำมรู้ท่ีได้รับจำก ม.ชีวิต มำ

ถ่ำยทอดต่อให้กับชำวบ้ำนและผู้ ท่ีมำศึกษำดูงำน 

โดยเฉพำะควำมรู้เกี่ยวกับกำรส่งเสริมและพัฒนำให้

หมู่บ้ำนท่ีรับผิดชอบเป็นหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียงมำก

ข้ึน โดยส่งเสริมและรณรงค์ให้แต่ละบ้ำนปลูกพืชผักไว้

กินเองในบริเวณพื้นท่ี ๆ มีอยู่รอบบ้ำนของตนเอง และ

ยังสำมำรถแบ่งปันกับเพื่อนบ้ำนได้ทั้งหมดด้วย ส ำหรับ

กำรพัฒนำให้เป็นหมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยกำร

ส่งเสริมให้ชำวบ้ำนปลูกพืชผักเพ่ือไว้กินและกำร

ด ำเนินกำรเรื่องอ่ืน ๆ นั้น ผู้ใหญ่เล่ำว่ำได้รับแนวคิด 

ต่ำง ๆ ใหม่ ๆ เพ่ิมเติม หลังจำกท่ีได้มำเรียน ม.ชีวิต 

เพรำะก่อนมำเรียนนั้นไม่ได้มีแนวคิดอะไรแปลกใหม่ 

ชำวบ้ำนเคยท ำอะไรมำอย่ำงไรก็ให้ท ำไปแบบนั้น พอ

ได้มำเรียนได้พัฒนำหมู่บ้ำนและชำวบ้ำนมำกกว่ำเดิมใน

ทุกด้ำน ปัจจุบันชำวบ้ำนมีรำยได้กันทุกคน และยังมี

พืชผักปลอดสำรเคมีไว้บริโภคในครัวเรือน นอกจำกน้ี

ยังร่วมกันหำช่องทำงกำรตลำดให้กว้ำงขวำงข้ึน จำก

กำรเช่ือมเครือข่ำยทั้งในและนอกหมู่บ้ำน  

ค้นพบจุดเด่นและเอกลักษณ์ของชุมชน: ได้รับการ

ส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว นอกจำกน้ี ทำง

อ ำเภอหนองบัวแดงยังให้หัวข้อ/โจทย์ กับหมู่ บ้ำน

เพ่ิมเติมด้วยว่ำชุมชน/หมู่บ้ำนมีอะไรท่ีโดดเด่นอีกบ้ำง 

หลังจำกนั้นผู้น ำและชำวบ้ำนได้ร่วมกันคิดวิเครำะห์ว่ำ

ชุมชนมีจุดเด่นอะไรอีก โดยท่ีหน่วยงำนรัฐไม่สำมำรถ

เข้ำมำแทรกแซงควำมคิดได้ เน่ืองจำกนำยอ ำเภอ/

ข้ำรำชกำรมีกำรเปล่ียนแปลงโยกย้ำยบ่อย แต่ชำวบ้ำน

จะเป็นผู้ท่ีรู้เรื่องรำวในชุมชนของตนดีกว่ำคนนอก จึง

เป็นท่ีมำของกำรร่วมกันคิดร่วมกันท ำของคนในชุมชน 

และได้มีกำรจัดท ำแผนท่องเท่ียว โดยผลกำรวิเครำะห์

พบว่ำ ในหมู่บ้ำนน้ีมีกำรท ำธูปไหว้พระ (กธูป) มำเน่ิน

นำน หรือเป็นวัฒนธรรมประจ ำหมู่บ้ำน มีกำรตกแต่ง 

กธูปเป็นรูปทรงต่ำง ๆ เพื่อสร้ำงควำมแปลกใหม่ ท่ีเป็น

เอกลักษณ์เฉพำะ โ ด ย ใ ช้ แน ว คิ ด ชุ ม ช น พึ ง พ า ต น เ อง  ใช้

วัฒนธรรมประเพณีท่ีมีมำแต่โบรำณ เช่น ง า น จุ ล

ป ร ะ ที ป เป็นจุดยึดเหน่ียวจิตใจของคนในชุมชนและเป็น

ศูนย์รวมของชุมชน โดยร่วมกับเจ้ำอำวำสวัดเขตท่ีอยู่ใน

ชุมชนนั้น และเจ้ำคณะอ ำเภอหนองบัวแดง ซ่ึงเป็นคน

ท่ีน่ีและบวชมำมำกกว่ำ 30 ปีแล้ว จึงร่วมกันจัดงำนจุล

ประทีป โดยเริ่มจำกกำรร่วมกันปลูกและท ำกธูป ทุก

ขั้ นตอน ซ่ึ ง ท่ำน เ จ้ำอำวำสวัด เขตไ ด้บอกไ ว้ ว่ ำ 

“วัฒนธรรม ท าให้คนมีความรัก ความสามัคคี ท่าน

ไม่มีอะไรให้ดูในวัด แต่ท่านบอกไว้ว่า พิพิธภัณฑ์อยู่

ในชุมชนที่มีชีวิต” 

  โดยสรุป     ผู้ใหญ่เรียมตา เดชเจริญ เป็นผู้น า

ชุมชนหรือผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงที่มีความรู้ 

ความสามารถ มีความขยันขันแข็ง มีความมุ่งมั่น 

ท าจริง ลงมือปฏิบัติจริง สามารถเปล่ียนแปลง

สถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวได้ ให้มี

รายได้ทั้งแบบรายวัน รายเดือน และรายปี มีพืชผัก

อินทรีย์ไว้กินตลอดทั้งปี และขายได้ด้วย สามารถ

สร้างอาชีพให้ลูกและเปล่ียนแปลงชีวิตของลูกได้

จากการท าโครงงานขณะที่เรียน ม.ชีวิต และยัง

สามารถส่งเสริมการด ารงชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงให้กับชาวบ้านในชุมชนได้ ท าให้

ทุกบ้านมีพืชผักไว้บริโภค สามารถลดรายจ่าย เพิ่ม

รายได้ นับว่า ตัวผู้ใหญ่ ครอบครัวและชุมชนแห่งนี้

สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในระดับดี โดยเฉพาะการมี

กลุ่มเมล็ดพันธุ์ และกลุ่มอ่ืน ๆ ที่เก้ือกูลกัน พ่ึงพา

อาศัยซึ่งกันและกัน ให้ความใส่ใจทั้งการมีอยู่มีกิน

ของทุกคนทุกครัวเรือน การมีรายได้ มีเงินออม มี

การจัดการขยะ มีส่ิงแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรม

ที่ดี มีการขับเคล่ือนบนรากเหง้าและความเป็นมา

ของตนด้วย นับว่าเป็นการพัฒนาที่มีความยั่งยืนใน

ระดับที่น่าสนใจ แต่จะยั่งยืนแค่ไหน จะได้รับการ

สืบทอดต่อไปยังคนรุ่นหลัง ๆ ด้วยหรือไม่ ควร

จะต้องมีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเน่ืองต่อไป และถ้า

สามารถส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ท าการวิจัยตนเอง

และชุมชนของตนได้ด้วย จักเป็นส่ิงที่เป็นคุณูปการ

ต่อชุมชนและสังคมเป็นอย่างยิ่ง     
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ผู้ใหญ่หนูแดง ทองใบ อำยุ 45 ปี บ้ำนซับสมบูรณ์ ต.

ทุ่งจังหัน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์  บัณฑิตปี 2554 

ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้ำนปี 2557 ส ำหรับกำรมำเรียน

ท่ี ม.ชีวิต รุ่นพ่ีท่ีเป็น อสม. เป็นคนชวน และสนใจมำก

เพรำะเห็นบอกว่ำใช้ผู้เรียนเป็นตัวตั้ง รุ่นท่ีเรียนด้วยกัน

มีประมำณ 50 คน แต่ ท่ีจบกำรศึกษำพร้อมกันมี

ประมำณ 15-16 คน ประทับใจกระบวนกำรเรียนรู้ของ 

ม. ชี วิตมำก ท่ี เ น้นตัวผู้ เรียนและปัญหำในชุมชน 

โดยเฉพำะปัญหำสุขภำพ ตอนท่ีเข้ำเรียนยังไม่ได้เป็น

ผู้ ใ ห ญ่ บ้ ำ น  พ อ ไ ด้ เ ป็ น

ผู้ใหญ่บ้ำนก็ได้น ำส่ิงท่ีเรียน

มำใช้ประโยชน์ โดยเฉพำะ

เรื่องกำรจัดท ำแผนแม่บท

ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง 

และเรื่องสุขภำพ เพรำะท่ี

จริงแล้วจบสำขำกำรจัดกำร

สุขภำพชุมชน เพรำะเคยเป็น 

อสม. ด้วย ตอนเรียนเลยท ำ 

“โครงงำนเรื่อง กำรป้องกันกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน

สมควรในวัยรุ่น” เพรำะเป็นปัญหำส ำคัญของชุมชน

หมู่บ้ำน ถึงแม้ในหมู่บ้ำนท่ีตนเองอยู่จะไม่ค่อยมีปัญหำ

น้ีก็ตำม เพรำะเด็กวัยน้ีมีไม่มำก แต่ในหมู่บ้ำนใกล้เคียง

มีปัญหำมำก รวมถึงปัญหำยำเสพติดด้วย ท ำให้สนใจ

เรื่องปัญหำสุขภำพของคนวัยต่ำง ๆ มำจนถึงปัจจุบัน 

เพรำะท่ีจริงแล้วปัญหำสุขภำพมีหลำยอย่ำง และ

เกี่ยวกับคนทุกวัย โดยเฉพำะปัญหำโรคไม่ติดต่อ เช่น 

เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง  

ปัจจุบันก ำลังท ำ “โครงการสุขภาพจิต พิชิตสุขภาพ

ใจ” กับกลุ่มแม่บ้ำนหรือผู้หญิงวัยกลำงคนท่ีมีปัญหำ

ในครอบครัว ทั้งปัญหำท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจ หน้ีสิน ลูก

และสำมี ท ำให้สตรีเหล่ำน้ีมีปัญหำสุขภำพจิตและ

จ ำนวนไม่น้อยมีปัญหำซึมเศร้ำ ซ่ึง ท่ี ผ่ำนมำก็ ไ ด้

พยำยำมให้ค ำปรึกษำต่ำง ๆ มำตลอดเวลำ เลยคิดท ำ

โครงกำรร่วมกับทำง รพ.สต. และทีมแพทย์ ใน

กระบวนกำรท ำ นอกจำกจัดอบรมให้ควำมรู้  ให้

ค ำแนะน ำ ค ำปรึกษำต่ำง ๆ โดยเฉพำะวิธีกำรแก้ไข

ปัญหำต่ำง ๆ แล้ว ก็พยำยำมให้ทุกคนเปิดใจ พูดแบบ

ตรงไปตรงมำ เพรำะจ ำนวนมำกยังไม่ค่อยเปิดใจ ท ำให้

ไม่ทรำบควำมรู้สึกท่ีแท้จริง ท ำให้ปัญหำไม่ได้รับกำร

แก้ไข เลยท ำให้นึกถึงสมัยเรียน ม.ชีวิต ท่ีได้เรียน

วิชำกำรรู้จักตนเองและกำรให้ค ำปรึกษำ ก็พยำยำมน ำ

ควำม รู้และเทคนิคต่ำง ๆ จำกวิชำน้ีมำใช้ด้วย ส ำหรับ

เรื่องกำรป้องกันกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ก็ยังคง

ต้องท ำอยู่ เพรำะเป็นเรื่องส ำคัญ ทั้งสองโครงกำรหรือ

สองเรื่องหลักท่ีท ำน้ี 

(ทั้ ง เรื่องกำรป้องกัน

กำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

และสุ ขภำพ จิตของ

สตรีท่ีมีปัญหำในครอบ 

ครัว )  ไ ด้รับเ งินสนับ 

สนุนจำกกองทุนหลัก 

ประกันสุขภำพระดับ

ต ำ บ ล แ ล ะ ก อ ง ทุ น

พัฒนำบทบำทสตรี แต่ต้องเขียนเสนอโครงกำรเข้ำไป 

ซ่ึงผู้ใหญ่หนูแดงสำมำรถเขียนโครงกำรได้  

ส ำหรับบทบำทกำรเป็นผู้ใหญ่บ้ำน ก็ไม่ได้ให้ควำม 

ส ำคัญเฉพำะปัญหำสุขภำพเท่ำนั้น แต่ยังท ำเรื่อง กำร

ส่งเสริมพัฒนำรำยได้ด้วยกำรใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ซ่ึงท่ีหมู่บ้ำนและต ำบลน้ีมีแหล่งน้ ำแร่ธรรมชำติ ท ำให้มี

ข้อได้เปรียบ จึงส่งเสริมกำรปลูกเห็ดหลำยชนิด ทั้ง

เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดนำงฟ้ำ เห็ดขอน และส่งเสริมกำร

แปรรูปเห็ด โดยท ำเป็นแหนมเห็ดและน้ ำพริกเห็ด 

ส ำหรับกำรปลูกและอนุบำลเห็ด ส่งเสริมให้ใช้น้ ำแร่

ธรรมชำติท่ีมีในหมู่บ้ำนรดเห็ด ท ำให้เห็ดมีรสชำติอร่อย 

หวำนกรอบและเป็นจุดขำยท่ีส ำคัญ ท่ีเรียกว่ำ “เห็ด

น้ าแร่โนนสุวรรณ” สำมำรถท ำส่งตลำดหรือลูกค้ำ

หลำยแห่ง เช่น ตลำดไท ตลำดวังน้ ำเขียว สหกรณ์

กำรเกษตรอ ำเภอโนนสุวรรณ รวมถึงห้ำงสรรพสินค้ำ

ใหญ่ ๆ อย่ำงแม็คโคร บ๊ิกซี และเซ็นทรัล ก็มำติดต่อ

อยำกให้ผลิตส่งให้ด้วย แต่ยังไม่สำมำรถด ำเนินกำร
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ป้อนตลำดเหล่ำน้ีได้ เพรำะก ำลังกำรผลิตยังไม่พอ ยัง

ไม่กล้ำเซ็นสัญญำ และยังส่งเสริมกำรเล้ียงปลำ พร้อม

ทั้งกำรแปรรูปปลำ เป็นปลำแห้ง ปลำแดดเดียว ปลำ

ส้ม ฯลฯ ซ่ึงกิจกรรมส่งเสริมรำยได้ทั้งสองอย่ำงน้ี

ด ำเนินกำรในรูปของวิสำหกิจชุมชน (ส ำหรับวิสำหกิจ

ชุมชนเล้ียงปลำ มีสมำชิกทั้งหมด 58 รำย มีทั้งหมด 

168 หุ้น) ซ่ึงเป็นวิชำท่ีเรียนมำ ท ำให้ประชำชนมีรำยได้

ทุกหลังคำเรือนจำกกิจกรรมต่ำง ๆ และประมำณ

ครึ่งหน่ึงของครัวเรือนมีรำยได้อย่ำงน้อยเดือนละ 

12,000 บำท ต่อครัวเรือน และยังมีเงินปันผลจำกกำร

ท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ร่วมกันอีกด้วย เช่น กำรท ำก้อนเห็ด 

ก็ เป็นกำรท ำร่วมกันในรูปของกำรลงหุ้น เ ม่ือได้

ผลประโยชน์ก็น ำมำแบ่งกัน และยังมีกำรจัดสรรให้กับ

สำธำรณประโยชน์ด้วย จำกกำรส่งเสริมอำชีพกำรท ำ

เห็ดในหมู่บ้ำน/ชุมชน ท ำให้คนท่ีเคยเดินทำงไปท ำงำนท่ี

อ่ืน ก็เดินทำงกลับมำอยู่บ้ำน ไม่ต้องไปอยู่ท่ีอ่ืน ท ำให้

สภำพสังคมดีข้ึน ครอบครัวได้อยู่ด้วยกันอย่ำงอบอุ่น 

ฯลฯ   

จำกกำรสังเกต พบว่ำ ผู้ใหญ่พยำยำมท ำกำรพัฒนำ

อย่ำงเป็นองค์รวมหรือครอบคลุมหลำย ๆ ด้ำน ทั้งเรื่อง

ควำมเป็นอยู่หรือกำรมีอยู่มีกิน โดยเฉพำะกำรเพ่ิม

รำยได้และกำรคิดค้นอำชีพใหม่ ๆ, กำรพัฒนำสตรีและ

กำรแก้ไขปัญหำสุขภำพจิตและครอบครัว, กำรแก้ไข

ปัญหำของวัยรุ่นและสำรเสพติด, กำรแก้ไขปัญหำกำร

ใช้สำรเคมี เพรำะชำวบ้ำนปลูกมันส ำปะหลัง, ยำงพำรำ 

และพืชผักสวนครัว พยำยำมให้เปล่ียนเป็นกำรใช้สำร

ทดแทนอ่ืน ๆ เช่น น้ ำหมักชีวภำพ, รวมถึงกำรแก้ไข

ปัญหำโรคไม่ติดต่อ (NCDs) เช่น เบำหวำน ควำมดัน

โลหิตสูง  

อย่ำงไรก็ตำม ผู้ใหญ่หนูแดง ก็ยังต้องกำรพัฒนำใน

ด้ำนต่ำง ๆ อีกมำก ยกตัวอย่ำงเช่น กำรเลี้ยงปลำ และ

กำรเพำะพันธุ์หรือกำรขยำยพันธุ์ปลำ ผู้ใหญ่กล่ำวว่ำ

ทำงชำวบ้ำนและตัวผู้ใหญ่เองยังไม่ค่อยมีควำมรู้เรื่องน้ี 

และอยำกมีควำมสำมำรถในกำรขยำยพันธุ์ปลำด้วย

ตนเอง ซ่ึงประเด็นน้ีมีควำมส ำคัญมำก เพรำะเกี่ยวกับ

ศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรพ่ึงพำตนเองของ

ชำวบ้ำนและชุมชนได้จริงในเรื่องน้ี ดังนั้น ต่อประเด็นน้ี 

จึงต้องกำรได้รับกำรส่งเสริมจำกหน่วยงำนของรัฐอย่ำง

จริงจัง จึงจะท ำให้สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ ซ่ึงก็ไม่แน่ใจ

ว่ำ ทำงหน่วยงำนรัฐจะส่งเสริมกำรถ่ำยทอดควำมรู้

และเทคโนโลยีให้กับชุมชนหรือไม่    

  โดยสรุป   ผู้ใหญ่หนูแดง ทองใบ มีศักยภาพและ

ความสามารถในการเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลง

ในชุมชนได้ เป็นอย่างดี  เพราะมีความรู้ความ 

สามารถหลายด้าน และสามารถน าความรู้ที่เรียน

มาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนกับคน

หลายกลุ่ม หลายวัย หลายสถานภาพ โดยเฉพาะ

กลุ่มวัยรุ่นและสตรีแม่บ้าน แต่ก็ให้ความส าคัญกับ

การพัฒนารายได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และ

โครงการที่ท าก็มีชาวบ้านเข้าร่วมจ านวนมาก จน

ท าให้ฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ึน ถ้าไม่มีทางเลือกใหม่ 

ๆ ในการประกอบอาชีพ ชาวบ้านก็ต้องอพยพไป

ท างานท่ีอื่น เพราะราคายางท่ีเคยเป็นพืชเศรษฐกิจ

หลักก็ตกต่ า จึงอาจกล่าวได้ว่า ผู้ใหญ่หนูแดงมี

ศักยภาพและความสามารถในระดับสูง มีจิตส านึก

ต่อชุมชนของตน มีความเป็นองค์รวม ได้รับการ

ยอมรับและความไว้วางใจจากชุมชน และท าให้

ชุมชนเกิดการเปล่ียนแปลงในระดับที่มีนัยส าคัญ  
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คุณรุ่งทิพย์ ยศสิงห์  

อ.เมือง จ.ชุมพร 

คุณเกสรา บวัสุวรรณ  

อ.นาทวี จ.สงขลา 

 

คุณรุ่งทิพย์ ยศสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพร อำยุ 60 ปี มำ

เรียน ม.ชีวิต เพรำะมีคนชวน ท่ีจริงไม่ได้อยำกเรียน 

เพรำะมองว่ำตนเองอำยุมำกแล้ว ไม่มีควำมจ ำเป็น แต่

ทนแรงชักชวนของลูกศิษย์ท่ีมำเรียนนวดกับตนเองไม่

ไหว เลยไปลองเรียนดู พอไปเรียนแล้วติดใจ ชอบมำก 

เพรำะได้มีโอกำสหันมำมองหรือทบทวนชีวิตของตนเอง 

ได้เรียนวิชำกำรรู้จักตนเองและกำรวำงแผนเป้ำหมำย

ชีวิต ตอนท่ีมำเรียน ม.ชีวิต ยังสร้ำงบ้ำนไม่เสร็จ เพรำะ

เงินไม่พอ และยังมีหน้ีสินท่ีกู้มำสร้ำงบ้ำน แต่เม่ือมำ

เรียน ท ำให้ไม่ย่อท้อ ท ำให้คิดเป็น มองเป็น มองอย่ำง

เป็นระบบ เข้ำใจชีวิตและควำมใฝ่ฝันของตนเองว่ำ

อยำกมีบ้ำนเป็นของตนเอง จะต้องท ำอย่ำงไร ท ำแบบ

ค่อยเป็นค่อยไป ไม่เครียด แต่ก่อนค่อนข้ำงเครียด 

เพรำะสร้ำงบ้ำนไม่เสร็จ เพรำะอยำกใช้บ้ำนท ำเป็น

โรงเรียนสอนนวดแผนไทย เลยจ ำเป็นต้องปลูกหลัง

ใหญ่ ถ้ำท ำบ้ำนไม่เสร็จ ก็จะมีควำมทุกข์  

แต่เน่ืองจำก ม.ชีวิต สอนให้วำงแผนเป้ำหมำยชีวิต ให้

มองชีวิตอย่ำงรอบด้ำน ทั้งงำน รำยได้ เงิน สุขภำพ เลย

สำมำรถบริหำรจัดกำรเวลำได้ เพรำะท่ีจริงตนเองก็มี

ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรนวดแผนไทย กำรท ำสปำ 

กำรท ำยำจำกสมุนไพร รวมถึงลูกประคบต่ำง ๆ อยู่

แล้ว เพรำะไปเรียนมำหลำยแห่ง เริ่มจำกเรียนกับ กศน. 

ตอนท่ีย้ำยตำมสำมีไปอยู่ท่ี จ.สุรำษฎร์ธำนี และท ำงำน

สอนนวดอยู่ท่ีนั่นเป็นเวลำตั้ง 20 ปี และยังได้ไปเรียน

ต่อกรุงเทพ ด้ำนสปำและอ่ืน ๆ อีกหลำยอย่ำง ท ำให้มี

ควำมรู้หลำยด้ำน ถึงได้เป็นอำจำรย์หรือครูสอนด้ำน

กำรนวดหรือเป็นวิทยำกรกำรอบรมด้ำนกำรนวดให้กับ

หน่วยงำนต่ำง ๆ หลำยแห่งด้วยกัน โดยเฉพำะส ำนัก 

งำนพัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัด ศูนย์กำรศึกษำนอก

โรงเรียน (กศน.) ท ำให้มีรำยได้ท่ีมั่นคง ปัจจุบันมีรำยได้

หลัก ๆ จำกสองทำงเป็นอย่ำงน้อย คือ กำรเป็น

วิทยำกรสอนนวดของสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน ได้

เงินเดือน ๆ ละ 18,000 บำท และกำรรับนวดในกรณี

พิเศษต่ำง ๆ ได้รำยได้อีกประมำณเดือนละ 9,000 บำท 

เป็นวิทยำกรหรือผู้ฝึกสอนให้กับ กศน. อีก ส ำหรับสำมี

เป็นทหำร มีรำยได้เดือนละ 30,000 กว่ำบำท แต่ยัง

ต้องช่วยกันผ่อนช ำระหน้ีจำกกำรกู้ยืมมำท ำบ้ำนที่ยังคง

ค้ำงอยู่อีก 1 ล้ำนกว่ำบำท แต่ก็สำมำรถผ่อนช ำระได้

อย่ำงสบำย ๆ เดือนละเกือบ 20,000 บำท ไม่รู้ สึก

เดือดร้อนอะไร ซ่ึงบ้ำนหลังน้ีในปัจจุบัน ได้ใช้เป็น

สถำนท่ีฝึกงำนหรือโรงเรียนสอนนวดแผนไทยให้กับ

ผู้เรียนของ กศน. ตำมท่ีเคยใฝ่ฝันไว้ ซ่ึงรับผู้เรียนสูงสุด

ได้รุ่นละ 29-30 คน ซ่ึงก่อนจบผู้เรียนจะต้องมำฝีกงำน

ท่ีบ้ำนของคุณรุ่งทิพย์  

นอกจำกน้ี ยังให้กำรสนับสนุนหน่วยงำนอ่ืน ๆ อีกเช่น 
เทศบำลเมืองชุมพร, โรงพยำบำลชุมชน, พัฒนำสังคม 
ฯลฯ ในกำรฝึกเด็กท่ีสนใจเรียนกำรแพทย์แผนไทย 
รวมทั้งของกระทรวงสำธำรณสุขด้วย และถ้ำหน่วยงำน
ต่ำง ๆ เหล่ำน้ีมีจัดกิจกรรมอะไร ก็จะขอให้ไปร่วมออก
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งำน เช่น งำนลำนวัฒนธรรม ฯลฯ ก็ไปร่วมออกบูธด้วย 
นอกจำกน้ี ก็ยังรับนวดให้กับสตรีหลังคลอด เพ่ือให้
สุขภำพกลับคืนสู่ปกติได้เร็วข้ึน โดยคิดค่ำนวดครั้งละ 
1,200 บำท ต่อ 3 ชั่วโมง และยังท ำยำหม่อง สมุนไพร 
ลูกประคบจ ำหน่ำยด้วย กรณีท่ีมีคนต้องกำร เพรำะท่ี
บ้ำนได้ปลูกสมุนไพรเจ็ดแปดชนิดที่ส ำคัญไว้ในสวนด้วย 
ได้แก่ ไพล ใบมะขำม มะกรูด ส้มป่อย ขม้ินอ้อย ขม้ินชัน 
เหงือกปลำหมอ และเถำเอ็นอ่อน ท ำให้มีวัตถุดิบของ
ตัวเอง ไม่ต้องไปซ้ือ และสำมำรถเก็บมำผลิตใช้เอง 
หรือใช้ฝึกอบรม หรือจ ำหน่ำยได้ตลอดเวลำ   

 
  โดยสรุป    คุณรุ่งทิพย์ ยศสิงห์ เป็นคนที่มีจิตใจ

เมตตาและชอบช่วยเหลือเก้ือกูลคนอ่ืนและสังคม 

ในช่วงระหว่างที่เรียน ม.ชีวิตอยู่ และสอนนวด

ให้กับผู้เรียนของ กศน. และสถาบันพัฒนาฝีมือ

แรงงานไปด้วย ก็ได้น าเอาความรู้ที่ได้เรียนจาก ม.

ชีวิต ไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ของตน ไม่ว่าจะ

เรียนอะไร ก็จะน าไปถ่ายทอด ส่ือสาร พูดคุยต่อ

ทันที เพราะมองว่าเป็นส่ิงที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต

ของทุกคน ไม่อยากเก็บไว้คนเดียว โดยเฉพาะการ

วางแผนเป้าหมายและชีวิต เพราะมองว่าเป็นเร่ือง

ที่ส าคัญมากที่ทุกคนควรมีเป้าหมายในชีวิตของตน 

เพราะเด็กหรือลูกศิษย์เหล่าน้ีของตน ก็ยังมีฐานะที่

ยากล าบาก จ านวนมากยังต้องท างานส่งเสีย

ครอบครัว ดูแลพ่อแม่ ฯลฯ จึงคิดว่า ถ้าเด็กเหล่าน้ี

มีวิธีคิด วิธีมองที่ถูกต้อง ก็จะท าให้ชีวิตของพวก

เขาประสบความส าเร็จและมีความสุข ส าหรับตัว

คุณรุ่งทิพย์เอง ทุกวันน้ีรู้สึกว่าตนเองมีความสุข ได้

ท าในส่ิงที่ รัก  ชอบ และที่ตั้ ง เป้าหมายไ ว้  ได้

ช่วยเหลือคน ได้เพ่ือน ได้เงิน มีสุขภาพที่ดี และไม่

เหงา เพราะมีอะไรท าตลอดเวลา  

คุณเกศรา บัวสุวรรณ อ.นำทวี จ.สงขลำ อำยุ 47 ปี 

ส ำเร็จกำรศึกษำจำก ม.ชีวิต ปี 2556 ปัจจุบันเป็น

อำจำรย์พิเศษและอำจำรย์พ่ีเล้ียง ม.ชีวิต เข้ำมำเรียน 

ม.ชีวิต ในขณะที่ตัวเองท ำงำนด้ำนนวดแผนไทยมำก่อน

หน้ำน้ีแล้ว มีแนวคิดว่ำอยำกจะเรียนต่อ ซ่ึงขณะนั้นยัง

ไม่จบปริญญำตรี เพรำะตนเองตอนน้ีเป็นวิทยำกรสอน

นวดด้วย ก็อยำกจะเป็นวิทยำกรหรืออำจำรย์พอ

แนะน ำตนเองก็อยำกจะแนะน ำว่ำตัวเองจบปริญญำตรี

แล้วบ้ำง ซ่ึงเป็นควำมใฝ่ฝันของตัวเองด้วยว่ำอยำกจะ

เรียนจบปริญญำตรี ซ่ึงขณะนั้นก็คิดว่ำจะท ำอย่ำงไรดีท่ี

จะเรียนต่อ พอดีได้เห็นกำรประกำศรับสมัครปริญญำ

ตรีของ ม.ชีวิต จำกแผ่นพับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และ

สำมำรถไปสมัครได้ที่ กศน. ก็เลยไปสมัครทั้ง ๆ ท่ียังไม่

ทรำบเลยว่ำ ม.ชีวิต คืออะไร คิดอย่ำงเดียวคืออยำกได้

ปริญญำตรี เลยชักชวนแฟนของตัวเองมำเรียนพร้อม

กันเลย 2 คน แต่ช่วงนั้นสถำบันยังไม่ได้รับกำรอนุมัติ

หลักสูตร เรียนไป 2 ปี แล้วก็ยังไม่ได้รับกำรอนุมัติ 

เรียนแล้วก็สนุกดี แม้ว่ำอำจำรย์จะแจ้งว่ำหลักสูตรยัง

ไม่ได้รับกำรอนุมั ติ ไปเรียนไม่เคยขำดเรียน ร่วม

กิจกรรมตลอด เพรำะกำรเรียนแบบน้ีไม่เคยเจอ เคย

คุยกับเพ่ือนท่ีเรียนอยู่ ม.ขอนแก่น ก็บอกว่ำไม่เหมือน

แบบท่ีเรำเรียน ตอนนั้นสอบเอ็นทรำนซ์ไม่ติด พอจบ ม.

6 ท่ีขอนแก่นก็ไปท ำงำนก่อนประมำณ 10 ปี แล้ว

กลับมำดูแลพ่อท่ีสงขลำ เพรำะพ่อป่วยอยู่ในขณะนั้น 

และมำพบกับสำมี ตอนท่ีไปเรียนนวดแผนไทย ตอนท่ี

กลับมำอยู่กับพ่อท่ีสงขลำ  

จ ำได้ว่ำรอบแรกท่ีมีนักศึกษำสมัครมำเรียน 182 คน ท่ี

เป็นรุ่นเดียวกันกับตนเอง ตั้งแต่ปี 2552 และลดจ ำนวน

ลงมำเรื่อยๆ ตอนนั้นท่ีเรียนมีกำรเลือกประธำนคณะ 

กรรมกำร ก็มีรุ่นพ่ี คือ อ.ประจบ หนูด ำ เป็นประธำน 

ตนเองเป็นเลขำก็จะรู้สึกคลุกคลีมำตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว มี

กิจกรรมอะไรก็เข้ำร่วมตลอด เพรำะใหม่ทั้งอำจำรย์

ผู้สอนด้วย นักศึกษำด้วย เพรำะเป็นสถำบันใหม่ซ่ึงต่ำง

คนต่ำงเรียนรู้ด้วยกัน และก็อยู่ลุ้นกับอำจำรย์มำตลอด

ว่ำเม่ือไรสถำบันจะได้รับกำรอนุมัติหลักสูตร เพรำะ
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นักศึกษำในขณะนั้นมีจ ำนวนมำก แต่ก็ค่อยๆ ลดลงไป 

รุ่นท่ีจบพร้อมกับตนเองเฉพำะท่ี อ.นำทวี เหลืออยู่ 66 

คน ช่วงท่ียังไม่ได้รับกำรอนุมัติหลักสูตร 2 ปีแรก ตอน

ท่ีเป็นนักศึกษำเห็นว่ำกำรเรียนแปลกใหม่มำกไม่เคย

เจอแบบน้ีมำก่อน ถ้ำเป็นนักศึกษำในระบบเรำจะไม่

รู้จักค ำว่ำชุมชน ไม่รู้จักค ำว่ำ อสม. ไม่รู้จักค ำว่ำ

วิสำหกิจ ไม่รู้จักค ำว่ำกองทุน เกิดค ำถำมว่ำท ำไมเรำ

ถึงไม่รู้เรื่องเลย ยังสงสัยว่ำตนเองจะเรียนได้หรือไม่ พอ

ได้เรียนไปก็สนุกดี เพรำะเป็นคนท่ีชอบอะไรแปลกใหม่

อยู่ แ ล้ว และมีควำมผูกพันกับสถำบัน กับเ พ่ือน

นักศึกษำด้วยกันอย่ำงมำก จ ำได้ว่ำมีโครงกำรเย่ียม

บ้ำนสลับๆ กันไปบ้ำนของเพื่อนในแต่ละสัปดำห์ และได้

ไปดูโครงงำนของเพ่ือนนักศึกษำด้วย ส่วนตัวเองท ำ

โครงงำนเรื่องกำรนวดแผน

ไ ท ย  เ ป็ น ก ำ ร ต่ อ ย อ ด

ควำมรู้และฝึกด้ำนกำรเป็น

วิ ท ย ำก ร ใ ห้ มี ค ว ำม น่ ำ 

เ ชื่ อถื อมำก ข้ึน  ซ่ึ ง เป็ น

อำชีพท่ีตนได้ท ำอยู่แล้ว 

ตั้งแต่ปี 2548 ก่อนท่ีจะเข้ำ

มำเรียน ม.ชีวิต ตอนนั้น

หลักสูตรอนุโลมให้คนท่ี

เป็นสำมีภรรยำ หรือพ่อแม่

ลูก สำมำรถท ำโครงงำนเดียวกันได้ ก็เลยท ำโครงงำน

เดียวกันกับสำมี ตอนท ำรำยงำนก็ท ำเล่มเดียวแต่ใส่

สองชื่อ เป็นกำรช่วยกันท ำ เรียนจบ ปี 2556  

หลักจำกจบ ม.ชีวิต ปี 2556 ช่วงแรกเข้ำมำเป็ น

อำจำรย์พ่ีเล้ียงก่อนรุ่นปี 2555 หน้ำท่ีของอำจำรย์พ่ี

เล้ียง คือ ดูแลรำยวิชำของนักศึกษำว่ำต้องกำรพัฒนำ

ควำมรู้เรื่องอะไรและดแูลโครงงำนในบทบำทหน้ำท่ีของ

อำจำรย์พ่ีเล้ียงควบคู่ไปด้วย ซ่ึงช่วงแรกๆ ยังไม่มี

ผลลัพธ์ท่ีดีเท่ำไร เพรำะยังใหม่ในเรื่องของกำรเข้ำ

ศึกษำในชุมชน ตอนนั้นเป็นกำรเข้ำไปในชุมชน แต่ยัง

ไม่ได้ลงมือปฏิบัติหรือพัฒนำอะไรให้ชุมชนอย่ำงเป็นชิ้น

เป็นอัน มีหลำยเรื่องท่ียังจับทำงไม่ถูก ยังไม่ช ำนำญ 

ปัญหำที่เกิดข้ึนก็มำก ทั้งตัวนักศึกษำเอง เพรำะบำงคน

ยังไม่สำมำรถคิดได้ด้วยตนเอง มองภำพไม่ออก ตนเอง

มีส่วนช่วยโดยกำรวำงกรอบแนวคิดคร่ำวๆ ให้นักศึกษำ

ว่ำสัปดำห์น้ีมีเป้ำหมำยเรื่องอะไร และพำนักศึกษำเข้ำ

ศึกษำในชุมชน เบื้องต้นจะให้นักศึกษำเข้ำไปเก็บข้อมูล

ชุมชนก่อน ส ำหรับกำรท ำโครงกำร เช่น กำรให้ควำมรู้

กับชำวบ้ำนเรื่องกำรท ำบัญชีครัวเรือน แต่ก็ยังมี

ชำวบ้ำนอีกมำกท่ียังไม่เข้ำใจ ส่วนหน่ึงเป็นเพรำะ

ชำวบ้ำนเองก็ยังไม่รู้จัก ม.ชีวิต และไม่เข้ำใจว่ำนักศึกษำ

เข้ำมำท ำอะไร ซ่ึงต้องท ำกำรอธิบำยให้ชำวบ้ำนเข้ำใจ 

บำงคนท่ีเข้ำใจก็ให้ควำมร่วมมือดี ส่วนบำงคนท่ีไม่

เข้ำใจก็ไม่ให้ควำมร่วมมือ นอกจำกว่ำเป็นคนรู้จักหรือ

คนท่ีสนิทกับผู้ท่ีมำเรียน หรือถ้ำเป็นชุมชนท่ีมีคนมำเข้ำ

เรียน ม.ชีวิตจ ำนวนมำก ก็

ส ำ ม ำ ร ถ ส ร้ ำ ง ค ว ำ ม

น่ำเชื่อถือได้มำกกว่ำหรือ

ได้รับกำรยอมรับมำกกว่ำ  

ส ำหรับกำรเข้ำไปท ำโครง 

กำรก็ เ ช่นเดียวกัน ส่วน

ใหญ่จะเน้นเลือกชุมชนท่ีมี

นักศึกษำของ ม.ชีวิต อยู่ 

จะท ำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ชุมชนพอสมควร เพรำะ

ชำวบ้ำนให้ควำมร่วมมือดีกว่ำ ตอนท่ีดูแลนักศึกษำท่ี

เข้ำไปศึกษำในชุมชนซ่ึงมี 2 แห่ง คือ ต.นำทวี และ ต.

ท่ำข้ำม โดยอัตรำส่วนของอำจำรย์ผู้ดูแล 1 ท่ำน ต่อ

นักศึกษำ 30 ท่ำน เป็นอำจำรย์พ่ีเล้ียงในรุ่น 2555 , 

2556, 2558 ส ำหรับปี 2557 ไม่ได้รับนักศึกษำ แต่รุ่น

ปี 2559 อำจำรย์ประจ ำเป็นผู้รับหน้ำท่ีไป และยังได้

เป็นอำจำรย์พิเศษในรุ่น 2556, 2558, และ 2559 ด้วย 

ซ่ึงหมำยถึง กำรท ำงำนสองต ำแหน่งหรือสองหน้ำท่ีใน

เวลำเดียวกันในช่วงเวลำดังกล่ำว  

ส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตนเอง ตั้งแต่ตอนท่ี

เป็นอำจำรย์พ่ีเล้ียงนับตั้งแต่รุ่นปี 2555 ถึง 2558 

จ ำนวน 3 รุ่น กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคัญคือ ท ำให้มี
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ประสบกำรณ์เพ่ิมมำกข้ึน เพรำะก่อนหน้ำน้ีเปรียบ 

เทียบดูว่ำตัวเองยังท ำอะไรไม่ค่อยได้ดั่งใจท่ีต้องกำร แต่

พอมำรุ่นหลังๆ เริ่มจัดกระบวนกำรได้ว่ำอะไรต้องท ำ

ก่อนท ำหลัง มีกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐำนท่ี

ได้จำกชุมชนโยงเข้ำกับรำยวิชำเพ่ือสอนหรือแลก 

เปล่ียนกับนักศึกษำในชั้นเรียนได้มำกข้ึน ช่วงหลังๆ 

ชุมชนได้ควำมรู้ในส่ิงท่ีนักศึกษำเข้ำไปให้ควำมรู้มำกข้ึน

และได้แลกเปล่ียนควำมรู้ระหว่ำงชำวบ้ำนกับนักศึกษำ

ได้มำกข้ึนด้วย เริ่มรู้จักวิธีกำรเข้ำไปศึกษำในชุมชน 

รู้จักกำรแก้ไขปัญหำว่ำจะต้องท ำอะไรก่อน และต้องมี

เทคนิคอย่ำงไรในกำรท่ีจะได้ข้อมูล เช่น เรำจะต้องมี

เทคนิคในกำรถำมเรื่องรำยได้ซ่ึงมักจะไม่ค่อยได้รับ

ค ำตอบ ให้ชวนคุยเรื่องอ่ืนๆ ไปก่อน และค่อยๆ ถำมถึง

อำชีพว่ำท ำอะไร ได้เงินเท่ำไร อย่ำไปจู่โจม เพรำะจะ

ไม่ได้รับค ำตอบท่ีถูกต้อง เป็นต้น  

จนมำถึงนักศึกษำรุ่นปี 2558 และ 2559 มีภำระหน้ำท่ี

หนักท่ีสุดทั้งอำจำรย์พ่ีเลี้ยงและอำจำรย์พิเศษสอนเรื่อง

แผนแม่บทชุมชน วิชำกองทุนและวิสำหกิจชุมชนซ่ึงก็

ต้องเข้ำไปเกี่ยวข้องกับชุมชนเช่นเดียวกัน สถำนท่ีหรือ

ชุมชนท่ีดูแลอยู่ คือ ต.ท่ำประดู่ ได้รู้จักกับก ำนันและได้

พูดคุยกันว่ำก ำนันเป็นคนในพื้นท่ีท ำไมไม่สนใจท่ีจะเข้ำ

มำเรียน เพรำะตนเองเห็นว่ำมำเรียนแล้วมีประโยชน์ ซ่ึง

ในขณะนั้นก ำนันเป็นนักธุรกิจมีเงินเข้ำมำหลำยทำงจึง

ไม่สนใจ แต่พอได้ชักชวนกันมำกข้ึนก็เลยเข้ำมำเรียน 

จนตอนน้ีกลำยเป็นก ำนันนักพัฒนำเป็นท่ีรู้จักของ

จังหวัดไปแล้ว  

ควำมรับผิดชอบระหว่ำงอำจำรย์พิเศษและอำจำรย์พ่ี

เล้ียงต่ำงกัน คือ อำจำรย์พิเศษต้องดู มคอ.3 แล้วมำ

แตกเน้ือหำว่ำต้องสอนอะไรให้นักศึกษำบ้ำง ต้องให้

คะแนน จ ำนวนกำรสอนกี่ครั้งต่อเทอม มีแนวคิด หลัก

คิด ทฤษฎี สอนให้นักศึกษำทรำบว่ำคืออะไร แต่ตอนท่ี

เป็นอำจำรย์พ่ีเล้ียงจะต้องรู้ทุกวิชำและปรับเน้ือหำให้

เข้ำกับกำรศึกษำในพ้ืนท่ีหรือชุมชนว่ำสำมำรถเข้ำศึกษำ

ในชุมชนได้หรือไม่ อย่ำงเช่น วิชำเรื่องแผนแม่บทเรำ

ต้องทรำบว่ำส่ิงท่ีชุมชนต้องกำรท่ีจะแก้ปัญหำหรือ

ต้องกำรพัฒนำคืออะไร ฉะนั้นจะวำงกรอบไว้ใ ห้

นักศึกษำว่ำต้องเข้ำไปศึกษำชุมชน ต้องได้ข้อมูลพ้ืนฐำน

ของแต่ละครัวเรือนมำก่อน แล้วจึงน ำมำท ำกำร

วิเครำะห์เรียบเรียงจัดล ำดับควำมส ำคัญ แล้วน ำไป

เสนอให้ชุมชนพิจำรณำว่ำต้องกำรแก้ ไขปัญหำ

ตำมล ำดับท่ีนักศึกษำได้ไปศึกษำมำน้ีหรือไม่ อย่ำงไร 

ซ่ึงชุมชนอำจจะไม่ได้อยำกให้แก้ ไขปัญหำตำมท่ี

นักศึกษำหรือผู้เรียนจัดล ำดับมำเป็นท่ีหน่ึงก็ได้ ชุมชน

อยำกจะให้ท ำในล ำดับท่ีหน่ึง สอง หรือ สำม ก็ได้

แล้วแต่ให้ชุมชนเป็นคนเลือก แต่ถ้ำไม่ใ ช่อย่ำง ท่ี

นักศึกษำได้เข้ำไปศึกษำมำก็ให้ชุมชนเป็นคนเสนอว่ำ

อยำกจะท ำอะไร แต่ส่วนใหญ่ชุมชนมักจะเอำตำมท่ี

นักศึกษำเสนอปัญหำมำ ในบำงชุมชนท่ีนักศึกษำรุ่น 

2558 เข้ำไปท ำแผนแม่บท พบว่ำ ในชุมชนพอจะต่อ

ยอดเป็นวิสำหกิจชุมชนได้ ซ่ึงแต่เดิมชุมชนยังไม่มีโรงสี

ข้ำว พอทำงทีมผู้ศึกษำได้เริ่มป้อนข้อมูลเข้ำไป เริ่มให้

ชำวบ้ำนเริ่มปลูกผักอินทรีย์ และทำงนักศึกษำและ

อำจำรย์ก็ได้คุยกับก ำนันด้วยว่ำมีโครงกำรประชำรัฐเข้ำ

มำเม่ือปี 2560 มีแนวคิดว่ำจะผนวกโครงกำรของ

ประชำรัฐกับวิสำหกิจชุมชน ถ้ำจะให้ชำวบ้ำนต้องมำ

ลงทุนเองชำวบ้ำนก็กลัวจะขำดทุนในกรณีกำรท ำโรงสี

ข้ำว ก็เลยเอำงบส่วนน้ีมำท ำประชำคมกับชำวบ้ำนทั้ง

ต ำบล โดยทำง ม.ชีวิต (หมำยถึงนักศึกษำและอำจำรย์

ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้) เสนอให้ท ำโรงสีข้ำว  

นอกจำกน้ีก็ยังมีกลุ่มท ำปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่ม

ปลูกผักปลอดสำร และกลุ่มโรงสีข้ำว ซ่ึง 3 กลุ่มนี้ ผ่ำน

ประชำคมทั้งหมดและได้ด ำเนินกำรทั้งหมด โดยก ำนัน

ท ำกำรจัดสรรเงินงบประมำณจ ำนวน 3 ล้ำนบำท เพ่ือ

ด ำเนินโครงกำรทั้ง 3 โครงกำร โดยแบ่งกำรท ำโครง 

กำรกระจำยไปในแต่ละหมู่บ้ำน และเชื่อมโยงเครือข่ำย

กลุ่มข้ำวกับนักศึกษำท่ีพัทลุง ผลจำกกำรท ำโครงกำร

ถึง ณ วันท่ีสัมภำษณ์ คือ ก ำลังจะก่อตั้งเป็นวิสำหกิจ

ชุมชน 

ส ำหรับเรื่องกำรบูรณำกำรควำมรู้เรื่องกำรนวดแผน

โบรำณนั้น พบว่ำ เป็นเรื่องท่ีมีควำมเกี่ยวข้องกับวิชำ
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สุขภำพชุมชน ซ่ึงจำกท่ีได้เข้ำไปในชุมชนมีกำรไปถ่ำย 

ทอดควำมรู้เรื่องกำรนวดให้กับชำวบ้ำนในชุมชนด้วย 

สอนให้รู้จักกำรดูแลตัวเองให้ดีก่อน ก่อนท่ีจะไปหำ

หมอแล้วต้องกินยำ เช่น กำรดูแลตัวเองเรื่องปวดหัวไม

เกรน วิธีกำรรักษำคือนวดไมเกรน โดยไม่ต้องกินยำก็

สำมำรถหำยได้ คอตกหมอน หันคอไม่ได้ รู้จักกำรนวด

ให้ถูกจุดสักพักก็จะหำย นอกจำกน้ี ก็ยังมีอำกำรอ่ืน ๆ 

เช่น เท้ำแพลง ปวดท้อง จุกเสียด ปวดประจ ำเดือน เป็น

ต้น ส่วนใหญ่จะเข้ำไปสอนให้กับชำวบ้ำนในชุมชนเลย 

ไม่ได้เน้นสอนนักศึกษำ 

ข้อเสนอแนะต่อ ม.ชีวิต อ.เกศรำ อยำกเสนอให้ สรพ. 

ใส่ใจกับอำจำรย์ท่ีเพ่ิงเข้ำมำใหม่เป็นพิเศษ โดยเฉพำะ

อำจำรย์ท่ีไม่ได้เป็นศิษย์เก่ำหรือไม่คุ้นเคยกับ ม.ชีวิต 

มำก่อน ซ่ึงผู้ที่ไม่ได้ส ำเร็จกำรศึกษำจำก ม.ชีวิต อำจจะ

ไม่เข้ำใจแนวคิดปรัชญำของ ม.ชีวิต หรือเข้ำใจได้ยำก

กว่ำ พอเวลำไปในถ่ำยทอดควำมรู้ในชุมชน อำจจะท ำ

ได้ไม่ดีเท่ำท่ีควร จึงอยำกจะเสนอแนะให้ทำงสถำบัน 

สรพ.จัดอบรมอำจำรย์ท่ีสอน หรือเน้นกำรสอนเป็น

กลุ่มหรือกำรท ำงำนเป็นทีม แล้วน ำควำมรู้ ท่ีได้ไป

ถ่ำยทอดให้กับนักศึกษำหรือชำวบ้ำนในชุมชนแบบเป็น

ควำมรู้ท่ีมีควำมเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน หรือเป็นชุด

เดียวกันและมีควำมชัดเจนในเนื้อหำ ซ่ึงอำจจะท ำในรูป

ของกำรสร้ำงกลุ่มอำจำรย์ท่ีเป็นแกนหลักในเรื่องของ

กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่ชุมชนในทุก ๆ วิชำก็ได้ 

เพรำะอำจำรย์แต่ละท่ำนเก่งไม่เหมือนกันและมีเทคนิค

ท่ีแตกต่ำงกัน ดังนั้น กำรท ำงำนเป็นทีมจึงมีควำม 

ส ำคัญมำก โดยน ำจุดแข็งของแต่ละท่ำนมำเชื่อม

ประสำนกัน แต่อยำกให้เน้นว่ำ จะท ำอย่ำงไรให้มีแก่น

สำระในกำรถ่ำยทอดท่ีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน และถ้ำ

ให้มอง ณ เวลำน้ี คือ มองว่ำอำจำรย์แต่ละท่ำนยังไม่

ค่อยลึกซ้ึงในส่ิงท่ีสอน จึงควรมีกำรท ำงำนเป็นทีม 

  โดยสรุป     อ.เกศรา บัวสุวรรณ   เป็นบัณฑิต

และอาจารย์ ม. ชีวิต  ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในส่ิงที่

ท าและแสวงหาความรู้ในส่ิงที่ตนสงสัย ไม่รู้ หรือ 

ไม่เข้าใจ หรือพยายามหาค าตอบด้วยตนเองเสมอ 

หลังจากที่ได้มาเป็นอาจารย์พ่ีเล้ียง ม.ชีวิต   ก็ได้

พัฒนาตนให้สอดคล้องกับแนวคิดและหลักปรัชญา 

ของมหาวิทยาลัย ให้ความส าคัญกับการพัฒนา

ศักยภาพบุคคล ต่อยอดทุนที่ตนมีอยู่   และร่วม

เรียนรู้ตลอดเวลากับนักศึกษา/ผู้เรียน และมองว่า

การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยทีมผู้จัด

กระบวนการเรียนรู้ที่ต่างวัย ต่างประสบการณ์ จะ

เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของการเป็นอาจารย์ 

ม.ชีวิต ได้มากข้ึน  และผู้เรียนได้รับประโยชน์อย่าง

เต็มท่ี
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บณัฑิตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตนเองทัง้ดา้นวิธีคิด วิถีชีวิต

พฤติกรรม ความสมัพนัธใ์นครอบครวัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

 

 

  

 

คุณวิชัย ชัยนุมาศ  

อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 

 

คุณมุกดา เกตุสิงห์  

อ.เมือง จ.ชุมพร 

 

คุณศุภาวีกานต์ นาครอด  

อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 

ทั้งสำมกรณีน้ี มีควำมน่ำสนใจในแง่ของกำรเปล่ียน

ทัศนคติต่อตนเอง ไปจนถึงเปล่ียนควำมคิด พฤติกรรม 

กำรกระท ำต่ำง ๆ ในชีวิต ท ำให้สำมำรถฟื้นคืนชีพใหม่ 

กลำยเป็นคนใหม่ หรือบำงคนใช้ค ำว่ำ ได้ชีวิตคืนมำ ท ำ

ให้สำมำรถด ำเนินชีวิตอย่ำงปกติได้ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิง

คุณศุภำวีกำนต์ นำครอด  

คุณวิชัย ชัยนุมาศ ชุมชนเสำธงทอง ต.ปำกพนัง  

อ.ปำกพนัง จ.นครศรีธรรมรำช อำยุ 51 ปี มีอำชีพขำย

โรตี ซ่ึงเป็นอำชีพท่ีรับตกทอดมำจำกบิดำมำรดำท่ีท ำ

มำนำนแล้ว ส่วนภรรยำมีอำชีพรับท ำอำหำรในงำนพิธี

ต่ำง ๆ ก่อนมำเรียน ม.ชีวิต จบ ม.6 กศน. คุณวิชัยเข้ำ

มำเรียน ม.ชีวิต ด้วยเหตุบังเอิญ เพรำะท่ีจริงทำง

เทศบำลมำชวนให้ภรรยำไปเรียน แต่เน่ืองจำกภรรยำ

ยังไม่จบ ม. 6 จึงไม่มีสิทธ์ิสมัครเรียน แต่ทำงเจ้ำหน้ำท่ี

เทศบำลท่ีมำชักชวนไม่ทรำบเกี่ยวกับเรื่องน้ี ประกอบ

กับได้ส่งชื่อไปให้ทำงศูนย์กำรเรียนรู้แล้ว ภรรยำไม่

อยำกให้เสียน้ ำใจ จึงขอให้คุณวิชัยไปเรียนแทนตนเอง 

ด้วยเหตุน้ี คุณวิชัยจึงจ ำเป็นต้องเข้ำเรียนแทนภรรยำ 

ส ำหรับภรรยำต้องรอให้จบ ม.6 กศน. ก่อน จึงจะ

สำมำรถสมัครได้ ซ่ึงปัจจุบันภรรยำก็จบ ม.6 แล้ว และ

ก ำลังเรียน ม.ชีวิตอยู่ ด้วย เพรำะภรรยำเห็นกำร

เปล่ียนแปลงต่ำง ๆ ในตนเองด้วย เพรำะแต่ก่อนจะเป็น

คนเห็นแก่ตัว มีรำยได้ไม่ได้แบ่งให้ภรรยำใช้ หรือไม่ได้

น ำมำช่วยค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน ไม่ว่ำจะเป็นค่ำน้ ำ ค่ำ

ไฟ ค่ำอำหำร ก็ไม่ได้ช่วย แต่ถ้ำรำยได้หรือเงินของ

ตนเองไม่พอ ก็มักจะหยิบยืมจำกภรรยำและจำกเพ่ือน

บ้ำนในชุมชน พอเข้ามาเรียน รู้สึกประทับใจมาก ที่ 

ม.ชีวิต สอนให้รู้จักตนเองและเปล่ียนแปลงตนเอง 

เพราะเดิมตนเองเป็นคนที่สูบบุหร่ี กินใบกระท่อม 

และซื้อหวยทุกงวด ๆ ละประมาณ 700-800 บาท 

หรือบางทีถึงหน่ึงพันบาท ตกเดือนละประมาณ 

1,600-2,000 บาท เรียกว่าเป็น “คนที่ติดทั้งบุหร่ี 

ใบกระท่อม และติดหวย” นอกจากน้ี ก็ยังมีหน้ีสิน

ติดตัวอีกด้วยประมาณ 30,000 บาท แต่พอมา

เรียนเทอมแรกก็สามารถเปล่ียนแปลงตนเองใน

เร่ืองหน้ีสินได้ เพราะทาง ม.ชีวิต สอนให้จัดท า

บัญชีครัวเรือน เลยมีการท าบันทึกรายรับ-รายจ่าย 

และมีการบริหารจัดการเงินใหม่ ท าให้สามารถ

ช าระหน้ีได้ภายในหน่ึงปีหลังจากมาเรียน และพอปี

ที่สองก็สามารถออมเงินได้ มีเงินจ่ายค่าเรียนตรง

เวลา พอได้รับใบแจ้งเตือนมา ก็น าเงินไปโอนให้ ม.

ชีวิต ทันที ส ำหรับเงินออมได้น ำเงินไปฝำกกับกลุ่ม

สัจจะออมทรัพย์บ้ำนเกำะรุ้ง โดยมีเงินฝำกทุกเดือน ๆ 

ละ 2,000 บำท และยังฝำกเงินให้ลูกด้วยทั้งสองคน ซ่ึง

ตอนท่ีเรียนจบคุณวิชัย มีเ งินเก็บสะสมประมำณ  

50,000 กว่ำบำท และในช่วงท่ีเรียนก็ไม่เคยติดค้ำงค่ำ

เทอมเลยแม้แต่ครั้งเดียว 
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กำรท่ีคุณวิชัยมีรำยได้เพ่ิมข้ึน มีเงินออมหรือเงินเก็บ

สะสมมำกข้ึน ส่วนหน่ึงเป็นเพรำะพอข้ึนปีท่ีสอง ก็เริ่ม

เลิกบุหรี่ เลิกกระท่อม และเลิกเล่นหวย ท ำให้รำยจ่ำย

ลดลงอย่ำงเห็นได้ชัดเจน ท ำให้มีเงินในกระเป๋ำมำกข้ึน 

และได้น ำเงินท่ีเล่นหวยไปฝำกท่ีกลุ่มสัจจะออมทรัพย์

แทน และยังเป็นเพรำะได้มีกำรจัดท ำโครงงำนเรื่อง 

“การพัฒนาอาชีพการขายโรตีของข้าพเจ้า” ซ่ึงได้

มีกำรปรับเปล่ียนหลำยอย่ำง มีกำรเ พ่ิมรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ให้มีควำมหลำกหลำยหรือมีตัวเลือกต่ำง ๆ 

มำกข้ึน มีกำรตกแต่งร้ำนใหม่ มีป้ำยชื่อร้ำน มีกำรติด

ป้ำยรำยกำรสินค้ำพร้อมรำคำ กำรตกแต่งร้ำนให้สดใส 

มีสีสันเตะตำ น่ำเข้ำมำอุดหนุน ส ำหรับตัวคุณวิชัยเอง 

ก็เลิกบุหรี่ ท ำให้มีบุคลิกดีข้ึน เพรำะท่ีจริงลูกค้ำก็ไม่

ชอบท่ีคนขำยสูบบุหรี่ ท ำให้ดูไม่ดี ขำดควำมน่ำเชื่อถือ  

นอกจำกน้ี ก็ยังมีกำรขยำยร้ำน เพ่ิมพื้นท่ีและช่วงเวลำ

ในกำรจ ำหน่ำยด้วย ซ่ึงวันหน่ึงขำยทั้งหมด 3 รอบ รอบ

เช้ำประมำณตีห้ำจนถึงเก้ำโมง ไปขำยท่ีตลำดเช้ำ รอบ

บ่ำย ขำยประมำณบ่ำยสำมโมงถึงหกโมงเย็น ขำยท่ี

หน้ำโรงเรียนปำกพนัง (โรงเรียนชำย) และรอบเย็นหรือ

ค่ ำ ตั้งแต่หกโมงจนถึงสองทุ่มจะย้ำยไปขำยท่ีหน้ำร้ำน

เซเว่นหรือแถวโรงเรียนเทศบำลปำกพนังหน่ึง รวมแล้ว

ท ำงำนวันละ 9 ชม. ท ำให้มีรำยได้เพ่ิมข้ึน หรือได้ก ำไร 

จำกกำรขำยประมำณวันละ 700-800 บำท หรือตก

เดือนหน่ึงประมำณ 24,000 บำท   

นอกจำกน้ี คุณวิชัยยังมีกำรขยำยหรือแบ่งปันส่ิงดี ๆ ท่ี

ตนเองได้รับจำก ม.ชีวิต ให้กับคนในชุมชนท่ีตนเอง

อำศัยอยู่ด้วย ซ่ึงชุมชนแห่งน้ีมีชื่อว่ำ “ชุมชนเสำธงทอง” 

มีทั้งหมดเกือบ 200 ครัวเรือน ซ่ึงชำวบ้ำนท่ีน่ีจ ำนวน

มำกหรือส่วนใหญ่ มีฐำนะปำนกลำงจนถึงระดับล่ำง จึง

ได้ส่งเสริมให้ชำวบ้ำนรู้จักกำรออม ได้จัดตั้งกลุ่มออม

ทรัพย์ข้ึนในชุมชน ได้ส่งเสริมกำรปลูกพืชผักนำนำชนิด 

ไว้บริโภคและไว้ขำยด้วย ถ้ำมีปริมำณมำก เพ่ือเพ่ิม

รำยได้  

นอกจำกน้ี ก็ยังส่งเสริมให้ชำวบ้ำนท ำผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ 

ใช้ในครัวเรือนด้วยตนเอง จะได้ประหยัดค่ำใช้จ่ำย มีทั้ง

น้ ำยำล้ำงจำน สบู่ และอีกหลำยอย่ำง ซ่ึงได้รับควำม

สนใจจำกชำวบ้ำนในชุมชนเสำธงทองเป็นอย่ำงมำก 

ส่วนหน่ึงท่ีท ำตรงน้ี ก็เป็นกำรช่วยงำนของภรรยำไป

ด้วย เพรำะภรรยำเป็นประธำนชุมชน ซ่ึงตัวภรรยำเอง 

หลังจำกมำเรียน ม.ชีวิต แล้วก็เปล่ียนแปลงไปมำก 

โดยเฉพำะในด้ำนพฤติกรรมกำรท ำงำนร่วมกับชำวบ้ำน

หรือชุมชน ซ่ึงแต่ก่อนภรรยำชอบให้ชำวบ้ำนมำรอเวลำ

มีกำรประชุม แต่เด๋ียวน้ีภรรยำมำรอคอยชำวบ้ำนและ

ยินดีฟังเสียงสะท้อนหรือควำมคิดเห็นท่ีแตกต่ำง

หลำกหลำยของชำวบ้ำนมำกข้ึน ซ่ึงแต่ก่อนภรรยำจะ

เป็นคนท่ีไม่ค่อยฟังชำวบ้ำนเท่ำไหร่ หรือเป็นคนท่ีเอำ

ตนเองเป็นหลักหรือเป็นศูนย์กลำง หรือท่ีเรียกว่ำ 

“อัตตำแรง” จึงนับว่ำเป็นกำรเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยส ำคัญ

เป็นอย่ำงย่ิงทั้งสองท่ำน ท ำให้ปัจจุบันครอบครัวมี

ควำมสุข มีเงินเก็บ มีควำมอบอุ่น และมีบทบำทในกำร

พัฒนำหรือกำรส่งเสริมกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ร่วมกัน

ในชุมชน ถึงแม้ว่ำ ท่ีดินท่ีอำศัยอยู่หรือใช้ปลูกบ้ำน

อำศัยในปัจจุบันจะเป็นท่ีเช่ำจำกวัด ท ำให้รู้สึกยังไม่

ค่อยมีควำมมั่นคงในท่ีอยู่อำศัยมำกนักก็ตำม แต่ก็ไม่ได้

หวั่นวิตกมำกเท่ำใดนัก 

  โดยสรุป   คุณวิชัย ชัยนุมาศ เป็นบัณฑิต ม.ชีวิต 

ที่มีความภูมิใจในตนเองและอาชีพของตน สามารถ

เปล่ียนแปลงตนเองได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการ

เปล่ียนความคิดและพฤติกรรมในการด ารงชีวิต 

สามารถเลิกส่ิงที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตได้ และยัง

ปรับปรุงอาชีพและวิธีการท ามาหากินของตนให้มี

ความเป็นมืออาชีพมากข้ึน ท าให้มีรายได้เพิ่มข้ึน มี

เ งินออม มีสุขภาพที่ดี  มีความสัมพันธ์ที่ดี ใน
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ครอบครัว มีชีวิตดีข้ึนในพริบตาตั้งแต่ปีแรกที่มา

เรียน สมกับแนวคิด ปรัชญา และสโลแกนหรือค า

ขวัญของ ม.ชีวิตทุกประการ โดยเฉพาะค าว่า การ

รู้จักตนเอง รากเหง้าความเป็นมาของตน มีอยู่มีกิน

ในท้องถ่ินของตนอย่างมีศักดิ์ศรี และยังมีบทบาท

ในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่อย่างเห็นได้ชัดเจน ท า

ให้ได้รับการยอมรับในชุมชนและมีความสุขในส่ิงที่

ท า ท่ีเป็น สมกับที่อมาตยา เซ็น ได้กล่าวไว้เก่ียวกบั

ค าว่า “functionings” “being and doing”  

คุณมุกดา เกตุสิงห์ ต.หนองยำง อ.เมือง จ.ชุมพร อำยุ 

65 ปี บัณฑิตปี พ.ศ. 2554 มีอำชีพท ำขนมขำย เก็บ

ของเก่ำขำย รับท ำบัญชี และรับจ้ำงท ำดอกไม้จันทน์ 

พวงหรีดงำนศพ เรียกว่ำ ท ำอำชีพทุกอย่ำงท่ีสุจริตและ

ท ำให้มีรำยได้ ไม่รังเกียจงำนหรือเงินน้อย มีรถซำเล้ง

หน่ึงคัน ก่อนมำเรียน ม.ชีวิต จบกำรศึกษำจำก กศน. 

แต่ที่จริงเคยเรียนโรงเรียนด้านการบัญชีในกรุงเทพ 

เพราะแต่ก่อนมีญาติอยู่ในกรุงเทพเลยไปเรียนที่

นั่น แต่ไม่ได้รับใบวุฒิบัตร ทั้ง ๆ ที่เรียนจบแล้ว 

เพราะพ่อแม่ย้ายถ่ินมาอยู่จังหวัดชุมพร ประกอบ

กับสมัยนั้นการคมนาคมไม่สะดวก ฐานะทางบ้าน

ค่อนข้างล าบาก มีเงินไม่มาก ท าให้ไม่ได้ไปติดต่อ

ขอรับใบวุฒิบัตร ประกอบกับมีการย้ายสถานที่ตั้ง

หรือโรงเรียนยุบไป ท าให้ติดต่อไม่ได้ ซึ่งท าให้รู้สึก

เสียดาย เสียใจ และกลายเป็นปมด้อยในจิตใจของ

ตนเองที่เหมือนกับเรียนไม่จบมาตลอด เพราะท า

ให้ไม่มีใบวุฒิบัตรในการไปสมัครงานหรือท างาน

ประจ าใด ๆ จึงท าให้ชีวิตต้องล าบาก จึงอยากมา

เรียน ม.ชีวิต เพราะต้องการใบปริญญาไปทดแทน

ส่ิงที่ตัวเองควรได้เม่ือหลายสิบปีที่ผ่านมาตั้งแต่ยัง

สาว และต้องการพิสูจน์ด้วยว่าตนเองสามารถท า

ได้  

จำกกำรพูดคุยและกำรสังเกต พบว่ำ คุณมุกดำเป็นคน

ท่ีมีควำมขยัน ซ่ือสัตย์ ประหยัด อดออม มุ่งมั่น จริงใจ 

ตรงไปตรงมำเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ซ่ึงได้รับกำรปลูกฝัง

จำกพ่อแม่ โดยเฉพำะในเรื่องควำมซ่ือสัตย์ กำรไม่ย่อ

ท้อในกำรท ำงำน และกำรต่อสู้กับชีวิตท่ีค่อนข้ำง

ล ำบำกยำกเข็ญของตนเอง เพรำะแม่มีลูกมำกถึง 6 คน 

ประกอบกับพ่อเป็นคนเช้ือสำยจีน ไม่เห็นด้วยที่จะให้ลูก

คนโตซ่ึงเป็นผู้หญิงได้เรียนหนังสือ แต่ตนเองอยำก

เรียน ชอบเรียน ชอบอ่ำนหนังสือจึงขอหรือเว้ำวอนกับ

แม่ว่ำอยำกเรียน แม่เลยส่งเสริมให้เรียน  

คุณมุกดำมีบุตรทั้งหมด 3 คน แต่คนโตพิกำร ย่ิงท ำให้

ชีวิตล ำบำก เพรำะลูกเป็นโรคลมชัก ท ำให้ส่งผลต่อ

สมองและกำรรับรู้และเป็นใบ้ พูดไม่ได้ ปัจจุบันอำยุ 43 

ปีแล้ว แต่ยังต้องดูแลตลอดเวลำ เพรำะยังไม่สำมำรถ

ช่วยเหลือตนเองได้ในหลำย ๆ เรื่อง ท ำให้เป็นห่วง เวลำ

จะไปท่ีไหน ท ำอะไร หรือแม้แต่ตอนเรียน ม.ชีวิต ก็ต้อง

ให้ลูกมำด้วย ถ้ำไม่มีคนอยู่บ้ำน เพรำะเป็นห่วงลูกมำก 

ส ำหรับลูกอีกสองคน เรียนจบปริญญำตรีแล้วทั้งคู่และ

มีครอบครัวแล้ว คนหน่ึงไปตั้งถิ่นฐำนท่ี จ.อุทัยธำนี 

และอีกคนหน่ึงตั้งถิ่นฐำนกับครอบครัวท่ีกรุงเทพ ท ำให้

ไม่มีใครอยู่ บ้ำนดูแล หรือช่วยแบ่งเบำภำระต่ำง ๆ 

เพรำะสำมี มีอำชีพขับรถแท็กซ่ี ไม่ค่อยอยู่บ้ำน ประ 

กอบกับในช่วงท่ีผ่ำนมำ มีปัญหำทะเลำะเบำะแว้งกับ

สำมีบ่อย เพรำะสำมีเป็นคนค่อนข้ำงเจ้ำชู้ ชอบออก

เท่ียวนอกบ้ำน กลับมืดค่ ำ และไม่น ำเงินรำยได้มำ

รวมกัน เพ่ือช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำยในครอบครัว และ

เน่ืองจำกมีฐำนะยำกจน บ้ำนท่ีอยู่ทรุดโทรม คับแคบ 

จึงจ ำเป็นต้องท ำบ้ำนใหม่ ใช้เงินไปประมำณ 1 ล้ำนกว่ำ

บำท ได้เงินช่วยเหลือส่วนหน่ึงจำกลูก ส่วนหน่ึงเป็นเงิน

เก็บของตนเองตลอดช่วงหลำยสิบปี ท่ี ผ่ำนมำ แต่

จ ำเป็นต้องกู้ยืมมำเพ่ิมอีกประมำณ 300,000 บำท แต่

ตนเองมีรำยได้จำกกำรขำยของ ขำยขนมไม่มำกนักใน

แต่ละเดือน ท ำให้รู้สึกเครียดมำกในช่วงท่ีเป็นหน้ี  

แต่ปัจจุบันผ่อนช ำระหน้ีท่ีกู้มำเพ่ือสร้ำง บ้ำนครบ

หมดแล้ว ท ำให้รู้สึกสบำยใจมำก ช่วงท่ีเรียน ม.ชีวิต ก็

อดออม ใช้เงินเก็บของตนเอง ไม่ได้ยืมใคร เป็นกำรส่ง

ตัวเองเรียน ท ำให้รู้สึกภูมิใจมำกท่ีสำมำรถเรียนจบมำ

ได้ แต่ในช่วงท่ีเรียน ถ้ำมีกิจกรรมนอกสถำนท่ี ก็มักจะ
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ไม่ค่อยได้ไปร่วม เพรำะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม เช่น ค่ำ

เดินทำง ค่ำท่ีพัก ค่ำท ำกิจกรรม ฯลฯ แต่ก็ได้รับควำม

ช่วยเหลือจำกเพ่ือน ๆ รุ่นเดียวกันท่ีมีฐำนะดี และจำก

อำจำรย์กฤษณำ และ อ.ไอศูรย์ ภำษยะวรรณ์ บ่อยครั้ง 

ท่ีจริงตนเองไม่อยำกรับควำมช่วยเหลือจำกเพ่ือน 

เพรำะไม่ต้องกำรเบียดเบียนหรือเป็นภำระของใคร แต่ 

อ.กฤษณำ ก็สำมำรถใช้ค ำพูดท่ีดี ท่ีท ำให้ตนเองยอมรับ

ควำมช่วยเหลือจำกเพื่อนในบำงครั้ง โดยเฉพำะกำรพูด

ว่ำ...... “ให้คิดเสียว่า ก าลังเป็นเหมือนพระที่เดิน

ธุดงค์ในป่า ออกบิณฑบาต ถ้ามีญาติโยมมาใส่

บาตร ก็ควรรับไว้” ท ำให้ประทับใจมำก รู้สึกอบอุ่น 

นอกจากน้ี เวลามีปัญหาอะไร กลุ้มใจเร่ืองอะไร 

เครียดเ ร่ืองอะไร ก็มักจะปรึกษาหรือขอให้   

อ.กฤษณา เป็นที่พ่ึง เป็นที่ระบาย เป็นที่ร้องไห้  

อ.กฤษณา แนะน าให้อ่านหนังสือ “คู่มือมนุษย์” 

ของท่านพุทธทาส52 ประกอบกับท าโครงงานเร่ือง 

“การพัฒนาชีวิตและสุขภาพของตนเองและคนใน

ครอบครัวของข้าพเจ้า” ท าให้สามารถยืนหยัด

เรียนจนส าเร็จ เพราะได้ก าลังใจ การช่วยเหลือ

ส่งเสริม และค าแนะน าท่ีดีจากอาจารย์และเพ่ือน ๆ 

ทุกคนในรุ่นเดียวกัน ท าให้มีความรักกัน สนิทสนม

กัน ไปมาหาสู่กันและช่วยเหลือกันจนถึงทุกวันน้ี 

แต่ว่ำ อ.กฤษณำ ปัจจุบันย้ำยบ้ำนไปอยู่ ต.ทุ่งวัวแล่น 

ซ่ึงห่ำงไกลจำกท่ีเดิมค่อนข้ำงมำก ท ำให้ไม่ค่อยได้ไป

เย่ียมท่ีบ้ำน  

นอกจำกคุณมุกดำ จะมีรำยได้จำกกำรขำยของ ขำย

ขนม เก็บของเก่ำขำยแล้ว ปี ๆ หน่ึงก็มีรำยได้จำกกำร

รับท ำบัญชีให้กับกลุ่มกำรเงินในหมู่บ้ำน แต่ก็ไม่มำก

เท่ำใด และยังมีรับท ำบัญชีให้สหกรณ์แท็กซ่ีด้วย แต่ก็

นำน ๆ ครั้งหรือบำงทีปีละครั้ง รับท ำดอกไม้หรือพวง

หรีดงำนศพ แต่ไม่ได้ลงทุนเอง เป็นเพียงแค่กำรรับจ้ำง 

                                                        
52 ส ำหรับหนังสือของ อ.เสรี พงศ์พิศ และ ม.ชีวิต คุณมุกดำก็

ได้อ่ำนหลำยเล่ม เช่น ปริญญำชีวิต วิถีสู่เศรษฐกิจพอเพียง แต่
ส่วนใหญจ่ ำช่ือหนังสือไม่คอ่ยได้  

ได้ค่ำแรงพวงละ 70 บำท ในเดือนหน่ึง ก็พอจะมีรำยได้

เพ่ิม แต่ก็ไม่ได้มำกมำยอะไร แต่ตนเองไม่เกี่ยง ท ำทุก

อย่ำง พร้อมทั้งเก็บหอมรอมริบเสมอ  

นอกจำกน้ี ยังเข้ำร่วมกลุ่มท ำดอกไม้จันทน์ ซ่ึงเป็น

กิจกรรมของชมรมผู้สูงอำยุ ได้ค่ำแรงดอกละ 50 

สตำงค์ แล้วแต่ว่ำท ำได้มำกหรือน้อย รำยได้ไม่แน่นอน 

และได้รับเงินเดือนจำกกำรเป็น อสม. เดือนละ 600 

บำท  ผู้สูงอำยุ 600 บำท และเงินคนพิกำรของลูกอีก

จ ำนวน 800 บำท ท ำให้พออยู่ได้ และมีเงินเก็บปัจจุบัน

ประมำณ 100,000 กว่ำบำท ไม่มีหน้ีสิน  ส ำหรับ

ควำมสัมพัน ธ์กั บสำ มีก็ ดี ข้ึ น  หลั งจำก ท่ีตน เอง

เปล่ียนแปลงตนเอง แต่ก่อนเวลำมีปัญหำอะไร จะพูด

ไม่ดีกับสำมี แสดงควำมรู้สึกเต็มท่ี ด่ำเต็มท่ี ท ำให้

ทะเลำะกัน แต่อำจำรย์สอนให้มีควำมเมตตำ ให้พูดดี ๆ 

ก็ท ำให้ควำมสัมพันธ์กับสำมีดีข้ึน คอยถำมไถ่ควำม

เป็นอยู่ทุกข์สุขของสำมี และรู้จักกำรปล่อยวำงมำกขึ้น 

ไม่คำดหวังว่ำใครต้องเป็นยังไง  

ส ำหรับ ควำมสัมพันธ์และบทบำทในชุมชน ในช่วงท่ี

ผ่ำนมำ คุณมุกดำเล่ำว่ำ ตนเองท ำงำนเป็นจิตอำสำ

ให้กับชุมชนอยู่แ ล้ว โดยกำรเป็นคณะกรรมกำร 

บริหำรและเป็นเหรัญญิกของกลุ่มกำรเงินชุมชนท่ี

เรียกว่ำ “กองทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจพอเพียงบ้าน

เหนือ” (ตอนแรกท่ีก่อตั้ง ไม่ได้เรียกชื่อน้ี) ซ่ึงท่ีจริง

ก่อตั้งข้ึนด้วยเงินสนับสนุนจำกโครงกำรมิยำซำว่ำ สมัย

นำยชวน หลีกภัย เป็นนำยกรัฐมนตรี หรือตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2542 ทำงชุมชนได้รับเงินมำจ ำนวน 100,000 บำท 

น ำมำบริหำรจัดกำรเพ่ือสร้ำงสวัสดิกำรหรือกำรมี

แหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ ำให้กับชำวบ้ำนในชุมชนท่ีต้องกำร

เ งิน ในช่วง ท่ี เ งินขำดมือ ปัจจุบันกองทุน น้ี มี เ งิน

หมุนเวียนประมำณ 1 ล้ำนกว่ำบำท มีสมำชิกประมำณ 

80 คน ให้กู้ โดยต้องมีคนค้ ำประกันจ ำนวน 2 คน 
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ดอกเบ้ียร้อยละ 2 ต่อเดือน หรือร้อยละ 24 ต่อปี ซ่ึง

ปัจจุบัน มีคนท่ีกู้ เงินประมำณ 60 คน ด้วยวงเงินกู้

ต่ ำสุด 5,000 บำท และสูงสุด 50,000 บำท ยังไม่เคยมี

ใครโกง เพรำะตนเองจะเป็นคนท่ีคอยไถ่ถำมหรือตำม

ทวงหน้ี ถ้ำมีคนส่งไม่ตรงเวลำตำมท่ีก ำหนดหรือตกลง

กันไว้ ซ่ึงปัจจุบันมีคนท่ีมีปัญหำอยู่ 2 คน ซ่ึงตนก็ตำม

ทวงถำมตลอด เพรำะไม่ต้องกำรให้ใครเบ้ียวได้ ส ำหรับ

กำรเป็น อสม. ก็เป็นมำตั้งแต่รุ่นแรก ตั้งแต่สมัยท่ียังไม่

มีเงินเดือน เพรำะฉะนั้น ท่ีตนเองมำเป็น อสม. ไม่ได้

ต้องกำรเงินเดือน เพรำะเป็นมำตั้งแต่เริ่มมี อสม. และ

ไม่เคยคิดว่ำจะต้องมีเงินเดือน เพรำะเป็นงำนจิตอำสำ 

และกำรเป็น อสม. ก็เลยท ำให้ได้พบกับ อ.ไอศูรย์ ภำษ

ยะวรรณ์ ท่ีเข้ำมำประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรเรียนกำร

สอนของ ม.ชีวิต และอำจำรย์ได้ชักชวนให้มำเรียน ซ่ึง

ตนเองพอฟังแล้ว ก็สนใจมำก เลยตัดสินใจเรียน เพรำะ

มีปมด้อยท่ีเรียนไม่จบตำมที่เล่ำมำข้ำงต้น นอกจำกน้ี ก็

ยังสอนภำษำอังกฤษ บัญชี คณิตศำสตร์หรือเลข หรือ

สอนกำรบ้ำนให้กับเด็ก ๆ หรือวัยรุ่นในชุมชนท่ีสนใจ

หรือมีปัญหำเรื่องกำรเรียน เวลำมำปรึกษำ ก็สอนให้ 

รวมถึงกำรท ำรำยงำน เพรำะอยำกให้คนรุ่นใหม่ คิดดี 

ท ำดี เพรำะคนสมัยน้ีมีปัญหำมำก แต่ปัจจุบันก็ไม่ค่อย

ได้สอนแล้ว เพรำะเด็ก ๆ ในชุมชนส่วนใหญ่ไปเรียน

พิเศษหรือมีครูสอนพิเศษกัน  

ส ำหรับกำรสืบทอดงำนในชุมชนก็เช่นกัน พบว่ำ มี

ปัญหำส ำคัญ คือ ไม่มีคนรุ่นใหม่มำสืบทอดงำน เพรำะ

เด็กหรือเยำวชนพอเรียนจบก็ไปท ำงำนท่ีอ่ืน เหมือนลูก

ของตนสองคน ก็ไม่ได้อยู่ในชุมชน ซ่ึงจะว่ำไปแล้ว ท่ี

ผ่ำนมำลูก ๆ ก็ไม่เห็นด้วยกับบทบำทกำรท ำงำนใน

ชุมชนของตนเท่ำใดนัก เพรำะมองว่ำเป็นกำรท ำงำนท่ี

เหน่ือย ไม่ได้ค่ำแรงและบำงทีก็มีปัญหำควำมไม่เข้ำใจ

กันกับชำวบ้ำน แต่ตนก็ยังยืนยันจะท ำงำนในชุมชนอยู่ 

เพรำะชอบและมองว่ำมีประโยชน์ เพรำะสำมำรถท ำ

บัญชีได้ ช่วยติดตำมทวงหน้ีให้กับกลุ่มได้ และไม่เคยคิด

เลิกท ำงำนชุมชน 

ส ำหรับจุดแข็งของ ม.ชีวิต ในมุมมองของคุณมุกดำ คือ 

กำรท่ีสอนให้รู้จักตนเอง สอนให้ลงมือปฏิบัติ สำมำรถ

น ำมำใช้ในกำรด ำรงชีวิตได้ทันที สำมำรถปรับควำมคิด 

จิตใจ พฤติกรรม ท ำให้มีทักษะในกำรด ำรงชีวิต มี

สติปัญญำ ควำมคิดและมีกำรยับยั้งชั่งใจ แต่จุดอ่อน 

คือ คนจ ำนวนมำกยังไม่รู้จัก ม.ชีวิต หรือยังไม่สำมำรถ

แข่งขันกับมหำวิทยำลัยท่ีคนรู้จักกันมำก เช่น ม.รำชภัฏ 

ได้ และส ำหรับจุดอ่อนของตนเอง คือ ยังไม่มีควำม 

สำมำรถในกำรพูดโน้มน้ำวใจคน ยังจะต้องฝึกตรงน้ีอีก

มำก แต่ก็ยินดีท่ีจะส่ือสำรส่ิงท่ีตนเองประสบ เป็นกำร

สอนคนอ่ืนจำกประสบกำรณ์ท่ีผ่ำนมำของตน ถ้ำใน

กรณีนี้สำมำรถส่ือสำรได้ดี เพรำะพูดจำกประสบกำรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

  โดยสรุป   คุณมุกดา เกตุสิงห์ เป็นคนที่เกิดการ

เปล่ียนแปลงตนเองในด้านต่าง ๆ หลายด้าน

ด้วยกัน โดยเฉพาะในเร่ืองความคิด พฤติกรรม 

จิตใจ การพูดจา การส่ือสาร การปฏิบัติต่อตนเอง

และการปฏิบัติต่อสามี ลูกและคนรอบข้าง รวมถึง

ชาวบ้านในชุมชน ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการที่

มี พ้ืนฐานต่าง ๆ ที่ดีอยู่แล้ว ถึงแม้จะมีฐานะที่

ค่อนข้างล าบากก็ตาม แต่เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์

อย่างเห็นได้ชัดเจน (จนทางชุมชนให้เป็นเหรัญญิก

ตลอดกาล คณะกรรมการและชุมชน ไม่ต้องการให้

คนอ่ืนเป็นเหรัญญิกกลุ่มแทนคุณมุกดา) ประกอบ

กับผลของการเป็นโค้ชชีวิตของทีมอาจารย์ผู้จัด

กระบวนการเรียนรู้จาก ม.ชีวิต ที่ชุมพร โครงงานที่
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ท า และการสนับสนุนส่งเสริมของเพ่ือน ๆ ที่เรียน

รุ่นเดียวกัน ย่ิงท าให้คิดบวก ท าบวก ท าให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงได้มากและเร็ว สามารถเอาชนะ

ตนเองได้ในทุกเร่ือง ปัจจุบันมีความสุขในส่ิงที่

ตนเองมี, เป็น และท า (being and doing) ถึงแม้บท 

บาทในชุมชนยังจ ากัดเพียงการเป็น อสม.และเป็น

กรรมการกลุ่มการเงินในชุมชน เพราะบริบท

ครอบครัวไม่เอ้ือ เน่ืองจากมีลูกพิการที่ต้องดูแล 

ท าให้ไม่สามารถที่จะไปรับงานอะไรที่ ใหญ่โต 

หรือไม่สามารถแสดงบทบาทต่าง ๆ ได้มากกว่าน้ี 

แต่ส่ิงที่ท าอยู่ ก็นับว่าเป็นบทบาทที่ส าคัญสูงย่ิง 

เพราะมิเช่นนั้นกลุ่มการเงินในชุมชนอาจจะไปไม่

รอดก็ได้  

คุณศุภาวีกานต์ นาครอด อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 

อายุ 29 ปี  รับปริญญำจำก ม.ชีวิต เม่ือปี 2560 อำชีพ

ท ำสวนผลไม้นำนำพันธุ์และท ำงำนเพ่ือชุมชนบำงเวลำ 

ปัจจุบันอำศัยพร้อมหน้ำพร้อมตำกับสำมีและลูกสำว

วัยประถม และลูกท่ีก ำลังจะลืมตำดูโลกในอีกไม่กี่เดือน

ข้ำงหน้ำน้ี (สัมภำษณ์เม่ือเดือนเมษำยน 2560) และ

อำศัยรวมกับพ่อแม่สูงอำยุของเธอ บนผืนดินท่ีเป็นสวน

ผลไม้พื้นเมืองนำนำชนิด หรือท่ีเรียกในภำษำท้องถิ่นว่ำ 

“สวนสมรม” ซ่ึงเป็นต้นไม้สูงใหญ่ ร่มครึ้ม ต้นไม้เหล่ำนี้

มีอำยุมำกกว่ำเธอเสียอีก เม่ือเธอได้เข้ำมำศึกษำท่ี

มหำวิทยำลัยชีวิต ได้จัดสรรพื้นท่ีบำงส่วนท ำเป็นแปลง

ผักสมุนไพร ผักสวนครัว และเล้ียงเป็ดไก่ เพราะเธอ

ท าโครงงานเร่ืองน้ี หลังเรียนจบ ท าให้มีพันธุ์ไม้

นานาชนิดเพ่ิมมากข้ึน พร้อมจัดท าป้ายช่ือต้นไม้

เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้มาเย่ียมชมว่าเป็นพันธุ์ไม้อะไร 

ปัจจุบัน มีชาวบ้านทั้งในชุมชน และนอกชุมชน 

หน่วยงานด้านการเกษตร การศึกษานอกโรงเรียน 

ฯลฯ มาเรียนรู้หรือศึกษาดูงานผลงานของเธอ และ

เธอก็เป็นคนให้ความรู้เหล่านั้นอย่างมั่นใจ เพรำะ

เธอได้คิดและลงมือท ำเองกับมือ บวกกับก ำลังใจ

ส ำคัญจำกครอบครัว เธอบอกเล่ำให้ผู้วิจัยด้วยรอยย้ิม

ท่ีภำคภูมิใจ และย้ ำว่ำ มหำวิทยำลัยชีวิตได้ท ำให้ชีวิต

ของเธอเปล่ียนแปลง อย่ำงพลิกฝ่ำมือทีเดียว  

ถ้ำพิจำรณำอย่ำงผิวเผิน ดูเหมือนว่ำส่ิงท่ีศุภำวีกำนต์ได้

เรียนรู้ ได้ปฏิบัติ และได้รับจำกกำรเรียนมหำวิทยำลัย

ชีวิตก็ไม่ได้แตกต่ำงจำกผู้เรียนคนอ่ืน ๆ เท่ำใดนัก แต่ท่ี

จริงนั้น จุดเริ่มต้นก่อนท่ีจะมำเรียน ม.ชีวิต ดูเหมือนจะ

แตกต่ำงจำกคนอ่ืน ๆ ค่อนข้ำงมำก และหำกเธอไม่

ได้มำเรียน ม.ชีวิต ก็อำจจะเรียนไม่จบก็ได้ หรือถ้ำจบก็

คงจะต้องขวนขวำยออกไปหำงำนท ำให้ตรงกับส่ิงท่ีเธอ

ได้เรียนมำ ซ่ึงหมำยถึงว่ำ อำจจะต้องเดินทำงไปไกล

จำกบ้ำนของตน และอำจจะไม่ได้อยู่พร้อมหน้ำพร้อม

ตำกับครอบครัว ไม่ได้ดูแลพ่อแม่ และไม่ได้สำนต่อกำร

ท ำสวนตำมท่ีบรรพบุรุษของเธอได้สร้ำงมำก็เป็นได้   

ทั้งน้ี เม่ือย้อนไปตอนวัยรุ่นปลำยๆ ช่วงเข้ำสู่วัยผู้ใหญ่

ตอนต้น ศุภำวีกำนต์ได้ใช้ชีวิตอยู่กับอบำยมุขและอยู่ใน

วังวนของแก็งค์กวนเมืองท่ีมีชื่อในจังหวัดเม่ือ 5-6 ปี

ก่อน เธอไม่กลัวตำยและไม่เกรงข้อครหำในส่ิงท่ีวัยรุ่น

คนหน่ึงได้กระท ำ แม้แต่ค ำเตือนของพ่อแม่ หรือสำยตำ

คนรอบข้ำง จนวันหน่ึงแก็งค์วัยรุ่นท่ีเธอเคยร่วมกิจ 

กรรมต่ำง ๆ ด้วย ได้ถูกท ำลำยลงโดยเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ 

เม่ือวิกฤตชีวิตสิ้นสุดลง ครอบครัวก็หันมำเข้ำใจกัน เธอ

จึงกลับมำเริ่มต้นกำรใช้ชีวิตท่ีถูกตำมครรลองอีกครั้ง 

หันมำศึกษำระดับปริญญำตรีให้จบ โดยเลือกเรียนท่ี

มหำวิทยำลัยชีวิต ท่ีมีศูนย์กำรเรียนรู้ใกล้บ้ำนเธอ ละ

ท้ิงหน่วยกิตท่ีเธอเรียนในมหำวิทยำลัยเปิดแห่งหน่ึงโดย

ไม่เสียดำย 

เม่ือตอนท่ีศุภำวีกำนต์มำเรียนท่ีศูนย์ฯ เพ่ือนๆ ก็มักจะ

เห็นสำมีและลูกสำวมำนั่งเฝ้ำ จนกลำยมำเป็นร่วม

เรียนรู้ไปด้วยกัน และนั่นก็มีส่วนช่วยให้สำมีของเธอ (ท่ี

ผ่ำนวิกฤตชีวิตมำด้วยกัน) ถึงแม้จะไม่ได้เป็นนักศึกษำ

มหำวิทยำลัยชีวิต ก็ได้พัฒนำตนเองและครอบครัวไป

พร้อม ๆ กัน คุณศุภำวีกำนต์หันมำดูแลตนเองโดยลด

น้ ำหนักตัวเป็นอันดับแรก หลังจำกท่ีเรียนวิชำว่ำด้วย

กำรเปล่ียนแปลงตนเอง และกำรรู้จักตนเอง ต่อมำก็

สร้ำงควำมมั่นคงให้กับชีวิต โชคดีท่ีเธอมีมรดกท่ีดิน
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จำกรุ่นพ่อแม่เธอหลำยสิบไร่ จึงไม่ใช่โจทย์ยำกท่ีจะ

มองหำงำนหำรำยได้ สวนผลไม้โบรำณที่มีหลำกหลำย

พันธุ์แค่ดูแลรักษำ ให้มีผลผลิตมำกข้ึน บ ำรุงด้วยวัสดุท่ี

หำได้ในสวน ไม่ต้องลงทุนซ้ือสำรเคมี ปลูกนั่นเสริมน่ี 

พืชท่ีเคยล้มหำยตำยจำกไปแล้ว เช่น สมุนไพร ก็หำมำ

ปลูกใหม่ เป็ดไก่ก็หำมำเสริม ก่อบ่อซีเมนต์เล้ียงปลำ 

ทุกวันน้ี อำหำรกำรกินแทบจะไม่ต้องออกไปซ้ือที่ตลำด

เลย เธอหวังว่ำหน้ีสินท่ีมีอยู่คงจะหมดไปในไม่ช้ำ ถึงไม่

มีรำยได้รำยเดือน แต่รำยได้ในแต่ละวันแต่ละสัปดำห์ ก็

สำมำรถทยอยใช้หน้ีได้ หมดหน้ีเมื่อไรก็จะเก็บเงินไว้ซ้ือ

ท่ีดินท ำสวนเพ่ิม 

ทุกวันน้ี เธอมีควำมสุขกับกำรใช้ชีวิตครอบครัวของเธอ 

เม่ือมีเวลำว่ำงเธอ สำมี และลูก ก็ไปซ้ือของในห้ำง 

เท่ียวพักผ่อนเสมอๆ ไม่ต่ำงจำกพ่อแม่ของเธอ ท่ีมี

ควำมภูมิใจในตัวเธอมำกข้ึน และได้เห็นเธอกลับมำอยู่

บ้ำน ท ำกับข้ำวกับปลำให้กิน ไม่กลับไปใช้ชีวิตอย่ำง

เส่ียงๆ อีกต่อไปแล้ว และท่ีส ำคัญควำมสำมำรถท่ีอยู่

ภำยในของเธอ คือ การเป็นวิทยากรด้านการเกษตร 

จากประสบการณ์ที่เธอท า เผื่อแผ่ไปสู่คนอ่ืน ในแต่

ละเดือนมิได้ขาด จำกเป็นคนพูดน้อย กลำยเป็นพูด

เก่ง และมีหลักกำรมำกข้ึน ผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชนก็ได้

เข้ำมำปรึกษำขอควำมรู้ในส่ิงท่ีเธอได้ท ำ รวมถึงชักชวน

เธอให้เป็นกรรมกำรในหมู่บ้ำนและชุมชน ภำพลบใน

อดีตของเธอเลือนหำยไปในควำมรู้สึกของผู้ท่ีเคยรู้จัก

เธอ นั่นก็ย่ิงท ำให้เธอพร้อมจะเรียนรู้มำกย่ิงข้ึน เธอ

กล่ำวว่ำ เม่ือลูกคนที่สองโตเข้ำโรงเรียนได้แล้ว เธอจะมี

เวลำมำกข้ึน และตรงน้ีแหละเธอก็พร้อมท่ีจะท ำงำน

เพ่ือชุมชนได้เต็มท่ี   

  โดยสรุป   คุณศุภาวีกานต์คือตัวอย่างของผู้เรียน 

ที่เกิดการเปล่ียนแปลงตนเองในหลายด้าน ทั้ง

ความคิด พฤติกรรม การกระท า จากคนที่เคย

ประสบปัญหาในชีวิต กลายเป็นคนใหม่ที่ประสบ

ผลส าเร็จ ทั้งการมีอยู่มีกินในท้องถ่ินของตนหรือ

การพ่ึงพาตนเองในด้านอาหาร การมีครอบครัวที่

อบอุ่น การมีความสามารถในการส่ือสาร การเป็น

คนที่มีหลักการในการด ารงชีวิต การเป็นวิทยากร

เผยแพร่ความรู้ให้กับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ 

ทั้งหมดน้ีล้วนเป็นผลมาจากการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ของ ม.ชีวิต ที่ให้โอกาสกับทุกคน ได้สร้าง

ชีวิตใหม่ของตนด้วยตนเอง ด้วยการลงมือท าในส่ิง

ที่ต้องการหรืออยากเห็น ไม่ใช่รอให้คนอ่ืนมา

เปล่ียนแปลงให้หรือท าให้ แต่ต้องเปล่ียนตนเอง แม้

จะยากแค่ไหนก็ตาม โดยมีอาจารย์ผู้จัดกระ 

บวนการเรียนรู้ของ ม.ชีวิต เป็นโค้ชหรือเป็นผู้เอ้ือ

กระบวนการเปล่ียนแปลงตนเองในช่วงเวลาสามปี 

ถ้าหากการศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม สามารถ

เข้าถึงผู้ที่ เคยใช้ชีวิตผิดพลาดเช่นน้ี ก็จะท าให้

เกิดผลกระทบเชิงบวกที่ส าคัญ คือ การเปล่ียนพลัง

ลบให้เป็นพลังบวก พลังสร้างสรรค์ต่อตนเอง 

ครอบครัวและชุมชน 
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ตาราง 4-5 
สรปุคุณลักษณะบณัฑติมหาวทิยาลัยชีวติที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างโดดเด่น 

ประเดน็การขับเคลื่อน/
การท างานที่มีนัยส าคัญ
ต่อตนเอง/ครอบครัว/

ชุมชนและสังคม 

ชื่อ-นามสกุล ของบัณฑิต และคุณลักษณะที่ส าคัญ 
อ าเภอ / 
จังหวัด 

ชื่อ-นามสกุล 
เพศ, อาย ุ

อาชีพ / สถานภาพ /
ต าแหน่งในชุมชน 

ปีที่จบ 
จำก 
ม.ชวีิต 

1 
การจัดการศึกษาเพ่ือ
ท้องถิน่/ผู้ด้อยโอกาส/
เด็กกลุ่มชาติพันธุ ์

 
 

1. ครูธนวัฒน ์พรมเกษำ 
ชาย, 60 ป ี

ครูจิตอำสำ/ธุรกจิส่วนตัว/รับ
ซ้ือรับขำย 

2558 
 

อ.แม่จริม  
จ.น่ำน 

2. อ.ชำญ พังจันตำ 
ชาย, 44  ป ี

เจ้ำของโรงเรยีน/อำจำรย ์ 2554 
 

อ.สันติสุข  
จ.น่ำน 

3. คุณอ ำภำ ธวัชวิฑูร 
หญิง, 28 ป ี

ครูจิตอำสำ/นักพัฒนำชุมชน 2560 อ.สบเมย  
จ.แม่ฮ่องสอน 

2 
การช่วยเหลอื/พัฒนา
สังคมทุกด้าน/มีบทบาท
และเครอืข่ายทางสังคม

กว้างขวาง 

4. ผู้ใหญ่โกเมศร ์ทองบุญชู 
ชาย, 57 ป ี

เกษตรกร/นักพัฒนำชุมชน/
ผู้น ำชุมชน/เครือข่ำยภำค
ประชำชน 

2558 อ.ชะอวด 
จ.นครศรธีรรมรำช 

5. คุณสมหมำย ชลสินธุ ์
ชาย, 65 ป ี

จิตอำสำพฒันำชมุชน/
อำสำสมัครกู้ภยั 

2559 อ.สชิล 
จ.นครศรธีรรมรำช 

3 
การพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดเล็ก/วิสาหกิจ
ชุมชนขนาดใหญ ่

6. คุณนงลักษณ ์อัศวสกุลชัย 
หญิง, 50 ป ี

ประธำนวิสำหกจิชุมชน/
เกษตรกร 

ว่ำที่
บัณฑิต  
ม.ชวีิต 

อ.เมือง  
จ.นครพนม 

7. คุณกรรณิกำร ์ขำวละมุน 
หญิง, 48 ป ี

ประธำนกลุ่มตดัเย็บเส้ือผำ้
สตรี/กลุม่เลีย้งไสเ้ดือน 

2554 อ.เกำะคำ 
จ.ล ำปำง 

4 
การทอผ้าไหม/ผ้า
พื้นเมือง/สืบสานภูมิ

ปัญญาด้านเครือ่งนุ่งห่ม 

8. คุณจีระวรรณ จันทะเลิศ 
หญิง, 49 ป ี

เกษตรกร/ท ำธุรกจิทอและขำย
ผ้ำขำวมำ้ลำยโบรำณ/ประธำน
กลุม่วิสำหกิจชุมชน 

2554 อ.บ้ำนผือ 
จ.อุดรธำน ี

9. คุณจันทร์เพ็ญ อินโจม 
หญิง, 41 ป ี

เกษตรกร/ท ำธุรกจิผ้ำย้อม
ครำม 

2556 อ.พรรณำนิคม 
จ.สกลนคร 

10. คุณพัทยำ จนิพละ 
หญิง, 41 ป ี

เกษตรกร/ทอผ้ำไหม/ผู้น ำ
ชุมชน 

2557 อ.สังขะ  
จ.สุรินทร ์

5 
การฟืน้ฟูอัตลักษณ์ของ
ชุมชน/การทอ่งเที่ยว
ชุมชนฐานวัฒนธรรม 

11. ก ำนันทว ีบุญเสก 
ชาย, 45 ป ี

ก ำนัน/เกษตรกร/ส่ือมวลชน/
นักพัฒนำส่งเสรมิชุมชน 

2557 อ.ศรีณรงค ์ 
จ.สุรินทร ์

6 
การจัดต้ังองคก์รผู้ผลติ

ในภาคการเกษตร 
(ยางพาราและปาล์ม) 

12. คุณสนิชัย วงศ์จนิดำ 
ชาย, 54 ป ี

ผู้จัดกำรวสิำหกจิชุมชน
ยำงพำรำ 

2554 อ.บ้ำนนำสำร 
จ.สุรำษฎรธ์ำน ี
 

13. อ.เทพพิทักษ์ วงศ์ไชย
ภำคย์ และคณะ 
ชาย, 45 ป ี

อำจำรย์ ม.ชวีิต/ผู้น ำกลุ่ม/
องคก์รอำชพีผลติปำล์ม 

ไม่ได้
ส ำเร็จจำก 
ม.ชวีิต 

อ.ปลำยพระยำ 
จ.กระบี ่

7 
การบริหารจัดการด้าน
การเงนิ/สถาบนัการเงนิ/
กองทนุสวัสดิการ ฯลฯ 

14. คุณทักษิณ วงศ์ฝ้ัน 
ชาย, 51 ป ี

คณะกรรมกำรบริหำรสถำบัน
กำรเงินต ำบลร่องก๊อ 

2554 อ.แม่จัน  
จ.เชยีงรำย 

15. คุณจันทร์เพ็ญ จอมใจปอ้ 
หญิง, 48 ป ี

ประธำนกลุ่มกำรเงิน/รำ้นคำ้
ประชำรัฐ 

2557 อ.ดอยสะเก็ด  
จ.เชยีงใหม ่

16. ร.ต.ท. ประจบ หนูด ำ 
ชาย, 62 ป ี

คณะกรรมกำรสถำบันกำรเงิน
ชุมชน อ.นำทวี/ขำ้รำชกำร
บ ำนำญ 

2554 อ.นำทว ี
จ.สงขลำ 

17. คุณล ำยอง สอนโต 
ชาย, 54 ป ี

กรรมกำรผูจ้ัดกำรบริษัท/
ธุรกจิส่วนตัว  

2557 อ.คีรมีำศ 
จ.สุโขทัย 
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ประเดน็การขับเคลื่อน/
การท างานที่มีนัยส าคัญ
ต่อตนเอง/ครอบครัว/

ชุมชนและสังคม 

ชื่อ-นามสกุล ของบัณฑิต และคุณลักษณะที่ส าคัญ 
อ าเภอ / 
จังหวัด 

ชื่อ-นามสกุล 
เพศ, อาย ุ

อาชีพ / สถานภาพ /
ต าแหน่งในชุมชน 

ปีที่จบ 
จำก 
ม.ชวีิต 

8 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
แต่มบีทบาททางสังคม/
สนับสนุนกิจกรรมสังคม 

18. คุณชำญณรงค ์อิ่มกลำง 
ชาย, 30 ปี 

เจ้ำของกจิกำรหลำยอยำ่ง/
ร้ำนคำ้/นำอินทรยี์ 

2555 อ.เมือง  
จ.นครรำชสีมำ 

9 
คิดค้นนวัตกรรม/

ดัดแปลง/ปรับเปลี่ยน
แบบแผนการผลิต/
ความสามารถเชิง
สร้างสรรค์ต่าง ๆ 

19. คุณภัณฑำรกัษ์ แก้วพล ี
ชาย, 41 ป ี

เจ้ำของสวนเกษตร/ขำยพันธุ์
ต้นไม/้วิทยำกรดำ้นกำรเกษตร 
ฯลฯ 

2557 อ.บ้ำนนำเดมิ  
จ.สุรำษฎรธ์ำน ี

20. คุณโชตวิิทย์ เสือเล็ก 
ชาย, 65 ป ี

เจ้ำของสวนเกษตรผสมผสำน 2556 อ.บำงคนที  
จ.สมุทรสงครำม 

21. คุณอนันต ์ปำนบัว 
ชาย, 40 ป ี

เจ้ำของธรุกจิขำยข้ำวออนไลน ์ 2556 อ.วัดโบสถ ์ 
จ.พิษณุโลก  

22. คุณพิน สุริวงษ ์
ชาย, 65 ป ี

นักประดิษฐ์นวัตกรรม 2554 อ.เมือง  
จ.ก ำแพงเพชร 

10 
ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าที่เนน้
การพัฒนาเพื่อการ
พึ่งพาตนเอง/การ

ส่งเสริมการพัฒนาการ
เกษตร/อาชีพ/การเพิ่ม
รายได้ให้กบัครัวเรือน/
ประชาชน/ชุมชนของตน 

 

23. คุณพิเชษฐ ์เกสร 
ชาย, 44 ป ี

ผู้ใหญบ่้ำน/นักพฒันำชุมชน 2555 อ.หนองมะโมง  
จ.ชัยนำท 

24. คุณเรียมตำ เดชเจริญ 
หญิง, 47  ป ี

ผู้ใหญบ่้ำน/นักพฒันำชุมชน/
เกษตรกร 

2555 อ.หนองบัวแดง  
จ.ชัยภูม ิ

25. คุณจันทรักษ์ อำจสมบำล 
ชาย, 41 ป ี

ผู้ใหญบ่้ำน/นักพฒันำชุมชน/
เกษตรกร 

2555 อ.วังสะพุง  
จ.เลย 

26. คุณหนูแดง ทองใบ 
หญิง, 45 ป ี

ผู้ใหญบ่้ำน/นักพฒันำชุมชน/
เกษตรกร 

2554 อ.โนนสุวรรณ 
จ.บุรีรัมย ์

27. คุณวำริน กรวยทอง 
หญิง, 44  ป ี

ผู้ใหญบ่้ำน/นักพฒันำชุมชน/
เกษตรกร 

2557 อ.บ้ำนตำก 
จ.ตำก 

11 
มคีวามสามารถด้าน
การแพทยแ์ผนไทย/
สมุนไพร/การนวด/
วิทยากรสอนนวด 

28. คุณรุง่ทิพย์ ยศสิงห ์
หญิง, 60 ป ี

ครูสอนนวด/เจ้ำของกิจกำร
นวดแผนไทย 

2554 อ.เมือง  
จ.ชุมพร 

29. คุณเกสรำ บัวสุวรรณ ์
หญิง, 47  ป ี
 

ครูสอนนวดแผนไทย/เจำ้ของ
กจิกำรนวดแผนไทย/อำจำรย์
พิเศษ/อำจำรย์พี่เลีย้ง ม.ชวีิต 

2554 อ.นำทว ี
จ.สงขลำ 

12 
มกีารเปลี่ยนแปลง

ตนเองในหลายด้าน ทั้ง
ความคดิ พฤติกรรม 
ความเชื่อมั่นในตนเอง 

30. คุณวิชัย ชัยนุมำศ 
ชาย, 51 ป ี

เจ้ำของกจิกำรขำยโรต ี 2556 อ.ปำกพนัง  
จ.นครศรธีรรมรำช 

31. คุณมุกดำ เกตุสงิห ์
หญิง, 65 ป ี

กรรมกำรบรหิำรกลุม่กำรเงิน
ชุมชน/อำชพีขำยของ/ขนม 

2554 อ.เมือง 
จ.ชุมพร 

32. คุณศุภำวีกำนต์ นำครอด 
หญิง, 29 ป ี

เกษตรกรสวนสมรม/พนักงำน
ธุรกำรที่ รพ.สต.  

2557 อ.ไชยำ 
จ.สุรำษฎรธ์ำน ี

 

  



 

190 | การจดัการศึกษาทางเลือกและผลท่ีเกิดข้ึนในบรบิทของ สรพ. 

ส ำหรับกรณีศึกษำ (case study) ท่ีเป็นนักศึกษา/ผู้ที่

ก าลังเรียนอยู่ หรือบางส่วนก าลังจะส าเร็จการ 

ศึกษา พบว่ำ มีบทบำท ศักยภำพหรือควำมรู้ควำม 

สำมำรถ และบำงท่ำนมีผลงำนท่ีโดดเด่นในด้ำนต่ำง ๆ 

หลำยด้ำนด้วยเช่นกัน ซ่ึงมีทั้งผู้น ำทำงควำมคิด ผู้กล้ำ

เปล่ียนแปลงวิถีกำรผลิตแบบเดิม ไปสู่กำรผลิตทฤษฎี

ใหม่ หรือเศรษฐกิจแบบพอเพียง ผู้ลงมือปฏิบัติหรือ

เปล่ียนตนเองได้ทันทีที่เข้ำมำเรียน นักศึกษำหรือผู้เรียน

ท่ีมีต ำแหน่งเป็นผู้น ำ/ผู้ใหญ่บ้ำนยุคใหม่ ท่ีต้องกำร

เปล่ียนและส่งเสริมหมู่บ้ำนของตนในกำรพัฒนำด้ำน

ต่ำง ๆ และพระนักพัฒนำ ท่ีมีบทบำทในกำรพัฒนำอยู่

ในชุมชน และมีควำมสำมำรถในกำรระดมทุน รวมถึง

พลังของภำคส่วนต่ำง ๆ ในท้องถิ่น ซ่ึงกำรวิเครำะห์ ณ 

ท่ีน้ีได้เลือกกรณีศึกษำท่ีเป็นนักศึกษำหรือผู้เรียนหรือผู้

ท่ีก ำลังจะส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมีควำมโดดเด่นในด้ำนใด

ด้ำนหน่ึง หรือหลำย ๆ ด้ำนตำมบริบท และมีควำม

น่ำสนใจในเชิงของกำรสร้ำงควำมรู้และกำรขยำย

เครือข่ำยในจังหวัดต่ำง ๆ ซ่ึงการน าเสนอ ณ ที่น้ี จะ

มุ่งเน้นการฉายให้เห็นภาพเฉพาะประเด็นศักยภาพ

และความสามารถของผู้เรียนและประเด็นการ

สร้างกระบวนการเรียนรู้ หรือจุดแข็ง-จุดอ่อนของ

กระบวนการเ รียนรู้ของแต่ละพ้ืนที่ที่ มีความ

เช่ือมโยงกับผลที่เกิดข้ึนในตัวผู้เรียน หรือ อาจ

กล่าวได้ว่าเป็นการมองจุดแข็ง-จุดอ่อนของการ

สร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านตัวผู้เรียน เพราะมอง

ว่าเป็นประเด็นที่ส าคัญในขณะที่ผู้เรียนยังไม่ส าเร็จ

การศึกษา และเน่ืองจากบางท่านอาจจะยังไม่มีผล

การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ในชุมชน ดังนั้น การ

วิเคราะห์เชิงสะท้อนตรงน้ีจะมีประโยชน์ต่อการ

ปรับกระบวนการเรียนรู้ของบางพ้ืนที่ด้วย ดังน้ีคือ  

                                                        
53 สถำนภำพ ณ ขณะที่ท ำกำรสัมภำษณเ์ม่ือวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 

พ.ศ. 2561 ณ ปัจจุบัน ที่เขียนรำยงำนกำรวิจยัฉบับนี้ คุณดลฤดี 
ส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว   

คุณดลฤดี รักษ์จักร ต.ป่ำบง อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 

อำยุ 54 ปี นักศึกษำชั้นปีท่ี 353 เป็นผู้ท่ีมีควำมคิดและ

กำรรับรู้เชิงระบบ มองเห็นภำพรวมต่ำง ๆ หรือควำม

เป็นไปของตนเอง ท่ีเชื่อมโยงกับชุมชนและสังคม 

โดยเฉพำะชุมชนต ำบลป่ำบงท่ีเชื่อมโยงกับสังคมของ

เมืองเชียงใหม่และสังคมไทยโดยรวม มีควำมสำมำรถ

ในกำรวิเครำะห์และอธิบำยกำรเปล่ียนแปลงต่ำง ๆ ท่ี

เกิดข้ึนในชุมชนของตนได้อย่ำงชัดเจน มองเห็นพลังของ

ภำคส่วนต่ำง ๆ รวมทั้งกำรเคล่ือนไหวของประชำชนใน

ด้ำนอำชีพและกำรท ำมำหำกิน ควำมสัมพันธ์ทำงสังคม

วัฒนธรรมท่ีก ำลังเปล่ียนแปลงไป และมีบทบำทด้ำน

ต่ำง ๆ ในชุมชนบ้ำนเกิดของตน เนื่องจำกมีต ำแหน่งอยู่

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเทศบำลต ำบลป่ำบง

ด้วย  

ส ำหรับวันท่ีทีมวิจัยเข้ำไปเย่ียมพื้นท่ีและชุมชนบ้ำน

เทพำรำม (ซ่ึงเป็นหน่ึงในสิบหมู่บ้ำนของต ำบลป่ำบง) 

เป็นวันท่ีคุณดลฤดี รักษ์จักร และผู้เรียนในรุ่นเดียวกัน

อีก 3 คน  ร่วมกันจัดกระบวนกำรในชุมชน หลังจำกท่ีมี

ข้อค้นพบจำกกำรท ำแผนแม่บทชุมชนว่ำ ประชำชน

อยำกมีรำยได้เสริมและสนใจกำรผลิตโคมล้ำนนำส่วน

หน่ึง อีกส่วนหน่ึงประมำณ 20 กว่ำครัวเรือน สนใจกำร

เพำะเห็ดนำงฟ้ำ และอีกส่วนหน่ึงสนใจกำรท ำกระเป๋ำ

ผ้ำด้วยมือ  

ส ำหรับกำรส่งเสริมเรื่องอำชีพท่ีน่ี ไม่ได้ท ำเฉพำะกำร

ฝึกอบรมลอย ๆ แต่มีกำรติดต่อกับตลำดประเภทต่ำง 

ๆ อยู่แล้วในนำมของกลุ่มท่ีเรียกว่ำ “กลุ่มส่งเสริม

อาชีพและกระจายสินค้าบ้านต้นเปา” ซ่ึงมีมหำ 

วิทยำลัยพำยัพเข้ำมำสนับสนุนหรือหนุนเสริมในทำง

วิชำกำรอีกแรงหน่ึงด้วย ซ่ึงกลุ่มส่งเสริมอำชีพน้ีมี

หมู่บ้ำนต่ำง ๆ เข้ำร่วมจ ำนวน 10 หมู่บ้ำน แต่ละหมู่ 

บ้ำนมีศักยภำพและควำมถนัดท่ีแตกต่ำงกัน จึงผลิต
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สินค้ำท่ีตนเองถนัด เช่น หมู่ท่ี 1 ผลิตขนมไทยและน้ ำ

สมุนไพร  หมู่ 2 ผลิตแค็บหมูและน้ ำพริกหนุ่ม  หมู่ 3 

ผลิตข้ำวซอยล้ำนนำ  หมู่ 4 ผลิตแหนม  หมู่ 5 ผลิตน้ ำ

สมุนไพรลูกหม่อน  หมู่ 6 ผลิตไส้อั่ว หมู่ 7 ผลิตแค็บ 

หมูกระจก  หมู่ 8 ผลิตแกงฮังเล  หมู่ 9 ผลิตน้ ำพริกตำ

แดง และ หมู่ 10 ผลิตขนมทองม้วน (ท่ีท ำจำกล ำไย) 

นอกจำกน้ี ต.ป่ำบง ก็ยังมีวิสำหกิจชุมชนป่ำบง ท่ีท ำ

เรื่องกำรจักสำนหรือผลิตภัณฑ์จำกไม้ไผ่ นอกจำกน้ี 

ทำงชุมชนต ำบลป่ำบง ก็ก ำลังเริ่มพัฒนำหมู่บ้ำนต่ำง ๆ 

ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ด้วย ซ่ึงจะได้รั บ

งบประมำณจำกกำรท่องเ ท่ียวและกำรกีฬำแห่ง

ประเทศไทยเข้ำมำสนับสนุน  

ส ำหรับตัวคุณดลฤดีเอง ก็สำมำรถท่ีจะเป็นวิทยำกรใน

กำรส่งเสริมอำชีพกำรท ำดอกไม้จำกใยบัว แต่ต้องรอ

ให้จบกำรศึกษำก่อน จึงจะสำมำรถด ำเนินกำรเรื่องน้ีได้

อย่ำงเต็มท่ี นอกจำกน้ี ก็ยังสนใจในกำรส่งเสริมสุขภำพ

ของคนวัยต่ำง ๆ ในชุมชน รวมถึงสุขภำพของผู้สูงอำยุ

ด้วย ซ่ึงก็ได้รับทุนสนับสนุนในกำรท ำงำนด้ำนน้ีจำก

ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

(สสส.) ท่ีผ่ำนมำเคยไปเข้ำรับกำรอบรมเสริมศักยภำพ

ในกำรท ำเรื่องข้อมูลชุมชนและกำรปฏิบัติกำรต่ำง ๆ ใน

ชุมชน ภำยใต้โครงกำร RECAP54 ท ำให้มีควำมรู้ในกำร

ท ำข้อมูลชุมชน และได้ใช้บ้ำนของตนเอง ซ่ึงอยู่ท่ีหมู่  2 

บ้ำนเทพำรำมแห่งน้ีในกำรท ำเป็นศูนย์เรียนรู้ เรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง และเรื่องผู้สูงอำยุด้วย ซ่ึงท่ีผ่ำนมำ 

ก็ได้จัดกิจกรรมต่ำง ๆ ส่งเสริมสุขภำวะให้กับผู้สูงอำยุ

ในหมู่บ้ำนและต ำบลป่ำบงด้วย   

ส ำหรับ ในวัน ท่ี ทีมประ เ มิน เ ข้ ำ เ ย่ี ยมชุมชนและ

สังเกตกำรณ์กำรจัดกิจกรรมฝึกอบรมในกำรท ำโคม

ล้ำนนำให้กับผู้สนใจ พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมส่วนใหญ่เป็น

ผู้หญิงวัยกลำงคนข้ึนไปและมีผู้สูงอำยุ ท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 

80 ปี แต่ยังสุขภำพดีเข้ำร่วมกำรฝึกท ำโคมด้วยหน้ำตำ
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Assessment Process แปลว่ำ กระบวนกำรในกำรประเมินชุมชน
ด้วยแนวคดิชำติพันธ์ุวรรณำวทิยำแบบรวดเร็ว ทั้งนี้ RECAP เป็น

ท่ีย้ิมแย้มแจ่มใส มีควำมสุข นอกจำกน้ี ก็ยังมีเด็กและ

เยำวชนอยู่ส่วนหน่ึงด้วย ส ำหรับโคมล้ำนนำเป็นโคมท่ี

นิยมใช้หรือซ้ือขำยกันทั่วไป ทั้งในหมู่บ้ำน/ชุมชนเอง, 

นักท่องเท่ียวไทยและต่ำงประเทศ และตลำดทั่วไป 

ส ำหรับกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำอำชีพเสริม

ทุกประเภทท่ีพบจำกกำรท ำแผนชุมชนจะใช้งบประ 

มำณจ ำนวน 200,000 บำท ซ่ึงได้รับงบสนับสนุนจำก

ส ำนักงำนพัฒนำชุมชน และ กศน. อีกส่วนหน่ึงด้วย 

จำกกำรสังเกต พบว่ำ คุณดุลฤดีมีควำมสำมำรถในกำร

ส่ือสำรหรือกำรเชื่อมประสำน กำรดึงทรัพยำกรของรัฐ

เข้ำมำในชุมชน โดยเฉพำะบุคลำกรและงบประมำณ

ของ กศน. และส ำนักงำนพัฒนำชุมชน (พช.) ท ำให้เห็น

ว่ำ มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และกำร

ประสำนเชื่อมโยงกับหน่วยงำนต่ำง ๆ นอกจำกน้ี 

หน่วยงำนรัฐท่ีน่ีก็มีศักยภำพ มีควำมสนใจเอำใจใส่ใน

กำรท ำงำนร่วมกับชุมชน ซ่ึงในวันท่ีเข้ำเย่ียมชุมชน 

เจ้ำหน้ำท่ีของ กศน. และ พช. ก็มำร่วมพูดคุยกับ

ชำวบ้ำนท่ีเข้ำรับกำรอบรมฝึกทักษะอำชีพเสริมในครั้งน้ี

ด้วย พร้อมด้วยผู้น ำหมู่ บ้ำน และปรำชญ์ชุมชน 

บรรยำกำศเป็นไปอย่ำงคึกคักอบอุ่น ท ำให้เห็นได้

ชัดเจนว่ำ ถ้ำนักศึกษำ ม.ชีวิต มีควำมสำมำรถในกำร

เก็บรวบรวมข้อมูลชุมชนและกำรวิเครำะห์ชุมชนได้

อย่ำงถูกต้อง รวมถึงควำมสำมำรถในกำรจัดท ำแผน 

กำรเข้ำถึงจิตใจ/ควำมต้องกำรของชุมชน กำรพัฒนำ

ต่อยอดส่ิงท่ีมีอยู่แล้ว กำรเจรจำส่ือสำรเพ่ือให้เกิดพลัง

ร่วม (synergy) กำรเจรจำส่ือสำรหรือเสนอโครงกำร

เพ่ือขอรับกำรสนับสนุนทุนในกำรด ำเนินงำน กำรเชื่อม

ประสำนหรือบูรณำกำรทรัพยำกรของทุกภำคส่วนเพื่อ

มำเสริมพลังของชุมชน พร้อมทั้ งมีกำรจดบันทึก

กระบวนกำรในกำรท ำงำน และกำรเสริมพลังกำร

ขับเคล่ือนอย่ำงต่อเน่ือง จะท ำให้ชุมชนเกิดกำรพัฒนำ

แบบก้ำวกระโดดและเป็นกำรพัฒนำท่ียั่งยืนได้ เพรำะ

เคร่ืองมือกำรวิจัยชุมชนที่ สสส. ใช้ในกำรส่งเสริมกำรท ำงำน
ชุมชนของเครือข่ำยชุมชนท้องถิ่น ในชว่งประมำณ 4-5 ปีมำนี ้  
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เป็นกำรพัฒนำท่ีท ำเพ่ือส่วนรวมอย่ำงแท้จริง และถ้ำย่ิง

มีกำรสร้ำงคนรุ่นใหม่ในชุมชนท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ

ควำมสนใจควำมเป็นไปของชุมชน และทีมงำนท่ีจบ

กำรศึกษำจำก ม.ชีวิต ที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องชุมชน

ท้องถิ่นอยู่แล้วในระดับหน่ึง จะท ำให้เกิดกำรพัฒนำ

เพ่ือกำรพ่ึงพำตนเองได้จริง โดยเฉพาะการพ่ึงพา

ตนเองในด้านการสร้างความรู้เก่ียวกับชุมชนของ

ตน หรือการศึกษาปัญหาและความต้องการ หรือ

การศึกษาที่ใช้แนวคิดทุนหรือขุมทรัพย์ของชุมชน 

(Asset-based Community Development - ABCD) 

และการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน

ในชุมชนด้วยตนเองได้ จะท าให้รู้ว่า ชุมชนอยู่ ณ 

จุดไหน และจะเคล่ือนไปทางไหน ซึ่งถ้าท าเช่นน้ีได้ 

ก็หมายถึงว่า จะสามารถก าหนดทิศทางการพัฒนา

ได้เอง ไม่ต้องไปพ่ึงรัฐหรือคนอ่ืน ๆ ที่อาจผลิต

ความรู้ที่ ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือก าหนด

โครงการพัฒนามาจากเบื้องบน ท่ีไม่สอดคล้องกับ

ความเป็นจริงในชุมชน แต่ชุมชนจ านวนมากก็ต้อง

ท า เพราะเลือกไม่ได้ ท าให้สูญเสียความเป็นตัวของ

ตัวเอง และท าให้ชุมชนต้องอยู่ภายใต้การครอบง า

ของรัฐและตลาดตลอดมา เพราะฉะนั้น ประเด็น

การพ่ึงพาตนเองท่ีส าคัญท่ีสุดอีกประการหน่ึง  

นอกจากการพ่ึงพาตนเองด้านอาหาร พลังงาน 

เส้ือผ้า/เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรคพ้ืนฐานแล้ว การ

พ่ึงพาตนเองในการสร้างความรู้ จะกลายเป็นจุด

เปล่ียนโฉมหน้าและทิศทางการพ่ึงพาตนเองของ

ชุมชนที่มีนัยส าคัญที่สุด เพราะฉะนั้น ม.ชีวิต ควร

ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการผลิตความรู้ที่

ถูกต้อง และเน้นการใช้เคร่ืองมือ ABCD อย่าง

ถูกต้องและจริงจังด้วย   

  โดยสรุป   คุณดลฤดี รักษ์จักร เป็นผู้เรียนที่มี

ศักยภาพและความสามารถมากหลายด้าน หรือมี

จุดแข็งโดดเด่นหลายด้าน และสามารถเป็นผู้น า

แห่งการเปล่ียนแปลงได้ตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ ส่วน

หน่ึงเพราะมีต าแหน่งในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน (อปท.) อยู่แล้ว ซึ่งเป็นสถานภาพที่ต้อง

แสดงบทบาทผู้น าอยู่แล้ว แต่ที่จริงนั้น ไม่ใช่ทุกคน

ที่ท างานหรือมีต าแหน่งอยู่ใน อปท. จะสามารถ

แสดงบทบาทผู้น าได้เสมอไป แต่เป็นเพราะคุณดล

ฤดี มีความคิดและจิตใจเพื่อส่วนรวม มีวิสัยทัศน์ มี

ความมุ่งมั่น มีความรู้ความสามารถหลายด้าน และ

ยังได้รับความรู้ และแนวคิดส าคัญ ๆ จาก ม.ชีวิต 

หรือการจัดกระบวนการเรียนรู้จากความเป็นจริง

ของ ม.ชีวิต เสริมเข้าไปด้วย ย่ิงท าให้สามารถแสดง

บทบาทในด้านต่าง ๆ ได้มากข้ึน เพราะได้เรียนรู้

การจัดท าแผนแม่บทชุมชน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

สวัสดิการชุมชน จาก ม.ชีวิต และยังมีเครือข่าย

การท างานร่วมกับโครงการ RECAP ที่ได้รับการ

สนับสนุนจาก สสส. ด้วย ย่ิงท าให้มีความสามารถ

ในการศึกษารวบรวมข้อมูลชุมชนและมีเคร่ืองมือ

ต่าง ๆ ในการท างานชุมชนมากข้ึน ซึ่งถ้า ม.ชีวิต 

สามารถแสวงหาหรือเฟ้นหาตัวบุคคลที่มีลักษณะ

แบบน้ีมาเรียน จะย่ิงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง

อย่างมหาศาล และส่งผลสะเทือนต่อทิศทางการ

พัฒนาชุมชนท้องถ่ิน ภายใต้เครือข่ายการท างาน

ของ ม.ชีวิต ได้มากข้ึนอย่างแน่นอน 
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เป็นนักสู้ชีวิตและนักปฏิบัติตัวจริง พอมำเรียน ได้ลงมือ

ปฏิบัติด้วยกำรจัดท ำแปลงกำรผลิตแบบผสมผสำนของ

ตนในทันที มีควำมกระตือรือร้นมำก มีควำมสนใจใน

แนวคิดและปรัชญำของ ม.ชีวิต มำก มีควำมมุ่งมั่น มี

ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร มีครอบครัวสนับสนุนให้

เรียน (ภรรยำเป็นครู คอยช่วยอ ำนวยควำมสะดวกใน

ด้ำนกำรใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีต่ำง ๆ ให้ด้วย เพรำะ

ตนเองไม่ค่อยถนัดในเรื่องน้ี) มีกำรพัฒนำสวนแบบ

ผสมผสำน ปลูกทั้งกล้วย ฝรั่ง มะพร้ำว มะนำว เพกำ 

รวมถึงไม้ผลและพืชอื่น ๆ นำนำชนิด มีกำรใช้เทคโนโลยี

สมัยใหม่บำงประกำรเข้ำมำช่วย โดยเฉพำะกำรจัดท ำ

ระบบน้ ำใช้ในแปลงกำรผลิตของตนเอง โดยท ำเป็น

ระบบน้ ำหยด ท ำให้ประหยัดน้ ำและท ำให้มีน้ ำใช้ตลอด

ทั้งปี   

ตอนท่ีไปเย่ียมและสัมภำษณ์ท่ีบ้ำน พบว่ำผู้ใหญ่จ ำนง 

สำมำรถน ำเสนอกระบวนกำรเรียนรู้ของตนเองได้อย่ำง

น่ำสนใจ และท ำให้ทรำบว่ำ เป็นคนท่ีมีอำชีพหลำย

อย่ำงมำก ทั้งกำรเป็นพนักงำนขับรถท่ีโรงเรียน กำร

ขำยแก๊สท่ีบ้ำน กำรเป็นช่ำงตัดผมท่ีบ้ำน และพอมำ

เรียนรู้เรื่องกำรท ำเกษตรผสมผสำน ก็ลงมือท ำอย่ำง

จริงจัง ด้วยกำรปลูกต้นไม้จ ำนวนมำก อย่ำงละ

ประมำณ 50-100 ต้น ซ่ึงเป็นกำรปลูกบนพื้นท่ีเดิมท่ี

เคยปลูกยูคำลิปตัส เพรำะได้ทรำบมำว่ำ ยูคำลิปตัส

อำจจะท ำให้ดินเสีย หรือมีกำรดูดน้ ำจำกต้นไม้อื่น ๆ จึง

ตัดยูคำลิปตัสท้ิง และมำปลูกพืชแบบผสมผสำนแทน 

แต่ปัญหำคือ ไม่ได้มีกำรคิดอย่ำงเป็นระบบหรือครบ

วงจรว่ำ ถ้ำผลผลิตออกมำจ ำนวนมำกแล้วจะน ำไปขำย

ท่ีไหน มีตลำดไหม เพียงแต่มีคนรู้จักกันเอ่ยปำกว่ำจะ

อุดหนุนเท่ำนั้น แต่ยังไม่มีอะไรแน่นอน นอกจำกน้ี ก็ยัง

ประสบปัญหำในกำรปลูกกล้วยบำงช่วงเวลำด้วย ซ่ึง

แสดงให้เห็นว่ำ ท่ีน่ีขำดอำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้

ท่ีมีควำมรู้เรื่องกำรท ำกำรเกษตรท่ีเป็นมืออำชีพหรือมี

ควำมรู้ทำงวิชำกำรด้ำนน้ีอย่ำงเป็นระบบ ถ้ำมีอำจำรย์

ด้ำนน้ี หรือถ้ำสำมำรถแสวงหำควำมช่วยเหลือหรือขอ

ค ำปรึกษำหำรือจำกผู้ท่ีมีควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร น่ำจะ

ท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงได้อย่ำงเป็นระบบ มีระเบียบ

แบบแผน ครบวงจรได้มำกกว่ำน้ี 

ส ำหรับด้ำนชุมชน พบว่ำ ท่ีหมู่บ้ำนน้ีมีทีมผู้อำวุโสคอย

สนับสนุนกำรขับเคล่ือนของชุมชน แต่เน่ืองจำกชุมชนน้ี

เป็นชุมชนท่ีต่ำงคนต่ำงย้ำยมำจำกในเมือง หรือคน

จ ำนวนมำกจำกในตัวเมืองวังสะพุง (ซ่ึงห่ำงออกไป

ประมำณ 3 กม.) ได้เข้ำมำซ้ือท่ีดินในย่ำนน้ี ซ่ึงประมำณ 

40% เป็นข้ำรำชกำร (นอกนั้นท ำนำ ค้ำขำย รับจ้ำง ซ่ึง

คนท่ีมีอำชีพรับจ้ำงก็มีจ ำนวนมำก) จึงเป็นเหมือนชุมชน

ท่ีค่อย ๆ ขยำยตัวจำกเมือง หรืออำจกล่ำวได้ว่ำเป็น

ส่วนหน่ึงของเมืองวังสะพุง หรือเป็นชุมชนกึ่งเมืองก็ได้ 

แต่บำงท่ำนเรียกว่ำ “ชุมชนร้อยพ่อพันแม่” ท ำให้กำร

ติด ต่อไปมำหำสู่  หรื อควำมสัมพัน ธ์ทำงสั งคม

วัฒนธรรมของคนในชุมชนน้ีมีไม่มำกนัก หรือไม่เต็มท่ี

เหมือนกับชุมชนแบบดั้งเดิม ท่ีชำวบ้ำนมีกำรตั้งถิ่นฐำน

มำพร้อม ๆ กัน หรือเป็นเครือญำติกัน หรือมีควำม

เป็นมำของชุมชนร่วมกัน หรือมีลักษณะต่ำง ๆ ร่วมกัน 

ดังนั้น ในด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำชุมชนจึงไม่ใช่เรื่องง่ำย

ส ำหรับท่ีน่ี (ในมุมมองของผู้ใหญ่จ ำนงและทีมงำนบำง

ท่ำน ท่ีได้เข้ำมำสังเกตกำรณ์และร่วมให้สัมภำษณ์ด้วย) 

เพรำะมองว่ำ คนท่ีน่ีมีพื้นฐำนควำมเป็นมำท่ีต่ำงกัน

ค่อนข้ำงมำกพอสมควร ไม่มีจุดยึดโยง ดังนั้น ในเรื่อง

กำรท ำงำนส่งเสริมพัฒนำชุมชน พอจะประเมินได้ว่ำ 

ผู้ ใหญ่จ ำนง ยังไม่ค่อยมีแนวคิดอะไรเกี่ยวกับกำร

พัฒนำชุมชน ยกตัวอย่ำงเช่น เม่ือพูดถึงกลุ่มชำวบ้ำนท่ี

มีอำชีพรับจ้ำง ต้องเดินทำงไปหำงำนรับจ้ำงในจังหวัด

ต่ำง ๆ ท ำ ขำดหลักประกันหรือควำมมั่นคงในกำร

ด ำรงชีวิต ฯลฯ ผู้ใหญ่ก็ยังไม่มีแนวคิดว่ำจะต้องท ำ

อย่ำงไร หรือกลุ่มสวัสดิกำรชุมชนจะช่วยได้ไหม เป็นต้น 

แต่ปรำชญ์ชุมชนท่ีเข้ำร่วมให้สัมภำษณ์ด้วย ได้กล่ำวว่ำ 

ท่ีผ่ำนมำชุมชนได้พยำยำมท ำกลุ่มเล้ียงเป็ด ซ่ึงปัจจุบัน

ก็เหลืออยู่ เพียงแค่ 4 ครอบครัวท่ีท ำจริงจัง และมี

กองทุนเงินล้ำน ท่ีตั้งข้ึนสมัยนำยทักษิณ ชินวัตร เป็น
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นำยกรัฐมนตรี ซ่ึงปัจจุบันมีเงินหมุนเวียนรวมทั้งหมด

ประมำณ 2,500,000 บำท แต่ข้อมูลเกี่ยวกับกำร

บริหำรจัดกำรต่ำง ๆ ก็ยังไม่ค่อยชัดเจน เท่ำท่ีสำมำรถ

ประเมินได้คร่ำว ๆ คือ เป็นเงินท่ีปล่อยกู้ให้กับชำวบ้ำน

ในชุมชน โดยคิดดอกเบ้ียร้อยละ 6 ต่อปี ในกรณีท่ีมี

ผลประโยชน์ต่ำง ๆ เกิดข้ึน ก็ก ำหนดไว้ว่ำจะจัดสรร

ให้กับคณะกรรมกำรกองทุน 30% สมทบคืนทุนให้กับ

กองทุน 20% ท ำสำธำรณประโยชน์ต่ำง ๆ 20% มอบ

เป็นทุนกำรศึกษำให้กับเด็กและเยำวชน 20% และ

ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ดต่ำง ๆ 10%  นอกจำกน้ี ก็มีควำม

พยำยำมในกำรสร้ำงศำลำกลำงของหมู่บ้ำน/ชุมชน เพ่ือ

ไว้ใช้ในกำรจัดประชุมหรือจัดกิจกรรมต่ำง ๆ เพรำะยัง

ไม่มีสถำนท่ีนัดพบปะประชุม ก็เลยระดมเงินกันท ำเรื่อง

น้ี ซ่ึงสำมำรถระดมเงินจำกชำวบ้ำนได้มำทั้งหมด

ประมำณ 270,000 บำท แต่ยังไม่สำมำรถสร้ำงและซ้ือ

ท่ีดินได้ เพรำะต้องใช้เงินในกำรก่อสร้ำงและซ้ือท่ีดิน

ประมำณ 450,000 บำท นอกจำกน้ี ชุมชนก็ยังเคยคุย

กันว่ำ อยำกพัฒนำต ำบลวังน้ ำ เย็นให้ เป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวและส่งเสริมให้ชำวบ้ำนท ำโฮมสเตย์ แต่ก็ยัง

ไม่ค่อยมีควำมคืบหน้ำอะไรเท่ำใด รวมถึงกำรส่งเสริม

ให้ทุกคนหรือทุกบ้ำนปลูกผักไว้กินเองทุกครัวเรือน ก็

ยังเป็นเพียงกำรพูดคุยกันในเบื้องต้นเท่ำนั้น ยังไม่ได้ลง

มือท ำอย่ำงจริงจัง   

ในด้ำนกระบวนกำรเรียนรู้ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกำรไป

เรียนรวมท่ี ศรป. ผู้เรียนบำงท่ำนท่ีเข้ำร่วมกำรสนทนำ

พร้อมกัน ได้สะท้อนว่ำ กำรเรียนรวมท่ีศูนย์บ่มเพำะทับ

ตะวัน อ.บ้ำนผือ จ.อุดรธำนี มีส่ิงท่ีดี คือ กำรเรียนรู้ 

ควำมรู้และกำรให้ก ำลังใจต่ำง ๆ จำก อ.สัญญำ สร้อย

เสนำ กำรได้รับแรงบันดำลใจในกำรท ำเกษตรอินทรีย์

กำรเรียนรู้เรื่องกำรท ำผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ เช่น น้ ำหมัก

ชีวภำพ กำรเผำถ่ำน กำรท ำจุลินทรีย์ ฯลฯ แต่จุดอ่อน 

คือ เสียค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ค่อนข้ำงสูง เพรำะต้องไปเรียน

หลำยครั้ง ทั้งค่ำเดินทำง ค่ำท่ีพัก และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ 

ซ่ึงบำงคนก็ไม่ค่อยมีควำมพร้อมในด้ำนค่ำใช้จ่ำย   

 

 

  โดยสรุป   กรณีของศูนย์การเรียนรู้ของ ม.ชีวิต ที่

จั งหวัด เลย น้ี  ควรเ พ่ิมความเข้มข้นในเ ร่ือง

กระบวนการเรียนรู้ เ ก่ียวกับชุมชนให้มากข้ึน 

โดยเฉพาะชุมชนที่มีสถานภาพเป็นชุมชนก่ึงเมือง 

(semi-urban community) ซึ่งผู้คนย้ายมาจากหลาย

แห่งหรือย้ายมาจากในเมือง ไม่ใช่ชุมชนที่มีประวัติ

ความเป็นมาร่วมกันอย่างยาวนาน เน่ืองจากผู้เรียน

ยังไม่ค่อยเข้าใจเก่ียวกับ “สถานภาพของชุมชน” 

และ “กระบวนการท างานร่วมกับชุมชน” ถ้ามี

ความเข้าใจ เช่ือว่าน่าจะสามารถแสดงบทบาท

ส่งเสริมการท างานในการพัฒนาชุมชนร่วมกับ

องค์กรภาคส่วนหรือกลุ่ม-องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน

ได้ดี ข้ึนหรือมากข้ึน หรือมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากข้ึน รวมถึงการเรียนรู้เก่ียวกับการ

ท าการเกษตรแบบมืออาชีพ การมองอย่างเป็นองค์

รวมและครบวงจร หรือเกิดกระบวนทัศน์ใหม่ด้วย 

ซึ่งประเด็นน้ีมีความส าคัญมาก เพราะมิเช่นนั้นจะ

เป็นการลองผิดลองถูกมากเกินไป ท าให้เสียเวลา 

แรงงาน ทุน วัตถุดิบต่าง ๆ และประเด็นที่ส าคัญอีก

ประการหน่ึง ก็คือ ผู้เรียนไม่ได้พูดถึงการเปล่ียน 

แปลงตนเองตามแผน 4 แผน ซึ่งแสดงว่า อาจจะ

ไม่ได้เน้นย้ า หรือไม่ได้ส่งเสริมการใช้แผน 4 แผน

เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการเปล่ียนแปลงตัว

ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเข้มข้น ท าให้มิติการ

วางแผนเป้าหมายและชีวิต และมิติสุขภาพขาด

หายไป มีแต่มิติด้านอาชีพและรายได้ ส าหรับจุด
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แข็งนั้น เป็นจุดแข็งของตัวผู้เรียน ที่มีความขยัน 

สนใจเอาใจใส่ มีความกระตือรือร้น มีความต่ืนเต้น

ในการเรียนรู้ เป็นนักปฏิบัติ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่

ส าคัญมากของการเรียน ม.ชีวิต (ซึ่งถือว่าเป็น

การศึกษาส าหรับผู้ใหญ่มากกว่าเด็กหรือเยาวชน 

แต่ที่จริงเป็นการศึกษาที่เหมาะสมส าหรับทุกวัย) 

แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่มีความกระตือรือร้น มีความ

สนใจใฝ่รู้ จะท าให้เรียนส าเร็จ เพราะอายุมากแล้ว 

ถ้าไม่ได้สนใจการลงมือปฏิบัติหรือไม่ลงมือท าด้วย

ตนเอง ก็จะไม่เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมักจะ

ไม่ส าเร็จ หรืออาจส าเร็จ แต่ก็ได้ผลไม่แตกต่างจาก

การเรียนในระบบหรือสถาบันการศึกษาทั่ว ๆ ไป ที่

อาจได้แต่ใบปริญญา แต่ไม่เกิดการเปล่ียนแปลง

ตนเองได้ด้านต่าง ๆ ได้จริง ส าหรับจุดอ่อนของตัว

ผู้เรียนเองที่ผู้ประเมินพบ ก็คือ การที่ยังไม่ค่อย

เปล่ียนกระบวนทัศน์เก่ียวกับการผลิตและการ

ด าเนินชีวิต เพราะยังพูดถึงการท าการผลิตขนาด

ใหญ่ หรือการเพาะปลูกจ านวนมาก ทั้งน้ี ก็เพ่ือ

ต้องการเงินมาส่งลูกเรียน และค่าใช้จ่ายทางสังคม

สูงมาก ตามที่ผู้เรียนได้อธิบายให้ฟัง ซึ่งก็เป็นส่ิงที่

เข้าใจได้ แต่ก็ควรจะพูดถึงการวางแผนในการลด

รายจ่ายที่ไม่จ าเป็นควบคู่กันไปด้วย แต่ตามที่ตั้ง

ข้อสังเกตไว้ข้างต้นว่า น่าจะไม่ได้รับการส่งเสริม

การใช้แผน 4 แผน เพราะไม่ได้ยินเอ่ยถึงเร่ืองน้ีเลย 

ดังนั้น ศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ ควรให้ความส าคัญ

และเน้นย้ าหรือใช้แผน 4 แผน ในการส่งเสริมการ

เปล่ียนแปลงผู้เรียนอย่างเป็นระบบและเป็นองค์

รวมให้มากข้ึนหรือเข้มข้นข้ึน เพราะจะช่วยให้เกิด

การเปล่ียนกระบวนทัศน์ต่อตนเอง ครอบครัวและ

ชุมชนส่ิงแวดล้อมได้จริง ถ้ามีการส่งเสริมอย่าง

ถูกต้อง 

                                                        
55 ณ ขณะที่เขียนรำยงำนกำรวิจัย ทีมวิจัยได้รับแจ้งจำกพระ

ปลัดกมลมำศว่ำ ส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว เม่ือวันที่ 8 กรกฎำคม 
2561  

พระปลัดกมลมาศ พรหมเสน่ห์  ต.น้ ำ อ่ำง  

อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ อำยุ 58 ปี นักศึกษำชั้นปีที่ 355 

เข้ำศึกษำเม่ือปี พ.ศ. 2558 พระนักพัฒนำท่ีมีควำม

พยำยำมในกำรเชื่อมเครือข่ำยประเภทต่ำง ๆ ของ

อ ำเภอตรอนและของจังหวัดอุตรดิตถ์เข้ำด้วยกัน มี

บทบำทในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจสังคม

วัฒนธรรมของชุมชนต ำบลน้ ำอ่ำง ด้วยกำรท ำตลำด

ชุมชนหรือตลำดวัฒนธรรมในช่วงวันเสำร์-อำทิตย์ ซ่ึง

เป็นเขตพื้นท่ีชุมชนของกลุ่มชำติพันธุ์ไทยโยนก ท่ีมี

วัฒนธรรมควำมเป็นมำที่น่ำสนใจหลำยอย่ำง หรือมีจุด

ขำย สำมำรถดึงดูดนักท่องเท่ียวจำกจังหวัดต่ำง ๆ เข้ำ

มำเท่ียว เพ่ือส่งเสริมกำรมีรำยได้เพ่ิมในครัวเรือนของ

ผู้เข้ำร่วมกำรขำยของในตลำดชุมชนแห่งน้ี ซ่ึงเป็นกำร

ท ำงำนร่วมกันขององค์กรต่ำง ๆ หลำยภำคส่วน ทั้ง 

ททท. จังหวัด อ ำเภอ และหน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ ใน

อ ำเภอ ซ่ึงหมำยถึงว่ำ พระปลัดกมลมำศ มีแนวคิดกำร

พัฒนำชุมชนอยู่แล้วในระดับหน่ึง แต่เรื่องน้ีกลับไม่ได้

รับกำรส่งเสริมในกำรจัดท ำโครงงำนในกำรเรียนท่ี ม.

ชีวิต ซ่ึงถ้ำมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลผู้เรียนในเรื่องน้ี และ

ส่งเสริมให้จัดท ำโครงงำนเกี่ยวกับเรื่องน้ี ก็จะได้มี

โอกำสเรียนรู้เรื่องกำรพัฒนำชุมชนไปพร้อม ๆ กัน หรือ

เรียนไป ท ำโครงงำนไป ศึกษำชุมชนไป โดยใช้แนวคิด

กำรพัฒนำเพ่ือกำรพ่ึงพำตนเองของชุมชนหรือแนวคิด

กำรพัฒนำท่ียั่งยืนก็ได้หรือแนวคิดทุนหรือขุมทรัพย์

ชุมชน (Asset-based Community Development - ABCD) 

ซ่ึงเป็นแนวคิดหลักของ ม.ชีวิต อยู่แล้วก็ได้ ก็จะท ำให้

ได้ผลงำนท่ีมีคุณค่ำและมีควำมเชื่อมโยงกับชุมชนไป

ด้วยในตัว ไม่ต้องรอไปเรียนรู้ หรือไปมีบทบำทภำย

หลังจำกส ำเร็จกำรศึกษำแล้วเท่ำนั้น เพรำะผู้เรียนมี

บทบำททำงสังคมและชุมชนอยู่แล้ว ตรงน้ีมีควำม 

ส ำคัญมำก ท่ีผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ในพื้นท่ีควรเข้ำใจ

สถำนภำพ บทบำท หรือบริบทของผู้เรียน จะท ำให้

สำมำรถส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรเปล่ียนแปลงต่ำง ๆ 
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ได้สอดคล้องกับควำมเป็นจริง และเกิดพัฒนำกำรท่ี

ส ำคัญ   

ส ำหรับโครงงำนท่ีพระปลัดกมลมำศท ำอยู่ ทีมประเมิน

ได้มีโอกำสอ่ำนเอกสำร พบว่ำ ท่ำนท ำโครงงำนเรื่อง

กำรเพำะเห็ดฟำงท่ีวัดท่ีท่ำนจ ำพรรษำอยู่ (วัดศรีพุทธ

โคดม ตั้งอยู่ ท่ีหมู่ 10 ต.น้ ำอ่ำง) แต่พบว่ำ เอกสำร

ดังกล่ำวยังมีส่ิงท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขอีกมำก โดยเฉพำะ

ควำมเป็นเหตุเป็นผล ควำมสอดคล้องกันระหว่ำงควำม

เป็นมำหรือควำมส ำคัญของปัญหำ หรือควำมมีตรรกะ 

หรือส่ิงท่ีท่ำนมองว่ำมีควำมส ำคัญ อยำกท ำ กับตัว

วัตถุประสงค์ในกำรท ำ กับส่ิงท่ีท ำจริง ยังไม่ค่อยมี

ควำมสอดคล้องกันเท่ำใด เน่ืองจำกมีวัตถุประสงค์

หลำยอย่ำงท่ีไปกันคนละทำง ฯลฯ ซ่ึงในกรณีน้ีมี

ควำมส ำคัญมำก ท่ีผู้ เรียนจะต้องได้รับค ำแนะน ำท่ี

ถูกต้องในกำรจัดท ำโครงงำนทั้งจำกอำจำรย์ประจ ำ 

อำจำรย์พ่ีเล้ียงและอำจำรย์พิเศษ ซ่ึงท่ีจริงท่ำนได้เล่ำ

ให้ฟังว่ำ ท่ีเลือกท ำโครงงำนน้ี เพรำะท่ำนมีปัญหำ

สุขภำพ คือ เป็นทั้งภูมิแพ้และเส้นเลือดหัวใจตีบ ซ่ึงได้

ท ำบอลลูนไปแล้ว ท ำให้อยำกปลูกเห็ดไว้บริโภคเอง 

เพรำะได้ศึกษำมำแล้วว่ำเห็ดชนิดต่ำง ๆ มีสรรพคุณ

ทำงยำ และเป็นประโยชน์ต่อร่ำงกำย ซ่ึงประเด็นต่ำง ๆ 

เหล่ำน้ี ล้วนแต่มีควำมส ำคัญและควรได้รับกำรเขียน

แบบร้อยเรียงเป็นเน้ือเดียวกันอยู่ในควำมเป็นมำและ

ควำมส ำคัญของปัญหำของโครงร่ำง แต่สิ่งท่ีเขียนอยู่ใน

เอกสำรท่ีผู้วิจัยได้อ่ำน พบว่ำ จะเน้นหนักไปท่ีเรื่องเห็ด

หรือข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดมำกกว่ำเป็นข้อมูลเกี่ยวกับชีวิต

และควำมคิด และส่ิงท่ีมุ่งหวังอยำกเห็น หรือต้องกำร

เปล่ียนแปลงตนเองของผู้เรียน น่ีคือ ข้ออ่อนท่ีส ำคัญ

มำกของศูนย์กำรเรียนรู้แห่งน้ี ก็คือ ณ ขณะท่ีไป

สัมภำษณ์ ยังไม่มีอำจำรย์ช่วยอ่ำนและให้ข้อคิดเห็นต่อ

โครงร่ำงอย่ำงละเอียด ผู้เรียนเลยยังไม่ได้รับมุมมองเชิง

สะท้อนท่ีส ำคัญ ท ำให้โครงร่ำงไปผิดทิศทำง ซ่ึงเป็นส่ิง

ท่ีควรปรับปรุง เพรำะท ำให้เสียเวลำในกำรเขียน จึงควร

ได้รับค ำแนะน ำในกำรท ำโครงร่ำงท่ีช่วยหนุนเสริมหรือ

ท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงผู้เรียนตำมสภำพปัญหำและ

ควำมต้องกำรของผู้เรียนได้จริง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  โดยสรุป    ผู้เรียนมีศักยภาพและความสามารถ

ในการท างานชุมชน มีเครือข่ายการท างานที่

กว้างขวาง มีความสนใจในประเด็นปัญหาของ

ชุมชนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่ไม่ได้รับการส่งเสริมให้

ท าโครงงานด้านน้ี ท าให้ศักยภาพและความ 

สามารถที่มีอยู่ไม่ได้รับการส่งเสริมหรือเสริมพลัง 

(empowerment) ให้มีมากข้ึนเต็มที่อย่างที่ควรจะ

เป็น ถ้าผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เข้าใจเร่ืองน้ี จะท า

ให้เกิดพลังความรู้ พลังการท างาน และพลังการ

เปล่ียนแปลงตนเองและชุมชนได้มากข้ึนอย่างคาด

ไม่ถึง ดังนั้น การวิเคราะห์ศักยภาพและความ 

สามารถ หรือบริบทของผู้เรียนและน าบริบทหรือ

ความเป็นจริงดังกล่าวมาใช้ เป็นข้อมูลในการ

ออกแบบกระบวนการเรียนรู้หรือส่งเสริมการ

เรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน เพ่ือท าให้

ผู้เรียนและชุมชนเกิดการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ แบบ 

360 องศา ได้ตามแนวคิด ปรัชญาของ ม.ชีวิต จึงมี

ความส าคัญมากท่ีสุด 
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คุณจิรวรรณ อ่องส าริด ต.สำมพวง อ.คีรีมำศ  

จ.สุโขทัย อำยุ 54 ปี นักศึกษำชั้นปีท่ี 3 เข้ำศึกษำเม่ือปี 

2558 ท ำกำรเกษตรตำมทฤษฎีใหม่บนพื้นท่ี 2 ไร่ แบ่ง

สัดส่วนกำรใช้สอยประโยชน์จำกท่ีดินตำมเกษตรทฤษฎี

ใหม่ คือ 30 30 30 และ 10 คือ พื้นท่ีปลูกข้ำว/ท ำนำ

ร้อยละ 30 ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผักร้อยละ 30 บ่อ

น้ ำร้อยละ 30 และท่ีปลูกบ้ำน พร้อมใช้สอยจิปำถะ เช่น 

เล้ียงเป็ดไก่อีก ร้อยละ 10 ถือว่ำเป็นผู้เรียนท่ีปฏิบัติตำม

แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่เต็มรูปแบบเพียงคนเดียวจำก

ทั่วประเทศ ท่ีได้มีโอกำสพบจำกกำรศึกษำวิจัยในครั้งน้ี 

คุณจิรวรรณเป็นคนท่ี มีศักยภำพสูงมำกในกำร

เปล่ียนแปลงหรือสร้ำงผืนดินท่ีเดิมเป็นเพียงแค่นำข้ำว

อย่ำงเดียว ด้วยน้ ำมือของตนเองเป็นหลัก มีสำมีคอย

ช่วยบ้ำง แต่สำมีเป็นข้ำรำชกำรครู ส่วนใหญ่จะช่วยรด

น้ ำต้นไม้ให้บ้ำง ส ำหรับลูกมี 2 คน ท ำงำนอยู่ท่ีจังหวัด

ก ำแพงเพชร 1 คน และอีกคนหน่ึงก็มำช่วยท ำงำนใน

สวนบ้ำง แต่ตอนกลำงคืนมำนอนเฝ้ำสวนให้แม่  

คุณจิรวรรณ เล่ำให้ฟังว่ำ กำรท่ีท ำโครงงำนเรื่องเกษตร

ทฤษฎีใหม่ เป็นเพรำะชอบอยู่แล้ว เป็นอำชีพท่ีท ำอยู่ 

เดิมท ำนำ 15 ไร่ แต่เหน่ือยมำก ผลผลิตก็ไม่ได้มำก

เท่ำไหร่ ต้องใช้สำรเคมีด้วย พอมำเรียน ม.ชีวิต ได้ปีก

ว่ำเกิดส่ิงท่ีเรียกว่ำ “การระเบิดจากข้างใน” เลยชวน

สำมีมำขุดสระ ปลูกบ้ำน ใช้เงินไปทั้ งหมดประมำณ 

300,000 กว่ำบำท เฉพำะบ้ำนพักหลังน้อย ใช้เงินไป 

180,000 บำท ขุดบ่อ/สระน้ ำ ใช้เงินไป 30,000 บำท 

เพรำะต้องจ้ำงคนมำขุด นอกนั้นก็เป็นค่ำวัสดุอุปกรณ์

ต่ำง ๆ ในกำรท ำเตำเผำถ่ำน ท ำให้ได้ทั้งน้ ำส้มควันไม้

และฟืนไว้ใช้ นอกจำกน้ีก็มีค่ำต้นไม้ พันธุ์ไม้นำนำชนิด 

ค่ำท ำเล้ำเป็ดไก่ ทั้งหมดท่ีท ำไปก็เพื่อควำมสุข เป็นส่ิงท่ี

ตนเองใฝ่ฝัน เพ่ือกำรพ่ึงพำตนเองอย่ำงยั่งยืน มีทั้งข้ำว 

ไม้ยืนต้น พืชผักสวนครัวต่ำง ๆ ฯลฯ ส ำหรับปัญหา

อุปสรรค เท่าที่วิเคราะห์ได้จากการเล่าของคุณ 

จิรวรรณ ก็คือ 1) เร่ืองภัยธรรมชาติ เพราะเคยถูก

น้ าท่วม ต่อมาจึงต้องลงทุนเพ่ิมท าคันดินให้สูงข้ึน 

จึงต้องใช้เงินเพ่ิม แต่ทั้งหมดก็รวมอยู่ใน 300,000 

บาทแล้ว และ 2) ปัญหาเร่ืองการข้ึนต่อภาคธุรกิจ 

โดยเฉพาะในเรื่องเมล็ดพันธุ์ เพราะไม่สามารถเก็บ

ไว้ท าพันธุ์ได้ ต้องซื้อตลอด ถ้าต้องการจะเก็บเมล็ด

พันธุ์จะต้องหาพันธุ์พ้ืนเมือง ซึ่งปัจจุบันก็หายาก

มาก ท าให้ยังไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้เต็มที่อย่าง

ที่คุณจิรวรรณต้องการ   

ส ำหรับพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น ท่ีปลูกไว้ ก็ดูเป็นระเบียบ

เรียบร้อย มีทุกอย่ำงท่ีกินได้ทั้งมะพร้ำว มะม่วง ต้นแค 

ไม้ใช้สอยต่ำง ๆ หลำยอย่ำง เช่น สะเดำ ส่ิงเหล่ำน้ีจะ

ปลูกไว้ตำมคันรอบบ่อน้ ำ นอกจำกน้ี ยังมีสวนผลไม้ 

เช่น ฝรั่ง กล้วย ฯลฯ มีพืชผักสวนครัวทุกอย่ำง ไม่ว่ำจะ

เป็น พริก มะเขือนำนำชนิด มะนำว มะกรูด ข่ำ ตะไคร้ 

กระเจ๊ียบ ชะอม กระชำย ฯลฯ ปลำในบ่อก็มีหลำยชนิด

และมีจ ำนวนมำก นอกจำกน้ี ยังมีเป็ด ไก่ไข่ ส ำหรับไก่

มีทั้งหมด 38 ตัว อำหำรเล้ียงไก่ก็ท ำเอง ด้วยกำรใช้

ปลำยข้ำวหรือเศษข้ำวสำรมำต้มให้เปื่อย เรียกว่ำ “ต้ม

เปียน” เก็บไข่ได้ทุกวัน ๆ ละประมำณ 30 ฟอง สำมำรถ

ขำยได้ ส ำหรับผลผลิตต่ำง ๆ ทุกอย่ำง โดยปกติ จะข่ี

มอเตอร์ไซด์น ำไปขำยในหมู่บ้ำน มีอะไรก็สำมำรถเก็บ

ขำยได้หมด เพรำะกินไม่ทัน แต่ไม่ได้ขำยแพง ท ำให้ขำย

ดี ส่วนหน่ึงเพรำะคนทรำบว่ำเป็นผักปลอดสำรเคมีด้วย 

บำงอย่ำงใส่รวมกันเป็นห่อ ๆ ละประมำณ 10 บำท 

เพ่ือให้คนซ้ือสำมำรถน ำไปท ำอำหำรได้เลย เช่น ท ำ

น้ ำพริกได้  1 ครก เป็นต้น ท ำให้ขำยดี เพรำะได้

จัดเตรียมเครื่องไปให้ครบแล้ว เช่น มีทั้งพริก (เฉพำะ

พริก ตอนน้ี ถ้ำขำยเป็นกิโลขำยได้ 80 บำท) มะนำว

และมะเขือในห่อเดียวกัน เป็นต้น ส ำหรับกำรบ ำรุงดิน 

บ ำรุงต้นไม้ ใช้จุลินทรีย์ทุกประเภท ท่ีผลิตข้ึนเอง มี

จุลินทรีย์ต้นกล้วย จุลินทรีย์แสง จุลินทรีย์ถั่วเหลือง ท่ี

มีส่วนผสมของถั่วเหลือง กำกน้ ำตำล กำกมะพร้ำวท่ี

คั้นแล้ว ฯลฯ ส ำหรับปุ๋ยก็ท ำเอง และมีไว้ขำยด้วยถุงละ 

100 บำท ใช้สูตรง่ำย ๆ ท่ีท ำจำกถั่วงอกท่ีเขำท้ิงแล้วใน

ตลำด ผสมกับร ำข้ำว และข้ีวัวหรือข้ีควำย ผสมแล้วใช้

วิธีตำกแห้ง ส ำหรับยำก ำจัดแมลง ก็ผลิตเองเช่นกัน ซ่ึง

ท ำจำกข่ำ ตะไคร้ บอระเพ็ด ผสมกับยำฉุนนิดหน่อย ใช้
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วิธีหมักไว้ ย่ิงนำนย่ิงดี ส ำหรับพลังงำนใช้พลังงำน

แสงอำทิตย์ ด้วยกำรติดแผงโซล่ำเซล ส ำหรับกำรหุง

ต้ม ใช้ฟืนท่ีได้จำกกำรเผำถ่ำน ซ่ึงเป็นฟืนท่ีไม่มีควัน 

เพรำะมีกำรเผำไหม้อย่ำงสมบูรณ์    

จำกกำรสังเกตกำรณ์กำรพูด กำรตอบค ำถำม กำร

อธิบำย ในขณะท่ีคุณจ ิรวรรณพำชมแปลงเกษตรทฤษฎี

ใหม่ของเธอ พบว่ำ คุณจ  ิรวรรณ มีควำมรู้ควำม 

สำมำรถหลำยอย่ำง และบำงอย่ำงรู้ลึกซ้ึง ไม่ว่ำจะถำม

อะไร ก็สำมำรถอธิบำยได้ดี พูดง่ำย ๆ ในฐำนะนัก

ปฏิบัติจริง แต่พูดเป็นระบบด้วยภำษำท่ีเข้ำใจง่ำย มี

ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรไม่น้อย ทั้ง ๆ ท่ีไม่ได้เรียนมำ

ทำงด้ำนน้ีโดยตรงจำกระบบโรงเรียน แต่เป็นกำรเรียนรู้

จำกกำรท ำหรือกำรลงมือปฏิบัติ และได้ท ำในส่ิงท่ีรัก ท่ี

ตนเองรู้สึกมีควำมสุข นอกจำกน้ี คุณจ ิรวรรณยังได้รับ

เชิญให้ไปพูดตำมท่ีต่ำง ๆ หรือมีคนมำศึกษำดูงำน

แปลงกำรผลิตของเธออยู่เสมอ ๆ ซ่ึงเธอก็ยินดี หรือให้

กำรต้อนรับเป็นอย่ำงดี โดยเฉพำะเครือข่ำยผู้เรียนของ 

ม.ชีวิต เธอก็แบ่งปันให้มำร่วมเรียนรู้ด้วยกัน โดยไม่ได้

คิดค่ำใช้จ่ำยอะไร  

   โดยสรุป   คุณจิรวรรณ อ่องส าริด เป็นคนที่มี

ความรู้ความสามารถด้านการเกษตร เป็นคนที่มี

ความฝันและสามารถท าฝันของตนให้เป็นจริงได้ 

ด้วยการลงมือท าทันที ท่ีเกิดกระบวนทัศน์ใหม่ และ

แรงบันดาลใจจากการเรียน ม.ชีวิต มีความมุ่งมั่น 

มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความเป็นผู้น า สามารถ

แบ่งปันความรู้จากการปฏิบัติของตนเองได้ดี  

ส าหรับประเด็นการพ่ึงพาตนเองได้นั้น พบว่า 

สามารถพ่ึงพาได้ทุกอย่าง ทั้งด้านอาหาร ที่อยู่

อาศัย การผลิต การดูแลบ ารุงดิน การท าปุ๋ย ยา

ก าจัดแมลง จุลินทรีย์ประเภทต่าง ๆ แต่มีปัญหา

เร่ือง เมล็ดพันธุ์ ที่ยังต้องข้ึนต่อตลาดหรือภาค

ธุรกิจเอกชน เพราะไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ได้ 

เน่ืองจากเป็นผลผลิตจากการตัดต่อพันธุกรรม ที่

เรียกว่า GMO ซึ่งประเด็นน้ี น่าจะเป็นประเด็นใหญ่

ของ ม.ชีวิต ที่เช่ือมโยงกับแนวคิด “การพ่ึงพา

ตนเอง”    
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ผู้ใหญ่วีรวรรณ วิจิตรวงศ์ ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์  

จ.พิษณุโลก อำยุ 51 ปี เข้ำมำเรียน ม.ชีวิต โดยได้รับ

ค ำแนะน ำจำกอำจำรย์ท่ี กศน.วัดโบสถ์ ปัจจุบันมี

ต ำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ใหญ่วีรวรรณเป็นคนท่ีมี

ควำมมุ่งมั่นในกำรเรียนรู้ และเป็นผู้จัดตั้งกลุ่มกำร

เรียนรู้ให้กับตนเองและกลุ่มเพ่ือนจ ำนวนรวม 12 คน 

โดยใช้สถำนท่ีบ้ำนของตนเองให้เพื่อนมำร่วมเรียนรู้กำร

ท ำเกษตรพอเพียงด้วยกำรปลูกพืชผักนำนำชนิดหลัง

บ้ำน และกำรปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ ซ่ึงได้รับค ำแนะน ำ

และกำรติดตำมดูแลหรือนิเทศงำนโดย อ.สุรัตน์ เศวต

เศรนี และกลุ่มก ำลังอยู่ในช่วงของกำรเรียนรู้หรือ

ทดลองวิธีกำรต่ำง ๆ ท่ีจะท ำให้ผักปลอดสำรด้วย 

เพรำะทรำบดีว่ำ กำรปลูกผักไอโดร ฯ นั้น ต้องใช้สำร 

เคมี แต่แนวคิดของ ม.ชีวิตอยำกให้ท ำเกษตรอินทรีย์ ก็

เลยก ำลังหำวิธีท ำให้ผักไฮโดรฯ เป็นผักปลอดสำรเคมี

ด้วย ส ำหรับผักท่ีปลูกก็มีคนมำรับซ้ือ และน ำไปขำย

ตำมงำนต่ำง ๆ ด้วย หรือเวลำมีคนมำดูงำน หรือทำง 

ม.ชีวิต เองจัดกำรเรียนรวมของ ศรป.สุโขทัย ก็มีคน

มำร่วมจ ำนวนมำก ท ำให้สำมำรถจ ำหน่ำยผักและ

ผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ได้ตลอดเวลำ มีตลำดหลำยแห่ง 

นอกจำกน้ี ก็ยังท ำเป็นสลัดผักจ ำหน่ำยให้กับหน่วยงำน

รำชกำรต่ำง ๆ และรับท ำอำหำรว่ำงให้กับหน่วยงำน

ต่ำง ๆ ท่ีมีกำรจัดประชุมด้วย ท ำให้กลุ่มมีรำยได้

ตลอดเวลำ และน ำเงินรำยได้มำเป็นเงินกองกลำงใน

กำรใช้จ่ำยต่ำง ๆ เพ่ือท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ของกลุ่ม

ร่วมกันเป็นวงจรต่อเน่ืองต่อไป  

ทั้งน้ี กลุ่มกำรเรียนรู้วัดโบสถ์น้ีได้รับกำรสนับสนุนเงิน

ตั้ ง ต้นจ ำนวนหน่ึงจำก อ.สุรัตน์ เศวตเศร นี และ  

อ.พิพัฒน์ พันมำ ในกำรลงทุนท ำผักไฮโดร ฯ (ซ่ึงทั้ง

สองท่ำนเป็นอำจำรย์และผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรเรียนรู้ท่ี

ต ำบลปลักแรด อ.บำงระก ำ พิษณุโลก ตำมล ำดับ) จึง

เป็นกลุ่มที่น่าสนใจมาก เพราะมีการเรียนรู้ร่วมกัน 

การช่วยเหลือเก้ือกูลกันในด้านต่าง ๆ ระหว่าง

ผู้เรียนด้วยกัน และระหว่างผู้เรียนกับอาจารย์ผู้จัด

กระบวนการเรียนรู้และชุมชนด้วย ทั้งเร่ืองการ

ออมเงิน การเดินทางไปเรียน/ดูงาน/การไปทัศน

ศึกษาในที่ต่าง ๆ ด้วยกัน ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่าย 

ท าให้เกิดความเป็นมิตรและความเห็นอกเห็นใจกัน

ในบรรดาผู้เรียนด้วยกัน เพราะผู้เรียนบางคนก็มี

ฐานะที่ค่อนข้างยากล าบาก ไม่มีพาหนะในการ

เดินทาง ฯลฯ นอกจากน้ี กลุ่มก็ยังมีบทบาทใน

ชุมชน มีการจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม

ต่าง ๆ ของชุมชน ทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

กิจกรรมทางส่ิงแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาและ

ส่งเสริมอาชีพ อาทิเช่น การฟ้อนร าในงานประเพณี

ต่าง ๆ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับทางโรงเรียน

และชุมชน เช่น การจัดตั้งระบบขยะ หรือการ

รณรงค์เปล่ียนขยะให้เป็นเงิน ซ่ึงเป็นโครงกำรที่ได้รับ

กำรประเมินจำกผู้เก่ียวข้องว่ำประสบผลส ำเร็จในระดับ

ดี เพรำะท ำให้ชำวบ้ำนสำมำรถลดขยะได้ มีรำยได้เพ่ิม 

ส่ิงแวดล้อมสวยงำมหรือปรำศจำกขยะ โรงเรียนและ

เด็กนักเรียนได้รับประโยชน์ เพรำะได้เข้ำร่วมในกำร

รณรงค์ กำรจัดตั้งกลุ่ม กำรบริหำรจัดกำรเงิน กำร

เรียนรู้เกี่ยวกับกำรแปรรูปขยะเป็นผลิตภัณฑ์บำงอย่ำง 

ฯลฯ  

ส ำหรับกำรออมเงินเพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกันและกันนั้น 

กลุ่มได้จัดตั้งกองทุนท่ีเรียกว่ำ “กองทุนประสานใจ 

ม.ชีวิต” ซ่ึงผู้เรียนทั้ง 12 คน เป็นคณะกรรมกำรกลุ่ม

ร่วมกัน เพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีปัญหำทำงกำรเงิน ท ำ

ให้ไม่มีใครออกกลำงคันเพรำะมีปัญหำค่ำใช้จ่ำย จึง

นับเป็นกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน

ของผู้เรียนท่ีมีควำมน่ำสนใจมำก  

ส ำหรับพื้นท่ีน้ี พบว่ำ มีผู้เรียนอยู่กับสถำบันกำรศึกษำ

อ่ืน เช่น มสธ. แต่กลับมำสนใจกระบวนกำรเรียนรู้ของ 

ม.ชีวิต และอยำกมำเข้ำร่วมกระบวนกำรเรียนรู้ด้วย 

เพรำะเห็นเพ่ือน ๆ ของตนท่ีมำเรียน ม.ชีวิตมีควำมสุข

มำก และบำงคนมำขอเข้ำร่วมกลุ่มเรียนรู้ด้วย แต่ไม่ได้

ลำออกจำก มสธ. เพรำะเป็นโครงกำรควำมร่วมมือ

ระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กับ มสธ. 
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โดยท่ีผู้เรียนจ่ำยเงินค่ำเรียนด้วยตนเองเพียงแค่ 1,300 

บำท มีโควต้ำให้อ ำเภอละ 5 คน ส ำหรับผู้เรียนจำก

ต ำบลท้อแท้มีจ ำนวน 2 คน ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำ ม.ชีวิต

มีคู่แข่งในพื้นท่ีในด้ำนกำรได้ผู้เรียน เพรำะไม่ต้องจ่ำย

ค่ำเรียน แต่กลับมำชอบกระบวนกำรเรียนรู้ของ ม.ชีวิต 

ดังนั้น ถ้ำมีควำมเป็นไปได้ ม.ชีวิต ในส่วนกลำง ควร

เสนอโครงกำรควำมร่วมมือกับกรมส่งเสริมกำร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในกำรสนับสนุนผู้เรียนท่ีเป็นผู้น ำ

ในชุมชนร่วมกัน เหมือนกับกรม ฯ ร่วมมือกับ มสธ.  

ผู้เรียนและชุมชนจะได้รับประโยชน์อย่ำงเต็มท่ี ขณะท่ี 

ม.ชีวิต ก็จะมีผู้เรียนอย่ำงต่อเน่ืองด้วย  

 

  โดยสรุป   ผู้ใหญ่วีรวรรณ วิจิตรวงศ์ เป็นบุคคลที่

มีศักยภาพและความสามารถในด้ านต่ าง  ๆ 

มากมาย มีความคิดริเร่ิม มีความมุ่งมั่น มีความเต็ม

ใจในการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม 

สามารถประสานเช่ือมโยงกับผู้เรียนในกลุ่มได้ดี มี

ทรัพยากร คือ บ้านและท่ีดิน ที่ได้น ามาใช้ประโยชน์

ส าหรับการเรียนรู้ โดยได้รับการแนะน า การดูแล 

การสนับสนุนอย่างใกล้ ชิดจากอาจารย์ผู้จัด

กระบวนการเรียนรู้ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญด้าน

การเกษตรด้วย นับเป็นโมเดลการเรียนรู้ในระดับ

กลุ่มที่ส าคัญมาก เพราะมีความเช่ือมโยงกับชุมชน

ที่ผู้ใหญ่วีรวรรณก็มีบทบาทหรือได้รับการยอมรับ

ในชุมชนอยู่แล้ว เพราะเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ใจกว้าง มี

ผลงานดี มีความรักในลูกบ้านของตน ท าให้เป็น

บุคคลที่น่าจะสามารถช่วยสร้างภาพลักษณ์ของ ม.

ชีวิตในชุมชนระดับต าบลและระดับอ าเภอได้ดี 

นอกจากน้ี ผู้ใหญ่วีรวรรณยังต้องเดินทางไปประ 

ชุมสัญจรในหมู่บ้านต่าง ๆ ร่วมกับทางอ าเภอและ

ต าบล ซึ่งเป็นช่องทางส าคัญในการขยายเครือข่าย

ผู้เรียนและบทบาทในชุมชนของ ม.ชีวิต ที่ ม.ชีวิต

ไม่ควรมองข้ามประเด็นน้ีเป็นอันขาด แต่จะต้องมี

การหนุนเสริมในทางวิชาการด้วย จึงจะสามารถได้

หลายอย่างในเวลาเดียวกัน คือ ได้ทั้งเครือข่าย

ผู้เรียน ม.ชีวิต และเครือข่ายการท างานในระดับ

ชุมชน โดยเฉพาะการท างานในการส่งเสริมระบบ

เศรษฐกิจของชุมชน และการพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพา

ตนเองของชุมชน ตลอดจนถึงการสร้างเครือข่าย

ทางสังคมต่าง ๆ ทีกว้างขวางออกไปอีกด้วย  
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พระครูสุวรรณธรรมโชติวัฒน์ ณ วัดโคกสมบูรณ์ อ.

สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด อำยุ 48 ปี  นักศึกษำชั้นปีท่ี 2  

เข้ำศึกษำปี 2559 เป็นนักศึกษำหรือผู้เรียน ม.ชีวิต ท่ีมี

สถำนภำพเป็นพระภิกษุสงฆ์ นอกจำกน้ียังเป็นผู้ระดม

ทุนสร้ำงศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชนของมหำวิทยำลัยชีวิต

ร่วมกับภำคีเครือข่ำยประเภทต่ำง ๆ ของจังหวัด

ร้อยเอ็ด ซ่ึงได้ท ำกำรก่อสร้ำงเสร็จเรียบร้อยและเปิด

ท ำกำรแล้วตั้งแต่เม่ือวันท่ี 13 เมษำยน 2561 นับเป็น

กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้ของ ม.ชีวิต 

ท่ีมีนัยส ำคัญต่อกำรขยำยเครือข่ำยชุมชนฐำนรำก ซ่ึง

ไม่ใช่เฉพำะท่ี จ.ร้อยเอ็ด เท่ำนั้น แต่อำจขยำยไปยัง

ชุมชนอ่ืน ๆ ในจังหวัดใกล้เคียง ท่ีมีเขตแดนติดต่อกันได้

ด้วย โดยเฉพำะทำงอีสำนใต้  

นอกจำกน้ี ท่ีศูนย์กำรเรียนรู้แห่งน้ี ยังมีพระสงฆ์ให้

ควำมสนใจมำเรียนจ ำนวนมำก รวมถึงรองเจ้ำคณะ

จังหวัดและเจ้ำคณะภำคด้วย ท ำให้เห็นว่ำ อำจจะต้อง

มีควำมจ ำเป็นในกำรท่ีจะพิจำรณำลักษณะหรือบริบท

เฉพำะของพระสงฆ์ในกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ จะ

ท ำให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ อีกมำกมำย เพรำะแนวคิด

และหลักปรัชญำของ ม.ชีวิต มีควำมใกล้เคียงกับหลัก

ศำสนำพุทธ โดยเฉพำะในเรื่องควำมพอประมำณ 

ควำมมีเหตุมีผลและกำรมีภูมิคุ้มกันทำงควำมคิด 

สติปัญญำ กำรด ำรงอยู่อย่ำงมีศักด์ิศรี โดยไม่เบียด 

เบียนตนเอง คนอ่ืน ๆ และส่ิงแวดล้อม    

ผู้ ใหญ่บ้านประกอบ เฮง บ้ำนใหญ่ ต.โพธ์ิงำม  

อ.สรรคบุรี จ.ชัยนำท  อำยุ 49 ปี เข้ำศึกษำ ม.ชีวิต ปี 

2559 มีที่ดินมรดกจำกแม่และน้ำจ ำนวน 14 ไร่ ปัจจุบัน

เป็นผู้ใหญ่บ้ำน เกษตรกร และท ำธุรกิจหลำยอย่ำง

ร่ วมกั บสำ มีชำวมำ เล เ ซีย  ( แ ต่ตั้ งถิ่ นฐำนอยู่ ท่ี   

จ.ชัยนำท ด้วยกัน) เข้ำมำเรียน ม.ชีวิต โดยได้รับกำร

ชักชวนจำกคนรู้จักท่ีเป็นศิษย์เก่ำ ม.ชีวิต พอได้รับค ำ

ชักชวนก็ตัดสินใจสมัครเข้ำเรียนทันที เพรำะทรำบว่ำ

เป็นกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึง

เป็นส่ิงท่ีตนเองก็ปฏิบัติหรือก ำลังด ำเนินกำรอยู่แล้ว

ด้วย ท ำให้สนใจมำก และปัจจุบันก็ท ำโครงงำนด้ำนน้ี

ด้วย นอกจำกน้ี ก็อยำกมีควำมรู้และอยำกเป็นผู้น ำที่มี

ศักยภำพมำกข้ึน เพรำะปกติก็เป็นคนท่ีชอบเรียนรู้ไม่

หยุดน่ิงอยู่แล้ว ยกตัวอย่ำงเช่น ตอนท่ี ไปท ำงำน

ร้ำนอำหำรท่ีมำเลเซีย ก็เรียนรู้ภำษำมำเลเซียจน

สำมำรถส่ือสำรได้ดีและได้รับกำรเล่ือนต ำแหน่งให้เป็น

กัปตัน และท ำงำนเป็นกัปตันร้ำนอำหำรอยู่ประมำณ 

10 ปี ท ำให้มีประสบกำรณ์และมีควำมรู้หลำยด้ำน และ

ได้พบกับสำมีชำวมำเลเซียท่ีน่ี และต่อมำได้ย้ำยกลับมำ

อยู่เมืองไทยพร้อมกับสำมี ปัจจุบันมีกิจกำรร้ำนค้ำขำย

สำรเคมีทำงกำรเกษตร มีร้ำนอำหำรขำยสเต็ก และท ำ

กำร เกษตร ปลูก พืชสมุน ไพร ต่ำง  ๆ  ส่ ง ใ ห้ทำง

โรงพยำบำลสรรคบุรีร่วมกับกลุ่มชำวบ้ำนท่ีร่วมกัน

ก่อตั้งขึ้นในชุมชน  
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ส ำหรับงำนในชุมชน ผู้ ใหญ่ประกอบก็ทุ่มเทเต็มท่ี 

เพรำะต้องกำรให้ชำวบ้ำนมีอยู่มีกิน หรือมีควำมเป็นอยู่

ท่ีดี มีควำมรู้ มีควำมสำมัคคี มีกำรรวมพลังกันพัฒนำ

ชุมชนให้ดีข้ึนในทุกด้ำน ประกอบกับผู้ใหญ่เป็นคนท่ี

สนใจทุกอย่ำง อยำกท ำทุกอย่ำง และชอบกำรท ำงำน 

จึงส่งเสริมให้ชำวบ้ำนท ำมำหำกินและท ำงำนทุกอย่ำง

ร่วมกันเช่นกัน โดยเฉพำะด้ำนกำรเกษตร ด้ำนกำรออม

ทรัพย์ ด้ำนแหล่งน้ ำ/ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ ส ำหรับด้ำน

กำรเกษตรได้ส่งเสริมให้ชำวบ้ำนท ำกำรปลูกพืชผักสมุน 

ไพรต่ำง ๆ ท่ีมีรำคำดี เป็นควำมต้องกำรของตลำด จะ

ได้ขำยได้และมีรำยได้เพ่ิมข้ึน โดยกำรจัดตั้งกลุ่มปลูก

พืชสมุนไพรปลอดสำรพิษข้ึนในหมู่ บ้ำน 56 เ พ่ือให้

ชำวบ้ำนปลูกผักและสมุนไพรส่งขำยให้ทำง รพ.สรรค

บุรี ส ำหรับกลุ่มออมทรัพย์ก็ส่งเสริมมำนำนพอสมควร

แล้ว ท ำให้ชำวบ้ำนมีกำรออมและมีแหล่งเงินกู้ในยำม

ฉุกเฉิน57 อย่ำงไรก็ตำม ณ ปัจจุบันท่ีพอมีข้อมูลอยู่

พร้อมด้วยข้อมูลจำกกำรสังเกต ก็อำจกล่ำวได้ว่ำ

ผู้ใหญ่ประกอบเป็นผู้ใหญ่บ้ำนหรือผู้น ำชุมชนยุคใหม่ท่ี

ทุ่มเทแรงกำยแรงใจในกำรพัฒนำหมู่บ้ำนของตนทั้ง

ด้ำนกำรเกษตร กำรศึกษำ กำรออมทรัพย์ แหล่งน้ ำ/น้ ำ

กิน/น้ ำใช้ และกำรพัฒนำอำชีพในด้ำนต่ำง ๆ  

ส ำหรับกำรมำเรียน ม.ชีวิต ผู้ใหญ่กล่ำวว่ำ เป็นเหมือน 

กับกำรเคำะสนิมในตัวเอง ได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ หลำย

อย่ำง ทั้งจำกตัวอำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้และได้

แลกเปล่ียนเรียนรู้จำกเพ่ือนท่ีเรียนด้วยกัน นอกจำกน้ี

ยังได้เพ่ือนใหม่ ได้เครือข่ำย โดยเฉพำะเครือข่ำยชุมชน 

ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรแสดงบทบำทในกำร

พัฒนำชุมชนของผู้ ใหญ่ เพรำะท ำให้ได้รับรู้หรือมี

ควำมรู้เกี่ยวกับชุมชนอ่ืน ๆ ด้วย แต่ประเด็นส ำคัญคือ 

ผู้ใหญ่ประกอบ ไม่ได้สะท้อนเกี่ยวกับกำรเรียนรู้หรือ

กำรเปล่ียนแปลงตนเองจำกกำรใช้แผน 4 แผน และ

วิชำกำรรู้จักตนเอง ท่ีเป็นเครื่องมือและจุดเริ่มต้นใน

                                                        
56 แต่ไม่มีข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับกลุ่ม เพรำะผู้ที่รับผิดชอบ

ในกำรสัมภำษณ์ไม่ ได้ซักถำมรำยละเอียดเกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่ม 

กำรส่งเสริมกำรเปล่ียนแปลงตนเองของผู้เรียนแต่อย่ำง

ใด ท ำให้เกิดค ำถำมว่ำท่ีศูนย์กำรเรียนรู้แห่งน้ี ยังไม่

ค่อยเน้นกำรเรียนรู้และกำรเปล่ียนแปลงตนเองจำก

กำรจัดท ำแผน 4 แผน มำกเท่ำใดนัก จึงท ำให้ประเด็น

กำรเปล่ียนแปลงตนเองยังไม่ค่อยชัดเจนเท่ำไหร่ 

ส ำหรับกำรเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี

ผู้ใหญ่ท ำอยู่แล้วนั้น ผู้ประเมินได้มีเวลำหลังจำกกำร

สัมภำษณ์และได้มีโอกำสสนทนำพูดคุยเพ่ิมเติมกับ

ผู้ใหญ่ เลยให้ผู้ใหญ่ลองอธิบำยว่ำเศรษฐกิจพอเพียง

คืออะไรในมุมมองของตนเอง โดยให้ใช้แผนภำพเรื่อง 

“เศรษฐกิจพอเพียง” ของหน่วยงำนรำชกำรท่ีติดอยู่ท่ี

บอร์ดข้อมูลตรงบริเวณหน้ำบ้ำนของผู้ใหญ่เป็นอุปกรณ์

ประกอบในกำรอธิบำยด้วย ทั้งน้ีเพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้

ผู้ใหญ่ได้มีโอกำสในกำรอธิบำยและทบทวนส่ิงท่ีเรียน

มำและปฏิบัติมำกับมืออย่ำงเป็นระบบ ซ่ึงผู้ใหญ่ก็

สำมำรถอธิบำยได้ในระดับหน่ึง แต่ยังไม่ครบถ้วน ไม่มี

ตัวอย่ำงประกอบกำรอธิบำยเม่ือพูดถึงหลักกำรของ

เศรษฐกิจพอเพียงท่ีเรียกว่ำ “สำมห่วง สองเง่ือนไข” 

และยังอธิบำยไม่ค่อยเป็นระบบเท่ำไหร่ ซ่ึงสะท้อนว่ำวิธี

คิดเกี่ยวกับเรื่อง น้ียังไม่ชัดเจน ดังนั้น กำรสร้ำง

กระบวนกำรเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

ในทำงปฏิบัติท่ีมีควำมเชื่อมโยงกับทฤษฎีหรือเชื่อมกับ

หลักแนวคิดและปรัชญำนั้นมีควำมส ำคัญมำก เพรำะ

กำรคิดเชิงระบบหรือกำรเข้ำใจอย่ำงเป็นระบบว่ำส่ิง

เหล่ำน้ีคืออะไร อยู่บนฐำนคิดอะไร ส ำคัญอย่ำงไร 

ประกอบด้วยอะไรบ้ำง ใช้แก้ปัญหำอะไร เพรำะอะไร 

สุดท้ำยจะท ำให้เกิดอะไรข้ึน ฯลฯ ถือเป็นกำรพัฒนำวิธี

คิด วิธีกำรรับรู้อย่ำงเป็นเหตุเป็นผล ท่ีมีควำมเชื่อมโยง

กับระบบใหญ่หรือระบบทุนนิยมที่เป็นอยู่ ซ่ึงผู้เรียนควร

จะได้มีโอกำสเข้ำใจเรื่องเหล่ำน้ีอย่ำงเป็นระบบและ

มองเห็นปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงระบบใหญ่และระบบย่อย 

และควรเข้ำใจด้วยว่ำกำรท่ีจะสร้ำงระบบใหม่หรือ

57 แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มออมทรัพย์เชน่กัน 

ด้วยเหตุผลเดียวกับข้ำงต้น  
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ระบบย่อยข้ึนมำภำยใต้ระบบใหญ่นั้นต้องพบกับ

อะไรบ้ำง เป็นอย่ำงไร ท ำได้แค่ไหน เพรำะอะไร 

อุปสรรคส ำคัญคืออะไร ซ่ึงกำรสร้ำงกำรเรียนรู้แบบน้ี

ในกรณีของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ยังไม่ค่อยเกิดข้ึน 

หรือยังหำไม่ค่อยพบ ไม่ว่ำจำกศูนย์กำรเรียนรู้ไหนก็

ตำม เพรำะส่วนใหญ่จะตอบว่ำ “เศรษฐกิจพอเพียง” 

คือ ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุมีผล และกำรมี

ภูมิคุ้มกัน แต่ไม่สำมำรถอธิบำยได้ว่ำมันคืออะไร ส่วน

ใหญ่จะเป็นลักษณะท่องจ ำ และหลำยแห่งหรือหลำย

คนจ ำได้ไม่ครบก็มี ซ่ึงถ้ำสำมำรถจัดกระบวนกำร

เรียนรู้ให้ดี จะท ำให้ผู้เรียนเกิดกำรเปล่ียนแปลงไปตำม

ขั้นบันไดของแนวคิดและทฤษฎีกำรเรียนรู้สู่กำร

เปล่ียนแปลงท่ีประกอบไปด้วย 1)  รู้  2)  เ ข้ำใจ 3) 

น ำไปใช้ได้ 4) วิเครำะห์เป็น 5) สังเครำะห์เป็น 6) 

เปรียบเทียบได้ 7) เปล่ียนวิธีกำรเรียนรู้ใหม่ และ 8) 

เปล่ียนกระบวนทัศน์/วิธีคิด/วิธีมองตนเองและสรรพส่ิง

ต่ำง ๆ ใหม่   

  โดยสรุป   ผู้ใหญ่ประกอบ เฮง เป็นคนที่มีความรู้

ความสามารถหลายด้าน มีความสนใจในเร่ืองต่าง 

ๆ มีความขยันหมั่นเพียร ชอบการเรียนรู้ มีการ

เรียนรู้ได้เร็ว มีความห่วงใยชุมชน/ชาวบ้าน อยาก

ให้ชุมชนได้รับการพัฒนาในทุกด้าน จึงอาจกล่าวได้

ว่า มีความเหมาะสมในการเป็นผู้น าแห่งการ

เปล่ียนแปลง แต่ทั้งน้ี ม.ชีวิต ควรส่งเสริมความรู้

ความสามารถในด้านอ่ืน ๆ เพ่ิมด้วย โดยเฉพาะ

ความรู้ความสามารถทางวิชาการ เช่น การศึกษา

ข้อมูลชุมชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาด้วยเคร่ืองมือ 

ABCD หรือ  RECAP เป็ นต้น  ซึ่ งจะท า ให้ ผู้ ใ หญ่

สามารถน าการพัฒนาหรือสร้างการเปล่ียนแปลง

ในชุมชนได้มากข้ึน เป็นระบบข้ึน อยู่บนฐานข้อมูล

หรือความเป็นจริงมากย่ิงขึ้น เพราะมีศักยภาพและ

ความสามารถในด้านต่าง ๆ เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว        

คุณณรงค์ ศิริมุสิกะ ต.ทุ่งนำรี อ.ป่ำบอน จ.พัทลุง 

อำยุ 52 ปี นักศึกษำ ม.ชีวิต ปี 2560 เป็นเกษตรกรยุค

ใหม่ มีควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมคิดท่ีเป็นระบบ มี

ศูนย์กำรเรียนรู้เกษตรกรรมธรรมชำติแบบครบวงจร (ท่ี

พัฒนำ/ต่อยอดข้ึน เพ่ือใช้เป็นโครงงำนในกำรเรียนของ 

ม.ชีวิต) ซ่ึงถือว่ำเป็นกำรต่อยอดจำกองค์ควำมรู้ /

แนวคิดเดิมในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง แต่สำมำรถท ำได้

อย่ำงเป็นระบบมำก หรือมีวิธีคิดเชิงระบบ มองเห็น

ควำมสัมพันธ์ของระบบต่ำง ๆ อย่ำงมีควำมเชื่อมโยง

กัน หลังจำกได้เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมเติม 

เขำได้ท ำกำรปรับเปล่ียนพื้นท่ีสวนยำงและพื้นท่ีรอบ

บ้ำนของตนเอง ด้วยกำรปลูกพืชผัก ผลไม้ ไม้ยืนต้น 

และเพำะกล้ำพันธุ์ไม้ต่ำง ๆ ขำยด้วย ท ำให้มีรำยได้จำก

กำรขำยพันธุ์ไม้เพ่ิมข้ึนมำอีกทำงหน่ึงด้วย นอกจำกน้ีก็

มีกำรเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพำะปลำนำนำชนิดไว้ในบ่อขนำด

ใหญ่พอประมำณพร้อมติดตั้งระบบกำรจับปลำคล้ำย ๆ 

กำรยกยอ แต่ให้สำมำรถหมุนยกข้ึนได้ ถือเป็นกำร

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพื้นบ้ำนได้อย่ำงเหมำะสม ส ำหรับ

ภำยในสวนยำง ซ่ึงอยู่ด้ำนหลังของบ้ำน ก็ได้ปรับพื้นท่ี

ให้ดูโปร่ง แสงแดดส่องถึงในบำงจุด ท ำให้สำมำรถปลูก

พืชอ่ืน ๆ ใต้ต้นยำงหรือควบคู่ไปกับต้นยำง ท่ีสำมำรถ

เก็บกินและขำยได้ เช่น ใบเหลียง ผักหวำน เป็นต้น และ

ยังเล้ียงไก่ในกรงในสวนยำง หรืออำจเรียกว่ำเป็นกำร

จัดวำงระบบท่ีเกื้อกูลหรือพ่ึงพำอำศัยซ่ึงกันและกัน

ระหว่ำงพืชพันธุ์นำนำชนิด ต้นไม้ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้

เศรษฐกิจและสัตว์เล้ียง เพรำะได้มีกำรขุดร่องน้ ำ

ระหว่ำงต้นยำง เพ่ือเล้ียงเป็ด และปลูกผักหวำนป่ำ 

บริเวณรอบบ้ำนขุดเป็นร่องน้ ำ ร่องสวนปลูกต้นไม้

นำนำชนิด เช่น ฝรั่ง ทุเรียน ฯลฯ ด้ำนหลังบ้ำน ก่อนท่ี

จะเดินเข้ำไปท่ีสวนยำงหรือสวนสมรมผสมสวนยำง 

หลำกหลำยชนิดท่ีสำมำรถอยู่ร่วมกันได้ และสำมำรถ

จับปลำเพ่ือจ ำหน่ำยได้ตลอดเวลำ  ร่องน้ ำและบ่อน้ ำน้ี

ส่งต่อหรือเชื่อมถึงกันได้ เพ่ือเพ่ิมออกซิเจนและกำร

ไหลเวียนของน้ ำ ท ำให้น้ ำไม่เน่ำเสีย แต่กลับสวยงำม 

ร่มเย็น สบำยเหมือนรีสอร์ท นอกจำกน้ียังเล้ียงกบ ปู 

และสัตว์อ่ืน ๆ ในบ่อซีเมนต์ท่ีมีรูปทรงหรือขนำดต่ำง ๆ 



 

204 | การจดัการศึกษาทางเลือกและผลท่ีเกิดข้ึนในบรบิทของ สรพ. 

ท่ีคิดดัดแปลงข้ึนเอง ท ำให้ดูเป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์

ตกแต่งบ้ำนและสวนไปด้วยในตัว นอกจำกน้ี ก็ยังผลิต

แก๊สจำกมูลวัวและน ำมำใช้ในครัวเรือนได้ตลอดทั้งปี 

ด้วยกำรเชื่อมต่อระบบกำรผลิตแก๊สมูลวัวท่ีฝังไว้ใต้ดิน 

เข้ำมำที่ครัว เพื่อไว้ใช้ในกำรหุงต้มหรือท ำอำหำรต่ำง ๆ 

โดยไม่ต้องซ้ือแก๊สเลย พร้อมทั้งกำรผลิตจุลินทรีย์

ประเภทต่ำง ๆ เก็บไว้ใช้ในสวน ในไร่นำตลอดทั้งปี และ

มีกำรจัดวำงในห้องเก็บวัสดุต่ำง ๆ ในกำรท ำกำรเกษตร

ธรรมชำติอย่ำงเป็นระบบ พร้อมติดป้ำยชื่อวันเดือนปีท่ี

ผลิตจุลินทรีย์และน้ ำหมักชีวภำพไว้ข้ำงขวดอย่ำงเป็น

ระบบ สวยงำม เป็นระเบียบ 

นอกจำกน้ี คุณณรงค์ยังอธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำง

ระบบต่ำง ๆ ท่ีด ำรงอยู่ในธรรมชำติให้ทีมประเมินผลฟัง

ได้อย่ำงน่ำสนใจ ซ่ึงเป็นกำรคิดต่อยอดจำกแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีน ำเสนอเฉพำะหลักกำรควำม

พอประมำณ ควำมมีเหตุมีผล และกำรมีภูมิคุ้มกัน แต่

คุณณรงค์สำมำรถอธิบำยอย่ำงเชื่อมโยงไปถึงระบบ

นิเวศทั้งหมดได้อย่ำงครอบคลุม ทั้งระบบพืชและต้นไม้

นำนำชนิด ระบบสัตว์น้ ำ-สัตว์บก ระบบของป่ำไม้ 

ระบบของดิน-น้ ำ-อำกำศ ฯลฯ หรืออำจกล่ำวว่ำเป็น

บุคคลท่ีมีควำมเข้ำใจในระบบนิเวศวิทยำท่ีมีควำม

เชื่อมโยงกันหรือเกื้อกูลกันตำมธรรมชำติได้เป็นอย่ำงดี 

ท ำให้บุคคล คณะบุคคลและหน่วยงำนต่ำง ๆ เข้ำมำ

ศึกษำดูงำนหรือเชิญไปบรรยำย ณ สถำนท่ีต่ำง ๆ อย่ำง

สม่ ำเสมอ ส่วนหน่ึงเป็นเพรำะสำมำรถน ำเสนอได้อย่ำง

เป็นระบบได้อย่ำงน่ำสนใจ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำมีควำมรู้

ในกำรท ำกำรเกษตรแบบผสมผสำนอย่ำงค่อนข้ำง

ลึกซ้ึง และอีกส่วนหน่ึงเป็นเพรำะรูปแบบกำรเกษตร

และกำรผลิตท่ีท ำอยู่ เป็นรูปแบบท่ีน่ำสนใจมำก มี

ควำมเป็นองค์รวม และมีลักษณะผสมผสำนกันระหว่ำง

รูปแบบเดิม คือ สวนสมรมของภำคใต้ และรูปแบบใหม่ 

คือ พืชเศรษฐกิจ, สัตว์เศรษฐกิจ แต่มีกำรเพิ่มเรื่องกำร

เล้ียงสัตว์ทั้งในน้ ำและบนบก หรือเล้ียงในบ่อซีเมนต์ 

รวมถึงมีกำรเพำะพันธุ์กล้ำไม้ขำยด้วย ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ี

หำดูได้ยำก หรือถือเป็นนวัตกรรมทำงควำมคิดและกำร

ออกแบบสวนสมรมผสมผสำนได้อย่ำงน่ำทึ่ง ด้วยเหตุนี้

ท่ีท ำให้คุณณรงค์อยำกเรียน ม.ชีวิต เพรำะถ้ำได้รับ

คุณวุฒิปริญญำตรี ก็จะท ำให้ตนเองมีควำมมั่นใจหรือ

ได้รับกำรยอมรับทำงสังคมมำกย่ิงข้ึน เวลำไปพูดหรือ

บรรยำยท่ีไหน ก็จะมีควำมมั่นใจมำกยิ่งข้ึน   
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  โดยสรุป    คุณณรงค์  ศิ ริ มุ สิ กะ  มีความรู้

ความสามารถหลายด้าน มีการลงมือปฏิบัติหรือ

ปรับเปล่ียนแบบแผนการผลิตทันทีที่มาเรียน มี

ความสามารถในการคิดต่อยอด การคิดเชิงระบบ 

มีการพ่ึงพาตนเองได้ในระดับดีมาก ทั้งด้านอาหาร 

พลังงาน แหล่งน้ า และภูมิปัญญา หรือสติปัญญา/

ความรู้ ดังนั้น ถ้าน าแนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้สู่

การเปล่ียนแปลงมาใช้ในการอธิบายกรณีน้ี ก็

หมายถึงว่า คุณณรงค์ มีความรู้ ความเข้าใจในส่ิงที่

ท าเป็นอย่างดี มีความสามารถในการน าความรู้ที่มี

มาคิดต่อยอดได้ สามารถวิเคราะห์ระบบธรรมชาติ

ที่ด ารงอยู่อย่างเก้ือกูลกันได้ สามารถสังเคราะห์

ความรู้ที่เรียนมาเข้ากับความรู้ที่มีอยู่ในตนเองและ

ชุมชน และสามารถน าไปสู่การเปรียบเทียบกับสิ่งท่ี

เป็นอยู่หรือที่ชุมชนเคยท ามา น าไปสู่การตัดสินใจ

ประยุกต์หรือผสมผสานส่ิงดี ๆ หรือจุดแข็งของส่ิง

ที่เรียนมา เห็นมา รู้มา เข้าด้วยกันกับจุดแข็งของ

ระบบเดิมที่ด ารงอยู่  คือ ระบบสวนสมรมของ

ภาคใต้ และยังส่งผลต่อการปรับกระบวนทัศน์ต่อ

วิถีการผลิตแบบพืชเดี่ยว (monocrop pattern of 

production)  คือ การท าสวนยาง ท่ีราคาตกต่ า ไป

ไม่ รอด  ถ้ า ไม่ รี บปรับ เป ล่ียน  ซึ่ ง ถือว่ า เป็ น

กระบวนการเรียนรู้ที่ท าให้เกิดกระบวนทัศน์ วิธีคิด 

วิธีมองแบบใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ มีคุณค่ า และมี

นัยส าคัญต่อทิศทางต่อไปของ ม.ชีวิต และต่อ

สังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง ถ้ากรณีนี้ได้รับการขยายผล

ไปยังแปลงการผลิตของคนอ่ืน ๆ ชุมชนอ่ืน ๆ หรือ

พ้ืนที่อ่ืน ๆ ต่อไปในอนาคต อาจจะสามารถช่วย

ตอบโจทย์การพ่ึงพาตนเอง เพราะปัจจุบันราคา

ยางในภาคใต้ตกต่ าเป็นอย่างมาก ถ้าชุมชนอ่ืน ๆ 

ได้ เข้ามาเรียนรู้และน าไปปรับใช้จะท าให้เกิด

คุณูปการอย่างสูงย่ิงต่อวิถีการผลิตในภาคใต้     

ก านันวิชิต บัวคง ต.ท่ำประดู อ.นำทวี จ.สงขลำ อำยุ 

46 ปี เข้ำเรียน ม.ชีวิต ปี 2558 เป็นก ำนัน ปี พ.ศ. 

2556 อำชีพท ำสวนยำงและรับซ้ือน้ ำยำง ปัจจุบันเป็น

เจ้ำของ “สวนพอใจ” ซ่ึงเป็นสวนสมรมท่ีมีผลผลิต/พืช

พันธุ์นำนำชนิด และมีกำรเล้ียงผ้ึงด้วย พร้อมทั้งบ้ำนพัก 

1 หลัง (ท่ีสร้ำงด้วยไม้ท่ีปลูกเองในสวนของตนเอง) บน

เน้ือท่ี 5 ไร่ ซ่ึงเข้ำมำซ้ือท่ีดินตรงน้ีในรำคำ 80,000 

บำท ซ่ึงเดิมเป็นสวนยำง ได้โค่นยำงท้ิงทั้งหมดและ

พัฒนำมำตลอดสำมปี ตั้งแต่เข้ำมำเรียน ม.ชีวิต เม่ือปี 

2558 ซ่ึงถือว่ำเป็นผลผลิตท่ีประสบผลส ำเร็จจำกกำร

ท ำ “โครงงานสวนสมรมของข้าพเจ้า” และก ำลังจะ

ส่งมอบโครงงำน (สัมภำษณ์เม่ือ 12 เมษำยน 2561) 

เพ่ือท ำเรื่องส ำเร็จกำรศึกษำจำก ม.ชีวิต ในเวลำอีกไม่

นำนนับจำกน้ีด้วย  

ส ำหรับโครงงำนท่ีท ำน้ี ท ำข้ึนบนท่ีดินเปล่ำ (ท่ีโค่นต้น

ยำงท้ิง) เสร็จแล้วปลูกไม้ยืนต้นนำนำชนิด มีทั้งไม้ใช้

สอย เช่น ตะเคียน ยำงนำ กระถินเทพำ ไม้ผลต่ำง ๆ 

เช่น มังคุด ทุเรียน ลองกอง กล้วย มะนำว ฯลฯ รวมทั้ง

มีกำรเพำะพันธุ์หรือท ำก่ิงพันธุ์ไม้ต่ำง ๆ ไว้ขำยไปพร้อม

กันด้วย ซ่ึงมีทั้งกิ่งพันธุ์มะนำว มัลเบอร์รี่ ฝรั่งกิมจู

มะพร้ำวน้ ำหอม ส้มจุก ชมพู่ ทับทิม หน่อกล้วย ฯลฯ 

ท ำให้มีรำยได้จำกกำรขำยกิ่งพันธุ์ไม้ต่ำง ๆ เหล่ำน้ีใน

ระหว่ำงเรียนไม่ต่ ำกว่ำเดือนละ 10,000 บำท   

อันท่ีจริงนั้น ก ำนันวิชิตมีควำมสนใจในเรื่องกำรปลูก

ต้นไม้นำนำชนิดอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ก่อนมำเรียน ม.

ชีวิตไม่นำน ก็ท ำโครงกำรเพ่ือนช่วยเพื่อน ซ่ึงตอนแรกมี

ผู้เข้ำร่วมโครงกำรประมำณ 20 รำย มีกำรร่วมกันเวียน

ปลูกต้นไม้ให้เพื่อน บ้ำนละ 30 ต้น และมีกำรเก็บเมล็ด

พันธุ์ไม้ ลูกต้นไม้ ลูกพันธุ์ไม้หลำยอย่ำงมำจำกในป่ำ 

น ำมำ เพำะพันธุ์ ไ ว้ โดย ไ ม่ ต้อง ซ้ือและยั ง มีก ำร

แลกเปล่ียนพันธุ์ไม้/ต้นไม้กันด้วย เช่น ตะเคียนทอง ยำง

นำ สะเดำ กระถินเทพำ รวมถึงพืชผักสวนครัว มะพร้ำว 

ฯลฯ ใครมีอะไรก็น ำมำแลกเปล่ียนกันหรือสำมำรถแยก

หน่อไปปลูกได้ ท ำให้เกิดกำรเกื้อกูลกัน ช่วยเหลือซ่ึงกัน

และกันในด้ำนต่ำง ๆ ไม่ใช่เฉพำะกำรปลูกต้นไม้เท่ำนั้น 
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ซึ่งทั้งหมดที่ท าไปก็เพ่ือให้ชาวบ้านสามารถพ่ึงพา

ตนเองได้ มีไม้ไว้ใช้สอย มีไม้ผลไว้กิน มีพืชผักนานา

ชนิดไว้กิน ไม่ต้องไปซื้อ ที่เรียกว่า “ปลูกกิน ปลูก

สร้าง และปลูกเพ่ือฟ้ืนธรรมชาติ” หรือสามารถ

น ามากิน มาใช้ มาขาย ท าให้มีเงินเหลือ ซึ่งประเด็น

น้ีส าคัญมาก ยังไม่เคยพบที่ไหนท ากัน ซึ่งแต่ก่อน

พ้ืนที่ต่าง ๆ อาจจะท าแบบน้ี แต่ปัจจุบันสูญหายไป

ตามเวลาและอิทธิพลของระบบทุนนิยมภายนอกที่

เข้ามาถาโถมชุมชน   

ส ำหรับ “สวนพอใจ” ซ่ึงเป็นผลผลิตของโครงงำนน้ี 

พอท ำได้ประมำณ 1 ปี ก็มีคนขอเข้ำมำศึกษำดูงำนอยู่

ตลอดเวลำ รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษำหรือ

ผู้เรียน ม.ชีวิต ด้วย ส่วนหน่ึงท่ีก ำนันเกิดกำรเปล่ียน 

แปลงตนเองและสำมำรถสร้ำงผลผลิตต่ำง ๆ ได้

ค่อนข้ำงรวดเร็ว เป็นเพรำะประมำณปี 2559 ได้มี

โอกำสไปศึกษำเรียนรู้กับ ดร.เกริก มีมุ่งกิจ ท่ีศูนย์ฝึก

ปฏิบั ติงำนวนเกษตรเขำฉกรรจ์จั งหวัดสระแก้ว 

ประมำณหน่ึงสัปดำห์  ซ่ึงผู้ เรียน ม.ชีวิตไปด้วยกัน

ทั้งหมด 7 คน ท ำให้คิดได้ว่ำ ท่ีผ่ำนมำตนเองคิดผิด... 

“ที่ผ่านมาเราต้องไปหาเงินมาเพ่ือซื้อทุกอย่าง ถ้า

เราไม่สร้างข้ึนเอง ก็ต้องง้อหรือพ่ึงข้างนอก” และ

ท ำให้เข้ำใจอย่ำงชัดเจนว่ำ “อาหารและที่อยู่อาศัย

ต่างหากที่ส าคัญต่อชีวิต ไม่ใช่เอาเงินเป็นตัวตั้ง” 

ซ่ึงก ำนันก็ยอมรับว่ำ แต่ก่อนตนเองคิดแต่เงิน อยำก

รวย แต่ได้เกิดกำรปรับกระบวนทัศน์อย่ำง 360 องศำ 

เม่ือได้ไปศึกษำที่ศูนย์ ฯ ของ ดร.เกริก  

เม่ือคิดได้เช่นน้ี วงจรชีวิตก็เปล่ียนทันที เช้ำตรู่ข้ึนมำก็

เข้ำสวน พอเวลำประมำณ 10.00 น. ก็กลับมำบ้ำนเพ่ือ

ซ้ือขำยน้ ำยำง พอบ่ำยก็เข้ำสวนอีกรอบหน่ึง ส ำหรับ

คุณภำพดิน ก็ต้องปรับ และทรำบว่ำพืชท่ีจะท ำให้ดินดี

ท่ีสุด ก็คือ กล้วย และได้ท ำน้ ำหมักหน่อกล้วย น ำกล้วย

สุกจ ำนวนมำกมำหมักท ำน้ ำหมักกล้วย ใช้ฉีดบ ำรุงให้

กล้วย และพืชผัก ต้นไม้อ่ืน ๆ ท ำให้เติบโตงอกงำม

อย่ำงรวดเร็ว และท ำให้มีเห็ดธรรมชำติประเภทต่ำง ๆ 

ข้ึนหลำยอย่ำง เช่น เห็ดไข่ไก่ เห็ดละโงก เห็ดขำว เห็ด

เหม็ด บำงอย่ำงสำมำรถเก็บขำยได้กิโลกรัมละ 200 

บำท ท ำให้มีรำยได้เสริมข้ึนมำอีก นอกจำกน้ี ก ำนัน

วิชิตก็ยังท ำปุ๋ยประเภทต่ำง ๆ ใช้เองด้วย ทั้งปุ๋ยพืชสด, 

ปุ๋ยหมัก, สำรชีวภำพต่ำง ๆ และไม่ใช้สำรเคมีเลย จำก

กำรท่ีเป็นคนขยัน มุมำนะ หัวไว ท ำจริง ท ำให้ปัจจุบัน

ก ำนันวิชิตมีรำยได้จำกหลำยทำง ทั้งจำกกำรรับซ้ือขำย

น้ ำยำง ซ่ึงเป็นอำชีพท่ีท ำอยู่ก่อนแล้ว กำรขำยต้นไม้/

พันธุ์ไม้/หน่อกล้วย กำรขำยเห็ด กำรขำยน้ ำผ้ึง ส ำหรับ

รำยได้ประจ ำ ก็คือ กำรเป็นก ำนัน และเป็นกรรมกำร

ช่วยเหลือกิจกรรมระดับอ ำเภอ ซ่ึงรวมแล้วมีรำยได้ตก

เดือนละประมำณ 50,000-60,000 บำท เป็นอย่ำงต่ ำ 

ท ำให้สำมำรถด ำรงชีพได้อย่ำงสบำย ไม่เดือดร้อน และ

พร้อมท่ีจะท ำงำนจิตอำสำเพ่ือพัฒนำชุมชน   

ส ำหรับงำนในชุมชน ก ำนันให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำง

มำกและมีเทคนิควิธี หรือศิลปะในกำรท ำงำนชุมชนท่ี

น่ำสนใจเป็นอย่ำงมำก ซ่ึงก็เริ่มจำกกำรแบ่งปันต้นไม้/

พันธุ์ไม้ต่ำง ๆ มีอะไรก็น ำไปเผ่ือแผ่ชำวบ้ำน/ผู้สูงอำยุ 

เวลำไปเย่ียมเยียนตำมบ้ำน ก็น ำหัวเผือก หัวมัน หัว

บอน กล้วย ปลีกล้วย ฯลฯ ติดมือไปด้วยเสมอ และ

พูดคุยกันเร่ือง ภำวะธรรมชำติ, ส่ิงแวดล้อม, และสังคม

ท่ีเป็นอยู่ และท่ีผ่ำนมำ กำรใช้วิธีน้ีในกำรสำนสัมพันธ์

กับชุมชน ท ำให้ได้ใจของประชำชน โดยเฉพำะผู้สูงอำยุ 

ท ำให้เครือข่ำยขยำยออกไปเรื่อย ๆ เริ่มจำกหมู่ท่ี 8 ไป

ยังหมู่  4 ต่อไปหมู่  2 และหมู่ 1 และเม่ือมีเครือข่ำย

ชำวบ้ำนและชุมชนมำกพอแล้ว ทำงมหำวิทยำลัยชีวิต

หรือศูนย์กำรเรียนรู้ ท่ี อ.นำทวี ก็ได้ร่วมมือกับทำง

เกษตรอ ำเภอนำทวี และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในกำรท ำ

เกษตรธรรมชำติและเกษตรเพ่ือกำรพ่ึงพำตนเอง โดย

กำรถำงป่ำรกร้ำงบริเวณใกล้เคียง และส่งเสริมให้

ชำวบ้ำนมำร่วมกันท ำสวนสมรม มีชำวบ้ำนเข้ำร่วม

ประมำณ 50 คน นักศึกษำและบัณฑิต ม.ชีวิต อีก

จ ำนวน 20 คน และชำวบ้ำนสำมำรถมำใช้ประโยชน์ใน

พื้นท่ีน้ีร่วมกันได้ ถือว่ำเป็นแหล่งอำหำร พืชผัก ผลไม้ 
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พันธุ์ไม้ต่ำง ๆ ของชุมชน ท่ีชุมชนเป็นเจ้ำของ ร่วมกันใช้

ประโยชน์และจะต้องร่วมกันดูแลด้วย  

นอกจำกน้ี ก ำนันวิชิตยังเล่ำให้ฟังว่ำ ท่ีผ่ำนมำชุมชนได้

ร่วมกันด ำเนินกำรและท่ีก ำลังริเริ่มด ำเนินกำรในเรื่อง

ต่ำง ๆ หลำยเรื่อง ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดท ำโรงงำนน้ ำด่ืม 

ซ่ึงได้เงินจำกโครงกำรประชำรัฐประมำณ 500,000 

บำท เดิมมีสมำชิก 84 คน ปัจจุบันเพ่ิมเป็น 115 คน ท ำ

มำได้ 2 ปีแล้ว รวมถึงกำรจัดท ำผลิตภัณฑ์ครัวเรือน 

เช่น น้ ำยำซักผ้ำ น้ ำยำปรับผ้ำนุ่ม ครีมนวดผม และสบู่ 

กลุ่มน้ีมีสมำชิกประมำณ 20 กว่ำคน มีทั้งท่ีท ำขำยและ

ท ำไว้ใช้เอง กลุ่มน้ีได้รับเงินโครงกำรประชำรัฐมำประ 

มำณ 400,000 บำท ก็จะพยำยำมบริหำรจัดกำรให้เกิด

ดอกออกผล ไม่ให้เงินสูญหำย นอกจำกน้ี ก็มีกองทุน

หมู่บ้ำน ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีตั้งข้ึนตั้งแต่สมัยรัฐบำลทักษิณ 

ชินวัตร และมีโรงสีชุมชน ซ่ึงก ำลังอยู่ในช่วงกำรจัดตั้ง 

ก ำลังระดมเงินทุนจำกชำวบ้ำนในหมู่ที่ 4, 8 และ 9 เพ่ือ

ซ้ือเครื่องสีข้ำวขนำดเล็กรำคำประมำณ 50,000-

60,000 บำท ส ำหรับตัวโรงเรือนจะสร้ำงท่ีวัดทุ่งข่ำ 

ได้รับเงินจำกโครงกำรไทยยั่งยืนจ ำนวน 200,000 บำท 

ก ำลังอยู่ในช่วงถมดิน กำรจัดท ำโรงสีชุมชน จะท ำให้

ชำวบ้ำนไม่ต้องไปพ่ึงนำยทุนข้ำงนอก สำมำรถใช้

บริกำรหรือสีข้ำวด้วยตนเองก็ได้ จะท ำให้ได้แกลบและ

ร ำเป็นของชุมชน สำมำรถน ำมำขำยสร้ำงรำยได้ให้กับ

ชุมชน  

นอกจำกน้ี ชุมชนยังมีเ งินกองกลำงอีกประมำณ 

400,000 กว่ำบำท ท่ีได้จำกกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร

ต่ำง ๆ รวมถึงค่ำปรับประชำชนหรือคนท่ีอยู่อำศัยใน

ชุมชนแต่ไม่ปฏิบัติตัวตำมระเบียบของชุมชนหรือท่ี

เรียกว่ำ “พฤติกรรมท าลายสังคม” เช่น กำรทะเลำะ

วิวำท กำรเมำสุรำชกต่อยกัน กำรทะเลำะวิวำทกรณีชู้

สำว กำรน ำสัตว์เล้ียง เช่น วัว เข้ำไปกินพืชของคนอ่ืน 

กำรปลูกต้นไม้ล้ ำเขตแดนของคนอ่ืน เป็นต้น ซ่ึงโดย

ปกติก ำหนดค่ำปรับผู้เกี่ยวข้องหรือผู้สร้ำงเหตุกำรณ์

ต่ำง ๆ ดังกล่ำวไว้คนละ 500 บำท ซ่ึงท่ีผ่ำนมำสำมำรถ

เก็บเงินจำกค่ำปรับได้ไม่น้อย โดยเฉพำะจำกคนท่ีเข้ำ

มำอยู่อำศัยใหม่ ท่ีไม่ทรำบกฎระเบียบของชุมชนก็มี แต่

ส่วนใหญ่ทรำบกฎระเบียบ แต่อำจจะคิดว่ำปรับไม่จริง

ก็มี และน ำเงินท่ีได้มำเป็นเงินกองกลำง ส ำหรับกองทุน

หมู่บ้ำน ก็ก ำลังจะเปิดให้บริกำร ซ่ึงเงินกองทุนหมู่บ้ำน

น้ี ไม่ใช่เงินท่ีรัฐจัดสรรให้ตำมนโยบำยในแต่ละยุค

เท่ำนั้น แต่มีเงินสะสมของหมู่บ้ำน/ชุมชนด้วยจ ำนวน

หน่ึงประมำณ 100,000 กว่ำบำท ซ่ึงเงินส่วนน้ีมักจะมี

ไว้ให้ชำวบ้ำนยืมไปใช้ได้ ในกรณีฉุกเฉินต่ำง ๆ เช่น เงิน

ขำดมือยำมเจ็บป่วย เกิดอุบัติเหตุ ค่ำเรียนของลูก ฯลฯ 

ซ่ึงสำมำรถยืมได้สูงสุด 10,000 บำทต่อครั้ง นอกจำกนี้ 

ชุมชนก็ยังมีกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ท่ีท ำให้มีก ำไร เช่น 

โรงน้ ำด่ืมมีก ำไร ก็น ำมำใส่ไว้ตรงน้ี หรือกำรให้เช่ำ

เครื่องเสียง โต๊ะ เต็นท์ ถ้วยชำมในงำนพิธีต่ำง ๆ เป็น

ต้น นับว่ำเป็นกำรบริหำรจัดกำรเงินท่ีได้รับมำจำกรัฐได้

อย่ำงมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ เพรำะเงินไม่หมด

ไป แต่กลับงอกเงย และสำมำรถน ำมำจุนเจือคนท่ี

ยำกล ำบำก รวมถึงคนพิกำรและคนไข้ติดเตียงในชุมชน

ด้วย เรียกได้ว่ำ ไม่มีใครตกหล่นหรือถูกทอดทิ้งใน

กระบวนกำรพัฒนำแบบน้ี เพรำะมีควำมโปร่งใส 

ชำวบ้ำนใส่ใจในกำรพัฒนำควำมเป็นอยู่ ท่ีดี มีกำร

ประชุมชำวบ้ำนสม่ ำเสมอทุกวันท่ี 15 ของเดือน มีกำร

น ำท่ีดีจำกก ำนันวิชิต ผู้ช่วยก ำนัน และคณะกรรมกำร

ทุกคน 

  โดยสรุป   ก านันวิชิต บัวคง เป็นนักปฏิบัติและ

นักพัฒนาชุมชนที่มีพ้ืนฐานที่ดีอยู่แล้วในทุกด้าน 

ทั้งด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ ความคิด จิตใจ 

และทักษะที่ละเมียดละไมในการท างานชุมชน 

สามารถประสานเช่ือมโยงกับคนประเภทต่าง ๆ ใน

ชุมชนให้มาท างานร่วมกันได้ มีจิตอาสาหรือจิตใจที่

ใสสะอาด ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจาก

ชุมชน ได้รับการผลักดันจากชาวบ้านให้เป็นก านัน 

ไม่ได้อยากเป็นเอง แต่เม่ือได้เป็น ก็ท างานในบท 

บาทหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ี มีความโปร่งใส มีการ

บริหารจัดการเงินที่ดี ท าให้ไม่มีความขัดแย้ง ย่ิงมา

เรียน ม.ชีวิต ก็ย่ิงท าให้เปล่ียนแปลงได้เร็วข้ึน มี
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ความชัดเจนในประเด็น “การพ่ึงพาตนเอง” จึง

สามารถน าชุมชนในการก าหนดทิศทางหรือยก 

ระดับการพัฒนาชุมชนได้อย่างสอดคล้องกับสภาพ

และความต้องการของคนในชุมชนมากย่ิงข้ึน บน

ฐานคิดเรื่องการพึ่งพาตนเอง ท าให้สามารถส่ือสาร

เร่ืองน้ีกับชุมชนว่ามีความส าคัญอย่างไรที่จะต้อง

พ่ึงพาตนเองและพ่ึงพาซึ่งกันและกันให้ได้ โดย 

เฉพาะด้านอาหาร ที่อยู่อาศัยและการดูแลคนที่

ต้องการความช่วยเหลือ เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุติด

เตียง คนที่ยากจน   

 

คุณขวัญใจ สุขสวัสดิ์  บ้ำนปลักธง ต.คอหงส์ อ.

หำดใหญ่ จ.สงขลำ อำยุ 45 ปี เข้ำเรียน ม.ชีวิต ปี 

2558 เป็นเจ้ำของกิจกำรนวดแผนไทย/กำรแพทย์แผน

ไทย/ท ำสมุนไพรและยำพื้นบ้ำนจ ำหน่ำยท่ีบ้ำนของตน 

เอง และเป็นประธำน อสม. เคยศึกษำมหำวิทยำลัยรำช

ภัฏสงขลำ ด้ำนกำรแพทย์แผนไทย ท่ีมำเรียน ม.ชีวิต 

เพรำะได้รับกำรชักชวนจำกรุ่นพ่ีท่ีเคยเรียน ม.ชีวิตท่ี

รู้จักสนิทสนมกัน ซ่ึงท ำงำนเป็นจิตอำสำของหมู่บ้ำน

ด้วยกันและเป็นคณะกรรมกำรชุมชนเหมือนกัน ตอน

ท่ีมำชวน เพื่อนหรือรุ่นพ่ีท่ำนดังกล่ำว ก็บอกว่ำ จะได้มี

โอกำสพัฒนำตนเอง  และจะได้ลดหน้ีหรือปลดหน้ีได้

ด้วย เพรำะตัวรุ่นพ่ีเองก็สำมำรถปลดหน้ีและสร้ำงบ้ำน

ได้ด้วย ส ำหรับสำมีคุณขวัญใจท ำงำนเป็นพนักงำน

รักษำรถของกำรรถไฟแห่งประเทศไทย มีบุตรด้วยกัน 

4 คน บุตรเรียนส ำเร็จระดับปริญญำโทแล้ว 1 คน 

ท ำงำนเป็นอำจำรย์ท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต จบ

ปริญญำตรีด้ำนกำรแพทย์แผนไทย 1 คน และลูกอีก

สองคน ก ำลังเรียน ม.6 อยู่ 1 คน และอีกหน่ึงคนเพ่ิง

ย่ำง 7 ปี ก ำลังจะเข้ำศึกษำชั้น ป. 1 คุณขวัญใจ เป็นคน

ท่ีสนใจด้ำนกำรแพทย์แผนไทยและด้ำนชุมชนมำนำน

แล้ว ท่ีผ่ำนมำเคยลองสอบหมอพื้นบ้ำนของจังหวัด

สงขลำ ก็สำมำรถสอบได้ ท ำงำนเป็น อสม. มำนำนแล้ว 

จนได้รับเลือกเป็น อสม. ดีเด่น ของเทศบำลต ำบลคอ

หงส์ในปี 2561 ซ่ึงกำรได้รับกำรคัดเลือกน้ี ก็จะต้องไป

พูดแข่งขันกับคนอ่ืน ๆ อีกประมำณ 12 คน ซ่ึงเป็นกำร

พูดเกี่ยวกับประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนเป็น อสม. ท่ี

ผ่ำนมำ และหลังจำกนั้น ยังได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำไป

แข่งในระดับอ ำเภอ มีผู้แข่งขัน 4 คน ก็ได้ท่ีหน่ึง และ

ต่อมำเป็นกำรแข่งขันในระดับจังหวัดมีทั้งหมด 3 คน ก็

ได้ ท่ีหน่ึงอีก แต่พอไปแข่งระดับภำคมีทั้ งหมด 14 

จังหวัด ได้ล ำดับท่ี 3  

เน่ืองจำกเป็น อสม. พอมำเรียน ม.ชีวิต เม่ือได้รับกำร

ฝึกให้ท ำแผน 4 แผน ทั้งแผนเป้ำหมำยและชีวิต อำชีพ/

รำยได้ กำรเงิน และสุขภำพ เลยท ำเรื่องท่ีตนเองท ำอยู่ 

หรือมีควำมสนใจ และมีควำมรู้เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ซ่ึงก็
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คือเรื่องสมุนไพรและกำรแปรรูปสมุนไพร เพรำะ

สำมำรถสร้ำงรำยได้ทั้งของตนเองและชุมชน และยังท ำ

ให้สุขภำพดีด้วย และตนเองไม่ได้มองแยก แต่น ำเรื่อง

ชุมชนเข้ำมำในแผนของตนด้วย ภำยใต้โจทย์ท่ีว่ำ...ท า

อย่างไรจึงจะท าให้ตนเอง ครอบครัวและชุมชน มี

กิน มีใช้ มีรายได้ ปลูกส่ิงที่กิน กินส่ิงที่ปลูก กิน

อาหารเป็นยา? จึงน ำมำสู่กำรจัดท ำโครงงำนกำร

ส่งเสริมกำรปลูกสมุนไพรเป็นอำชีพ ซ่ึงมีชื่อเต็ม ๆ ว่ำ 

“โครงงานพัฒนาอาชีพให้บริการสมุนไพรเพ่ือ

สุขภาพและสืบสานภูมิปัญญา” โดยได้รับควำม

ร่วมมือจำกเครือข่ำย อสม. ท่ีมีอยู่ในหมู่บ้ำนทั้งหมด 

7-8 คน แต่ละคนรับผิดชอบในกำรส่ือสำรกับชำวบ้ำน 

คนละประมำณ 20 กว่ำหลังคำเรือน แต่เริ่มจำก 20 

ครัวเรือนแรกก่อน แล้วจึงวำงแผนค่อย ๆ ขยำยออกไป

ยังกลุ่มหรือคุ้มบ้ำนอ่ืน ๆ ซ่ึงทั้งหมดมีประมำณ 300 

หลังคำเรือน ซ่ึงต้องใช้เวลำในกำรท ำงำนเรื่องน้ี 

ส ำหรับสมุนไพรท่ีส่งเสริมให้ปลูกมีหลำยอย่ำง ยก 

ตัวอย่ำงเช่น มะตูม มะรุม ขิง ข่ำ ตะไคร้ ฯลฯ นอกจำกน้ี 

ก็ยังมีสมุนไพรส ำหรับกำรจ่ำยแจกแลกเปล่ียนเรียนรู้

ซ่ึงกันและกันอีกประมำณ 100 กว่ำชนิด โดยใช้วิธีกำร

แลกเปล่ียนกันและแจกต่อ ๆ กันไป ใครมีอะไรก็น ำมำ

แบ่งปันกัน หรือสำมำรถเข้ำไปแยกหน่อ แยกกอ แยก

ต้นอ่อนได้เองเลย ไม่ต้องรอ ใครชอบแบบไหน สนใจ

อะไร ก็สำมำรถน ำไปปลูกท่ีบ้ำนหรือสวนของตนเองได้

เลย  

ส ำหรับตนเองและครอบครัวก็เกิดกำรเปล่ียนแปลง

ด้ำนต่ำง ๆ มำกมำย เช่น ปัจจุบันไม่มีหน้ีสิน มีเงินออม 

ไปวัดท ำบุญทุกวันพระ ท ำถ่ำนใช้เอง ท ำให้ลดรำยจ่ำย

ได้มำกมำย ส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงด้ำนรำยได้นั้น มี

รำยได้เพ่ิมข้ึนจำกกำรเปิดกิจกำรกำรแพทย์แผนไทยท่ี

บ้ำน ซ่ึงมีทั้งบริกำรนวด (ชั่วโมงละ 200 บำท) แช่น้ ำ

สมุนไพร (ชั่วโมงละ 150 บำท) ท ำยำหม้อส ำหรับรักษำ

โรค (รำคำปกติหม้อละ 1,290 บำท) ท ำยำบ ำรุงสตรี 

(หม้อละ 1,299 บำท) นอกจำกน้ี ก็ยังมีรำยได้จำกกำร

ขำยผักบุ้ง, กล้วย, สมุนไพร และยำพื้นบ้ำนต่ำง ๆ อีก

หลำยอย่ำง ท ำให้มีรำยได้อย่ำงต่ ำวันละ 300 บำท 

จนถึงวันละ 1,500 บำท และบำงวันอำจได้สูงถึง 

2,000-3,000 บำท และยังมีบทบำทเป็นวิทยำกรสอน

นวดแผนไทย/กำรนวดพื้นฐำน กำรดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น 

กำรท ำลูกประคบ กำรท ำน้ ำมันหม่อง ซ่ึงส่วนใหญ่ไป

สอนตำมโรงเรียนท่ีได้รับเชิญมำ ท ำให้มีรำยได้เสริม

จำกกำรเป็นวิทยำกรอีกทำงหน่ึงด้วย โดยปกติเวลำไป

สอนตำมโรงเรียน จะได้ค่ำวิทยำกรชั่วโมงละ 200 บำท   

นอกจำกน้ี ยังน ำแนวคิด ปรัชญำ หลักกำรต่ำง ๆ ของ 

ม.ชีวิต มำใช้ในครอบครัว เช่นกำรวำงแผนเป้ำหมำย

และชีวิต ก็ได้น ำมำคุยกับลูกและญำติพ่ีน้องคนอ่ืน ๆ 

ในครอบครัว ท่ีมีบ้ำนอยู่ในบริเวณเดียวกันด้วย สอนให้

ลูกเก็บหอมรอมริบ ปัจจุบันได้สร้ำงหลักประกันให้กับ

ลูกทุกคน ด้วยกำรท ำประกันชีวิตให้ทุกคน และเน่ือง 

จำกตนเองเป็น อสม. ซ่ึงมีบทบำทหน้ำท่ีในกำรท ำงำน

ด้ำนสุขภำพอยู่แล้ว ทั้งด้ำนกำรส่งเสริม กำรป้องกัน 

กำรรักษำบ ำบัดพื้นฐำนและกำรฟื้นฟูสุขภำพให้กับ

ผู้สูงอำยุ ผู้ ป่วยติดเตียง และกลุ่มอ่ืน ๆ จึงท ำให้

สำมำรถสอดแทรกส่ิงต่ำง ๆ ท่ีได้เรียนมำจำก ม.ชีวิต 

ในกำรท ำงำนกับชำวบ้ำนและชุมชน รวมถึงส่ิงท่ีตนเอง

ท ำในโครงงำน ก็จะเน้นเรื่อง กำรป้องกันมะเร็ง 

เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง ด้วยกำรดูแลตนเอง กำร

บริโภคอำหำรท่ีเป็นประโยชน์ กำรใช้หรือกินสมุนไพรท่ี

เป็นอำหำรหรือเป็นยำป้องกันพื้นฐำน ซ่ึงทั้งหมดท่ีท ำ

ไปก็เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนมีชีวิตควำมเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น

ในทุกด้ำน เพรำะสมุนไพรท่ีชำวบ้ำนปลูก ก็สำมำรถ

จ ำหน่ำยได้ด้วย ท ำให้ทุกบ้ำนท่ีปลูกสมุนไพรมีรำยได้

เพ่ิมทุกครัวเรือน  

  โดยสรุป   คุณขวัญใจ สุขสวัสดิ์  เป็นผู้ เ รียน  

ม.ชีวิต ที่ได้รับประโยชน์เต็ม ๆ  จากแนวคิด ปรัชญา 

เคร่ืองมือการเปล่ียนแปลงตามแผน 4 แผน อย่าง

เห็นได้ชัดเจน นอกจากน้ี การท าโครงงานก็มีความ

สอดคล้องกับบริบทชีวิตและการท างานของตนเอง 

ครอบครัวและชุมชน ท าให้เกิดการผสานพลังกัน

ทุ ก ด้ า น  ทั้ ง พ ลั ง ภ า ย ใ นตน เ อ งที่ มี ค ว าม รู้
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ความสามารถความสนใจในด้านการแพทย์แผน

ไทยอยู่แล้ว และพอได้มาท าโครงงานที่อยู่บนฐาน

ความสนใจเดิม ก็ ย่ิงท าให้เกิดพลังการเปล่ียน 

แปลงในด้านต่าง ๆ อย่างชัดเจน นอกจากน้ี โจทย์

ในการท าโครงงานก็มีความเช่ือมโยงกับชุมชน 

ไม่ได้มองแยก ท าให้สามารถเกิดผลได้หลาย ๆ 

อย่างในเวลาเดียวกัน หรือเรียกว่า การคิดแบบ 

win-win คือ มีแต่ได้กับได้ ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ ท า

ส่ิงเดียว แต่ได้ประโยชน์หลายด้าน หลายคน จึงมี

บทบาทเป็นผู้น าแห่งการเปล่ียนแปลงอยู่แล้วโดย

ธรรมชาติ โดยต าแหน่ง และโดยวิธีคิด ที่สะท้อน

จากการท าโครงงาน นับว่าเป็นผู้เรียนที่มีความคิด

เชิงระบบ มองสรรพส่ิงอย่างมีความเช่ือมโยงกัน 

และได้รับการหนุนเส ริมมากข้ึนจากการท า

โครงงานท่ีมีทุกมิติ    

 

คุณนิธิลดา กิตติภัทรสุนทร ต.ปำกช่อง อ.จอมบึง จ.

รำชบุรี  อำยุ 51 ปี เข้ำเรียนปี 2559 ก่อนมำเรียน  

ม.ชีวิต จบ ม. 6 กศน. ท่ีมำเรียน ม.ชีวิต เพรำะมีเพ่ือน

ชวนมำเรียน แต่ท่ีจริงตนเองไม่ค่อยอยำกเรียนเท่ำไหร่ 

เพรำะยังมีภำระหลำยด้ำน โดยเฉพำะลูกคนโตท่ีมี

ปัญหำทำงจิตเวช ต้องคอยดูแล ท ำให้เป็นห่วงลูก 

เพรำะไม่มีใครดูแล เนื่องจำกตนเองแยกกับสำมี อำชีพ

เดิม ท ำเสริมสวย แต่ต่อมำเปล่ียนเป็นกำรนวดแผนไทย 

ซ่ึงเคยเรียนตั้ งแต่ช่วงปี  2547-2552 ชื่อหลักสูตร

แพทย์แผนไทยและกำรผดุงครรภ์ไทย ซ่ึงในช่วงระหว่ำง

เรียนก็เกิดอุบัติเหตุถูกรถชน ท ำให้เรียนและท ำงำน

ไม่ได้ ได้รับค่ำสินไหมมำจ ำนวน 20,000 บำท และยัง

เคยเรียนจัดกระดูกกับแพทย์พื้นบ้ำนด้วย  

ปัจจุบันมีอำชีพหลักจำกกำรนวดแผนไทย ขำยชำ

สมุนไพร น้ ำมันนวด และลูกประคบด้วย แต่กำรขำยชำ

สมุนไพร น้ ำมันนวดหรือลูกประคบนั้น เป็นเพียงรำยได้

เสริมหรือขำยได้เวลำมีงำนต่ำง ๆ เท่ำนั้น ดังนั้น รำยได้

หลักจึงอยู่ท่ีกำรนวด ได้ประมำณ 9,000-10,000 บำท

ต่อเดือน ซ่ึงก็ไม่ค่อยพอ ท ำให้ไม่ค่อยมีควำมพร้อมใน

กำรมำเรียน เพรำะห่วงลูกด้วย รำยได้น้อยด้วย ห่วง

ทำงบ้ำนแม่ด้วย ซ่ึงมีปัญหำเรื่องท่ีดิน ท ำให้ต้องหยุด

เรียนไประยะหน่ึง นอกจำกน้ี บำงครั้งรู้สึกสับสนกับ

ชีวิต แต่อำจำรย์ก็อยำกให้มำเรียนให้จบ ปัจจุบันได้

กลับมำเรียนใหม่ เพรำะอำจำรย์ช่วยเหลือด้ำนค่ำเรียน

เดือนละ 2,000 บำท และจ่ำยเองอีกเดือนละ 1,000 

บำท และยังมีกองทุนช่วยเหลือด้วย และบำงช่วงก็มี

รำยได้พิเศษ อำทิตย์ละ 1-2 วัน ถ้ำมีงำนหรือ มี

โครงกำรพิเศษ ท่ีอำจำรย์จีรภัทรร่วมกับทำงจังหวัดใน

กำรจัดงำน เช่น งำนโอท็อป งำนใส่ผ้ำไทย เป็นต้น   

ส ำหรับกำรเรียนรู้ท่ี ม.ชีวิต ก็พอเข้ำใจว่ำ เน้นเรื่องกำร

เปล่ียนแปลงตนเอง และกำรพ่ึงพำตนเองให้ได้ ท่ีผ่ำน

มำก็ได้เรียนเร่ืองกำรวำงแผนเป้ำหมำยและชีวิต กำรท ำ

บัญชีครัวเรือน มีกำรจดบัญชีรำยรับรำยจ่ำย แต่ก็ยัง

จดอย่ำงไม่เป็นระบบ ส ำหรับกำรเรียนรู้ในชุมชน ได้ไป

ศึกษำท่ีชุมชนวัดเจ็ดเสมียน ท ำให้รู้ว่ำกลุ่มต่ำง ๆ ท่ีมี
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อยู่ในชุมชนนั้นเขำท ำอะไรกันบ้ำง เช่น กลุ่มออมทรัพย์ 

กลุ่มท ำไข่เค็ม กลุ่มดูแลผู้สูงอำยุ นอกจำกน้ี ก็ได้ทรำบ

ว่ำ ชุมชนมีทรัพยำกรอะไรบ้ำง มีกำรจัดกำรทุนของ

ชุมชนอย่ำงไร ซ่ึงเท่ำท่ีทรำบ ทุนของชุมชนวัดเจ็ด

เสมียน ก็คือ กำรมีภู มิปัญญำของตนเอง กำรมี

ควำมสำมำรถในกำรท ำน้ ำมันเหลือง และบำงหมู่บ้ำนก็

ท ำเศรษฐกิจพอเพียง หรือเดินตำมศำสตร์พระรำชำ 

เน้นกำรพ่ึงพำตนเอง กำรพออยู่พอกิน และมีกำร

เกื้อกูลกันในชุมชน 

  โดยสรุป   จากการที่ได้มีโอกาสพูดคุยกัน พบว่า 

คุณนิธิลดา กิตติภัทรสุนทร ต้องเผชิญกับปัญหา

หลายอย่างในชีวิต ทั้งเร่ืองความสัมพันธ์กับสามี 

ความห่วงใยในลูก ที่อยู่อาศัย/ที่ดิน และฐานะทาง

เศรษฐกิจ และยังประสบอุบัติเหตุซ้ าเติมปัญหาที่มี

หลายด้านอีกด้วย ท าให้ต้องหยุดเรียนไประยะหน่ึง 

ประกอบกับต้องหาทางตั้งหลักปักฐานด้วย แต่ที่

ผ่านมา ได้รับก าลังใจจากอาจารย์จีรภัทร คอย

โทรศัพท์ไปตาม เพราะอาจารย์เป็นห่วง ปัจจุบันก็

ต้องท างานนวดไปด้วย เรียนไปด้วย ส าหรับด้าน

การเรียน พบว่า คุณนิธิลดา ยังไม่ทราบเก่ียวกับ

การจัดท าแผนทั้ง 4 แผน เน่ืองจากการประเมิน

ครั้งน้ี เป็นการประเมินเชิงเสริมพลัง ผู้วิจัยเลยฝึก

ให้คุณนิธิลดา ลองท าแผน 4 แผน ซึ่งก็สามารถท า

ได้ดี หลังจากการแก้ไขรอบแรก และมีการอธิบาย

เพ่ิมเติม นับว่าเป็นคนที่มีการเรียนรู้ได้เร็ว ภายใต้

เวลาท่ีมีจ ากัด 

  



 

212 | การจดัการศึกษาทางเลือกและผลท่ีเกิดข้ึนในบรบิทของ สรพ. 

ตาราง 4-6 
ตารางสรุปลกัษณะและความรูค้วามสามารถดา้นต่าง ๆ ของนกัศึกษาหรือผู้เรยีน 

ชื่อ-นามสกุล 

เพศ, อายุ 

อาชีพ/สถานภาพ/

ต าแหน่งในชุมชน 

ปทีี่เข้า

ศึกษา  

ม.ชีวติ 

จังหวัด 

ความรู้ความสามารถ  

ที่โดดเด่น/ 

การเปลี่ยนแปลงตนเอง

ในด้านต่าง ๆ/ท่าทีต่อ

การเรียนรู้ 

1. คุณดลฤดี รักษจ์ักร 
หญิง, 54 ปี 

พนักงำนองค์กร
ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น (เทศบำล
ต ำบลป่ำบง) 

2558 ต.ปำ่บง  
อ สำรภี  
จ.เชยีงใหม่ 
 

มีควำมสำมำรถในกำร
วิเครำะห์กำร
เปลี่ยนแปลงในชุมชน/
กำรคดิเชิงระบบ/กำร
ท ำงำนกับชุมชน 

2. คุณจ ำนง พลซำ 
ชาย, 52  ปี 

ผู้ใหญ่บ้ำน/
พนักงำนขับรถ
โรงเรยีน/ช่ำงตัดผม 
เกษตรกร 

2558  
 

อ.วังสะพุง  
จ.เลย 
 

กำรลงมือปฏิบัติทันท/ีมี
ควำมสนใจในกำรเรียนรู้
สูงมำก 

3. พระปลัดกมลมำศ พรหมเสน่ห์ 
ชาย, 58 ปี 

พระสงฆ์/ 
พระนักพัฒนำ
ชุมชน 
 

2558 
 

อ.ตรอน  
จ.อุตรดิตถ์ 

กำรมีควำมมุ่งมั่นในกำร
พัฒนำระบบเศรษฐกจิ
ของชุมชน/กำรพัฒนำวัด
บนฐำนกำรมสี่วนรว่ม
ของชุมชน/กำรมีเครือข่ำย
กว้ำงขวำง 

4. คุณจิรวรรณ อ่องส ำรดิ 
หญิง, 54 ปี 

เกษตรกร/ประธำน 
อสม./เลขำนุกำร
กลุ่มกำรเงิน
หมู่บำ้น 
 

2558 อ.คีรมีำศ  
จ.สุโขทัย 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรท ำตำมเกษตรทฤษฎี
ใหม่/มุ่งมั่น/อดทน/ท ำจรงิ 

5. ผู้ใหญบ่้ำนวีรวรรณ วิจิตรวงศ์ 
หญิง, 51 ปี 

ผู้ใหญ่บ้ำน/
เกษตรกร 

2560 อ.วัดโบสถ์  
จ.พิษณุโลก 

มีควำมสำมำรถหลำย
ด้ำน/มีกำรจัดตั้งกลุ่มกำร
เรียนรูแ้ละศูนย์รวมใจ ม.
ชวีิต 

6. พระครูสุวรรณโชตวิัฒน์ 
ชาย, 48 ปี 

พระสงฆ์/พระ
นักพัฒนำ 

2559 อ.สุวรรณภูมิ  
จ.ร้อยเอ็ด 
 

ให้ควำมส ำคัญกับกำร
เรียนรูต้ำมแนวทำง ม.
ชวีิต ดว้ยกำรจัดตั้งศูนย์
กำรเรยีนรูข้อง ม.ชวีิต/มี
เครือข่ำยพระสงฆ์และ
เครือข่ำยชุมชน 

7. คุณประกอบ เฮง 
หญิง, 49 ปี 

คำ้ขำย/รำ้นอำหำร/
ผู้ใหญ่บ้ำน/
เกษตรกร 

2559 อ.สรรคบุรี  
จ.ชัยนำท 

มีควำมคิดใหม่ ๆ ในกำร
พัฒนำหมู่บ้ำน/มีควำม
มุ่งมั่นอยำกพัฒนำ
หมู่บำ้นให้มีควำมเป็นอยู่
ที่ดีรว่มกัน 
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ชื่อ-นามสกุล 

เพศ, อายุ 

อาชีพ/สถานภาพ/

ต าแหน่งในชุมชน 

ปทีี่เข้า

ศึกษา  

ม.ชีวติ 

จังหวัด 

ความรู้ความสามารถ  

ที่โดดเด่น/ 

การเปลี่ยนแปลงตนเอง

ในด้านต่าง ๆ/ท่าทีต่อ

การเรียนรู้ 

8. คุณณรงค ์ศิริมุสิกะ 
ชาย, 52  ปี 

เกษตรกรแนวใหม่/
เกษตรธรรมชำติ/
สวนสมรม
ผสมผสำน 

2560  อ.ปำ่บอน  
จ.พัทลุง 

มีควำมสำมำรถหลำย
ด้ำน/คดิต่อยอดจำก
ระบบเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง/มีควำมคิดเชงิ
ระบบ ฯลฯ  

9. คุณวิชิต บัวคง 
ชาย, 46 ปี 
 
 

ก ำนัน/รับซื้อน้ ำ
ยำง/เกษตรกรสวน
สมรม 

2558  อ.นำทวี  
จ.สงขลำ 

มีควำมสำมำรถหลำย
ด้ำน/กำรคำ้ขำย/กำรท ำ
สวนสมรม/กำรท ำงำน
ชุมชน 

10. คุณขวัญใจ สุขสวัสดิ ์
หญิง, 45 ปี 

เจ้ำของกจิกำรนวด
แผนไทย/ท ำ
สมุนไพรขำย/
ประธำน อสม. 

2558 ต.คอหงส์  
อ.หำดใหญ่  
จ.สงขลำ 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรแพทย์แผนไทย/
ท ำสมุนไพรขำย/มีบทบำท
ในชุมชน 

11. คุณนิธิลดำ กติติภัทรสุนทร  
หญิง, 51 ปี 

นวดแผนโบรำณ 2559  อ.เมือง  
จ.รำชบุรี 

มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรนวดแผนโบรำณ 
และมีควำมตอ้งกำร
ยกระดับสถำนภำพของ
ตน แต่ที่ผ่ำนมำประสบ
ปัญหำหลำยอย่ำงในชวีิต 
แต่กลับมำศึกษำตอ่ 

ส ำหรับอำจำรย์และศูนย์กำรเรียนรู้ท่ีมีผลงำนโดดเด่น, 

สร้ำงกำรเรียนรู้และกำรเปล่ียนแปลงด้วยแนวทำงใหม่ 

ๆ ท่ีมีผลกระทบสูงต่อชุมชน/สังคม ได้แก่ อ.รสริน พุทธ

ภูมิพิทักษ์ ณ ศูนย์กำรเรียนรู้บ้ำนปลักแรด อ ำเภอบำง

ระก ำ จังหวัดพิษณุโลก, อ.สุรัตน์ เศวตเศรนี กรณีกำร

ส่งเสริมกลุ่มกำรเรียนรู้  อ ำ เภอวัดโบสถ์ จั งหวัด

พิษณุโลก, อ.สัญญำ สร้อยเสนำ ศูนย์บ่มเพำะทับตะวัน 

อ ำเภอบ้ำนผือ จังหวัดอุดรธำนี, อ.อ ำนวย ด ำช่วย 

กรณีกำรผลิตปุ๋ยสูตรใหม่ อ ำเภอเขำชัยสน จังหวัด

พัทลุง, อ.ไอศูรย์ ภำษยะวรรณ์ อ.กฤษณำ ภำษ

ยะวรรณ์ และ อ.พร้อมศิริ ภำษยะวรรณ์ อ ำเภอเมือง 

จังหวัดชุมพร กรณีกำรใช้ทฤษฎีกำรเรียนรู้สู่ กำร

เปล่ียนแปลงและควำมรักจำกหัวใจในกำรส่งเสริมกำร

เรียนรู้และกำรเปล่ียนแปลงตนเองของผู้เรียน, อ.ชนำ

ภำ ขำวประจิม ศูนย์กำรเรียนรู้ศรีสัชนำลัย อ ำ เภอ

ศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย ได้มีกำรผลิตยำสมุนไพร

จ ำหน่ำย เพ่ือเล้ียงตัวเอง หรือเป็นอำชีพ และส่งเสริม

ให้ผู้เรียนได้ท ำกำรผลิตเพ่ือกำรพ่ึงพำตัวเองด้วย อ.มำ

โนช พ่ึงจะแย้ม ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชน ท่ี อ ำเภอดอย

หล่อ จังหวัดเชียงใหม่ แต่ทั้งหมดน้ี ยังไม่ได้น ำเสนอใน

รำยงำนกำรศึกษำฉบับน้ี เพรำะเวลำไม่พอ แต่ข้อมูลมี

จ ำนวนมำก ซ่ึงคำดว่ำ ทำงทีมงำนของ ม.ชีวิต จะน ำ

ข้อมูลเหล่ำน้ีไปเขียนต่อ หรืออำจด ำเนินกำรร่วมกัน

ระหว่ำงทีมงำนของอำจำรย์ ม.ชีวิต และทีมวิจัยของ

สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม ม.มหิดล ในโอกำส

ต่อไป    
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ส ำหรับกรณีที่ลำออกกลำงคัน และกลับมำเรียนต่อ ก็มี

กรณีท่ีน่ำสนใจอยู่ 2-3 กรณีเช่นกัน ท่ีพิจำรณำว่ำควร

น ำมำเสนอ เพ่ือท ำควำมเข้ำใจบริบทชีวิต (life context) 

ของผู้เรียนท่ีมีควำมสลับซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับทั้ง

ตนเอง คนในครอบครัว และสังคมด้วยเช่นกัน  แต่

ส ำหรับกรณีศึกษำเชิงคุณภำพผู้ลำออกกลำงคัน 

รวมถึงกรณีท่ีลำออกกลำงคัน แล้วกลับเข้ำมำเรียน

ใหม่น้ี ได้น ำไปผนวกในรำยงำนผลกำรศึกษำวิจัยเรื่อง 

“การลาออกกลางคันของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ชีวิต” ซ่ึงได้จัดท ำรำยงำนแยกเล่มออกไปต่ำงหำก ซ่ึง

ในรำยงำนเล่มดังกล่ำวน้ีมีทั้งข้อมูลเชิงปริมำณและเชิง

คุณภำพ ซ่ึงรวมจ ำนวนผู้ ให้ข้อมูลท่ีเป็นผู้ลำออก

กลำงคันเชิงปริมำณ (จ ำนวน 51 รำย) และเชิงคุณภำพ 

(จ ำนวน 6 รำย) รวมทั้งหมดจ ำนวน 57 รำย   

ส ำหรับในล ำดับต่อไปน้ี จะเป็นกำรน ำเสนอกรณีศึกษำ

และบทวิเครำะห์พัฒนำกำร กำรเปล่ียนแปลงในเชิง

กระบวนทัศน์ และบทบำทด้ำนต่ำง ๆ ของบัณฑิตเพียง

บำงส่วน ส ำหรับกรณีศึกษำท่ียังมีสถำนภำพเป็น 

นักศึกษำ/ผู้เรียนในปัจจุบันนั้น จะน ำเสนอในรูปตำรำง

สรุปลักษณะท่ีโดดเด่นท่ี มีนัยส ำคัญทั้ ง ต่อตนเอง 

ครอบครัวและชุมชน ไม่สำมำรถให้ภำพรำยละเอียด

เก่ียวกับกรณีศึกษำเหล่ำน้ีได้ เน่ืองจำกมีเวลำไม่พอ  

ส ำหรับบัณฑิตกลุ่มแรก คือ กลุ่มท่ีมีบทบำทด้ำนกำร

ส่งเสริม/จัดกำรศึกษำ เพ่ือเด็กผู้ด้อยโอกำสในชุมชน 

ซ่ึงประกอบไปด้วย อ.ธนวัฒน์ พรมเกษำ อ ำเภอแม่จริม 

อ.ชำญ พังจันตำ อ ำเภอสันติสุข จังหวัดน่ำน และ คุณ

อ ำภำ ธวัชวิฑูร จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นล ำดับแรก และ

ตำมด้วยกรณีศึกษำบำงส่วน ท่ีมีบทบำทโดดเด่นในด้ำน

อ่ืน ๆ ตำมท่ีได้ให้ภำพรวมไว้ข้ำงต้น แต่จะเป็นกำรเลือก

ข้ึนมำน ำเสนอในบำงกรณีศึกษำเท่ำนั้น เพรำะแต่ละ

กรณีศึกษำมีรำยละเอียดค่อนข้ำงมำก แต่โครงกำรวิจัย 

ฯ มีเวลำในกำรเขียนค่อนข้ำงน้อย จึงจ ำเป็นต้องเลือก

ข้ึนมำน ำเสนอบำงส่วนท่ีมีควำมโดดเด่นในด้ำนต่ำง ๆ 

ดังกล่ำวข้ำงต้นค่อนข้ำงมำก 
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อาจารยธ์นวัฒน์ พรมเกษา   

เข้าเรียน ม.ชีวิต ปี 2554 ส าเร็จการศึกษาปี 2558 

ครูจิตอาสา โรงเรียนวัดป่าแม่จริมโสภิตาราม และกรรมการมลูนิธิใต้แสงธรรม อ.แม่จริม จ.น่าน 

“ชีวิตน้ีมีแต่เด็กผู้ด้อยโอกาสอยู่ในหัวใจ” 

 
ภมิูหลงั/ความเป็นมา 

ครูธนวัฒน์ พรมเกษำ ปัจจุบันอำยุ 58 ปี ชำติพันธุ์เดิม 

คือ เป็นชำวลำว (พ่อแม่อพยพเข้ำมำอยู่ตั้งแต่สมัย

สงครำมโลกครั้งท่ี 2) เป็นนักศึกษำ ม.ชีวิต ท่ี จ.น่ำน 

รุ่นแรก เรียนท่ีศูนย์กำรเรียนรู้ ท่ี เดิมใช้อำคำรของ

วิทยำลัยกำรอำชีพสำ อ ำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน 

ส ำเร็จกำรศึกษำปี พ.ศ. 2558 สำขำสหวิทยำกำรเพ่ือ

กำรพัฒนำท้องถิ่น อำชีพเดิม รับซ้ือรับขำยผลผลิตทำง

กำรเกษตร หรือเป็นพ่อค้ำ  

ปัจจุบันเป็นครูจิตอำสำ เพ่ือกำรพัฒนำเด็กกลุ่มชำติ

พันธุ์ ตอนแรกท่ีเข้ำมำเรียน ม.ชีวิต หรือรู้จัก ม.ชีวิต 

เพรำะขณะนั้นท ำงำนอยู่ท่ีมูลนิธิคนรักบ่อหว้ำ และทำง

มูลนิธิ ฯ ได้เข้ำไปเกี่ยวข้องกับโครงกำรต้นกล้ำอำชีพ58 

จึงได้มีโอกำสอ่ำนเอกสำรต่ำง ๆ ของหลักสูตร ม.ชีวิต 

ท ำให้สนใจ เพรำะมองว่ำเข้ำกับบริบทของชุมชน ตอน

แรกท่ีเข้ำมำเรียนได้ท ำโครงงำนเกี่ยวกับกำรผลิตแก๊ส

ชีวภำพจำกมูลสัตว์ แต่สุดท้ำยไม่ได้ท ำต่อ เพรำะไม่มี

มูลสัตว์หรือมีปริมำณไม่เพียงพอ ตอนหลังจึงเปล่ียนมำ

ท ำโครงกำรเกี่ยวกับกำรเพ่ิมคุณภำพกำรบริกำร

ร้ำนค้ำของตนเอง  

ไดไ้ปเห็นสภาพเด็กดอย :  

คือ จุดเปล่ียนท่ีส าคัญของชีวติ 

แต่ขณะท่ีก ำลังจะส ำเร็จกำรศึกษำได้เกิดกำรปรับ 

เปล่ียนควำมคิด, วิธีคิด, กระบวนทัศน์, มุมมองต่อ

ตนเอง อำชีพของตนและสังคมรอบข้ำงแบบ 360 องศำ 

ทั้งน้ีเพรำะในช่วงท่ีเรียนได้มีโอกำสเข้ำไปเรียนรู้ใน

                                                        
58 ซึ่งมหำวิทยำลัยชีวิตหรือสถำบันกำรเรียนรู้เพ่ือปวงชน เป็น
หน่วยงำนที่รับผิดชอบดูแลโครงกำรนีอ้ยู่ ณ ขณะนั้น 

ชุมชนประเภทต่ำง ๆ โดยเฉพำะชุมชนชำวเขำ ทั้ง

ชำวเขำเผ่ำม้ง, เผ่ำเม่ียน, เผ่ำลัวะ และเผ่ำอ่ืน ๆ โดย 

เฉพำะกลุ่มชำติพันธุ์ในอ ำเภอแม่จริม ได้คุยกับปรำชญ์

ชำวบ้ำน ท ำให้เกิดแรงบันดำลใจหลำยอย่ำง เพรำะได้

ไปพบว่ำ เด็กชำวเขำจ ำนวนมำกถูกทอดท้ิง หรือไม่มี

คนดูแล ไม่ได้รับกำรศึกษำ มีปัญหำต่ำง ๆ โดยเฉพำะ

ปัญหำครอบครัว, ปัญหำยำเสพติด ปัญหำพัฒนำกำร

และปัญหำกำรศึกษำ อ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ ท ำให้เด็ก

จ ำนวนมำกมีควำมทุกข์, เศร้ำ, เหงำหงอย ฯลฯ ในขณะ

ท่ีเด็กบำงส่วนมีภำระต้องเล้ียงน้อง ทั้ง ๆ ท่ีตนเองก็เพ่ิง

จะอำยุได้ประมำณ 7-8 ขวบ เพรำะชำวเขำส่วนใหญ่มี

ครอบครัวหรือแต่งงำนเร็วมำก ทั้ง ๆ ท่ียังไม่พร้อม เม่ือ

มีลูกออกมำ กลับไม่ค่อยเล้ียงดู จึงน ำมำสู่กำรร่วมกัน

คิดค้นในกำรหำทำงช่วยเหลือ โดยได้ปรึกษำกับ

อำจำรย์ท่ีรับผิดชอบ ม.ชีวิต ท่ี จ.น่ำน ณ ขณะนั้นว่ำจะ

ปรับเปล่ียนกำรเขียนโครงงำนเป็นเรื่อง กำรจัดกำร

ศึกษำเพ่ือเด็กด้อยโอกำสแทน ซ่ึงทำงอำจำรย์ก็

อนุญำตให้ท ำได้ จึงได้เปล่ียนมำท ำโครงงำนเร่ืองน้ี  

ลงมือแปลงความฝันใหเ้ป็นจริง  

เม่ือส ำเร็จกำรศึกษำแล้วจึงปรึกษำกับพระครู เจ้ำ

อำวำสวัดป่ำแม่จริมโสภิตำรำม อ.แม่จริม จ.น่ำน (ซ่ึง

ตอนแรก วัดแห่งน้ียังมีสถำนภำพเป็นเพียงส ำนักสงฆ์ 

และต่อมำได้รับกำรรับรองอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย

เมื่อเดือนมีนำคม 2560) รวมทั้งปรึกษำหำรือกับพ่อแม่

ผู้ปกครองของเด็กบำงส่วนท่ีไม่มีควำมพร้อมในกำร

เลี้ยงดูลูกของตนด้วยว่ำ ควรให้โอกำสเด็กในกำรศึกษำ

เล่ำเรียน เม่ือพ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กตกลง ก็น ำเด็กมำอยู่



 

216 | การจดัการศึกษาทางเลือกและผลท่ีเกิดข้ึนในบรบิทของ สรพ. 

ท่ีโรงเรียนวัดป่ำแม่จริมโสภิตำรำม โดยท ำกำรบวชเณร

ให้เด็กทุกคน เพื่อจะได้มีโอกำสในกำรบวชเรียนศำสนำ

พุทธอย่ำงจริงจัง และยังสำมำรถมีรำยได้จำกกำรรับ

กิจนิมนต์ด้วย นอกจำกน้ี  ปัจจุบันยังใช้อำคำรชั่วครำว

ของโรงเรียนวัดป่ำแม่จริมโสภิตำรำม เป็นศูนย์กำร

เรียนรู้ในชุมชน (ศรช.) ของมหำวิทยำลัยชีวิตด้วย      

กำรท่ีอำจำรย์ธนวัฒน์ พรมเกษำ ให้ควำมส ำคัญกับ

เรื่อง กำรศึกษำของเด็กด้อยโอกำส เพรำะต้องกำร

สร้ำงคน/เด็กเหล่ำน้ีให้มีอนำคต อยำกให้สำมำรถเรียน

ได้สูงสุดตำมศักยภำพของทุกคน จึงท ำกำรเปิด รร. 

เม่ือปี พ.ศ. 2559 ปัจจุบันมีเด็กหรือผู้เรียนทั้งหมด

ประมำณ 45 คน มี 3 ชั้นปี (ม.1, ม.2 และ ม.3) หรือชั้น

ปีละประมำณ 15 คน มีเด็กมำจำกหลำยอ ำเภอมำเรียน

ท่ีน่ี อำทิเช่น มำจำก อ.ทุ่งช้ำง, อ.เชียงกลำง, อ.ปัว 

และ อ.แม่จริม ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชำติพันธุ์ม้ง  

มมุมองต่อกลุ่มชาติพนัธ์ุ 

นอกจำกน้ี อ.ธนวัฒน์ ยังกล่ำวด้วยว่ำ กลุ่มชำติพันธุ์ม้ง 

จะมีควำมแตกต่ำงในฐำนะทำงเศรษฐกิจค่อนข้ำงมำก 

ถ้ำคนท่ีมีฐำนะดี ก็ส่งลูกให้ได้เรียนสูง ๆ แต่คนที่มีฐำนะ

ไม่ดี ก็คือ ขำดโอกำสต่ำง ๆ ซ่ึงตรงน้ีสะท้อนได้เป็น

อย่ำงดีว่ำ ควำมเหล่ือมล้ ำหรือควำมแตกต่ำงใน

สถำนภำพ/สถำนะทำงเศรษฐกิจนั้นด ำรงอยู่แม้ในกลุ่ม

ย่อย หรือกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำง ๆ ด้วย ดังท่ี อ.ธนวัฒน์

กล่ำวว่ำ..... “คนม้งที่มีฐานะ ก็สามารถส่งลูกไป

เรียนหมอ เรียนแพทย์ เรียนอะไร จบมาได้ดี เป็น 

ด๊อกเตอร์ เป็นแพทย์ เป็นพยาบาล เป็นอะไร แต่

พวกที่ไม่มีโอกาส ก็คือ ด้อยโอกาส”   นอกจำกน้ี

ชำวเขำท่ีได้รับโอกำสจำกโครงกำรหลวงหรือโครงกำร

พัฒนำต่ำง ๆ ขององค์กรท่ีอยู่ในเครือข่ำย ก็มักจะมี

โอกำสท่ีดีกว่ำคนกลุ่มอ่ืน ๆ ซ่ึงท่ี จ.น่ำนไม่ค่อยมี

โครงกำรหลวง หรือมีน้อยกว่ำจังหวัดอ่ืน ๆ เช่น จ.ตำก 

จ.เชียงใหม่, จ.เชียงรำย เป็นต้น  

รปูแบบของโรงเรียนเพ่ือผูด้อ้ยโอกาส  

ส ำหรับรูปแบบโรงเรียน ก ำหนดให้เป็นโรงเรียนวัดท่ี

เน้นด้ำนกำรศึกษำพุทธศำสนำ, กำรฝึกสมำธิ/สติ 

ควบคู่ไปกับกำรเรียนวิชำสำมัญอ่ืน ๆ ทั้งคณิตศำสตร์, 

ภำษำไทย ,  ภำษำอั งกฤษ และกำรสร้ ำ ง เสริ ม

ประสบกำรณ์ชีวิต ฯลฯ ส่วนหน่ึงเน่ืองจำกว่ำ ท่ีผ่ำนมำ

เคยจัดหำทุนให้ เด็กไปเรียน เอง พบว่ำ เด็กและ

ครอบครัวน ำเงินไปใช้ผิดประเภท บำงส่วนน ำไปซ้ือ

โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ จึงไม่สำมำรถพัฒนำเด็กท่ีชุมชน

ต้นทำงได้ เพรำะบริบทในชุมชนไม่เอ้ืออ ำนวย ชำวบ้ำน

หรือพ่อแม่ของเด็กมีฐำนะยำกจนมำก มีรำยได้น้อย

มำก ต้องเดินทำงไปแสวงหำโอกำสทำงเศรษฐกิจต่ำง 

ๆ ตำมฤดูกำลในพื้นท่ี อ่ืน ๆ จึงไม่ค่อยสนใจเรื่อง

กำรศึกษำ หรือไม่มีเวลำให้กับเรื่องกำรศึกษำของบุตร 

เพรำะยังต้องท ำงำนเล้ียงปำกเล้ียงท้องของตนเองให้

อยู่รอดก่อน เลยคุยกับพ่อแม่/ผู้ปกครอง/ญำติ น ำเด็ก

ลงมำเรียนท่ีน่ี ซ่ึงเป็นโรงเรียน ท่ีอยู่ ในแม่ข่ำยของ

โรงเรียนวัดดอนมงคลสันติสุขวิทยำ หรือถือว่ำเป็น

สำขำของโรงเรียนน้ี  ซ่ึงมีกำรติดตำมและประเมินผล

โดยองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สมศ. แต่ส่วนใหญ่เป็นกำร

ประเมินท่ี รร. แม่ข่ำย นอกจำกน้ี โรงเรียนยังได้รับค่ำ

อุดหนุนกำรศึกษำจำกมูลนิธิสมเด็จพระเทพ ฯ เป็น

บำงครั้ง และได้ค่ำอุดหนุนรำยหัว ๆ ละ 10,000 บำท

ต่อปีจำกกระทรวงศึกษำธิกำรด้วย   

ค่านิยมต่อเด็กหญิงของกลุ่มชาติพนัธ์ุ 

เด็กหญิงยังไม่ได้รับโอกาส: สถานที่ไม่พอ ครู

ธนวัฒน์ พรมเกษำ อยำกให้เด็กได้รับกำรศึกษำจนจบ 

ป.ตรี ถ้ำเด็กต้องกำร และต่อไปอยำกรับเด็กผู้หญิงมำ

เรียนด้วย เพรำะเด็กหญิงก็ถูกทอดท้ิงหรือขำดโอกำส

จ ำนวนมำก แต่ปัจจุบันสำมำรถรับได้เฉพำะเด็กชำย 

เพรำะไม่มีสถำนท่ี อำคำรไม่พอ และเงินทุนก็ไม่พอ  

นอกจำกน้ีอำคำรโรงเรียนยังไม่ได้สร้ำง เพรำะเงินไม่

พอ ซ่ึงต้องใช้เงินทั้งหมดประมำณ 4 ล้ำนบำท จึงเปิด

ระดมทุนผ่ำน 3 ช่องทำงด้วยกัน (ในนำมของวัดป่ำแม่ 
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จริมโสภิตำรำม, รร.วัดป่ำแม่จริม และมูลนิธิใต้แสง

ธรรม จ.น่ำน) ซ่ึงมีกำรระดมทุนผ่ำนทำงเฟสบ็ค, กลุ่ม

ไลน์ของเพ่ือน ๆ ด้วย ปีท่ีผ่ำนมำได้รับเงินบริจำคมำ

จ ำนวน 1.7 ล้ำนบำท น ำมำใช้ในกำรปรับพื้นท่ี เพรำะ

ท่ีดินท่ีตั้งโรงเรียนเป็นเนินเขำ ท่ีดินไม่สม่ ำเสมอ ดินไม่ดี 

เข้ำออกก็ล ำบำก รวมถึงเป็นค่ำใช้จ่ำยในเรื่องอุปกรณ์

กำรศึกษำ, สร้ำงอำคำรชั่วครำวและอำคำรหลังเล็ก 

เพ่ือใช้ในกำรเรียนกำรสอน และสร้ำงท่ีพักบำงส่วน 

พร้อมทั้ งวำงรำกฐำนโครงสร้ำงอำคำรเรียน ( ซ่ึง

วำงแผนไว้ว่ำจะให้สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนให้เด็ก

ได้จนถึง ม.6)  

ปัจจุบันโรงเรียนมีครูจิตอำสำทั้งหมด 5 คน และอีก 2 

คน เป็นครูท่ีต้องจ่ำยค่ำตอบแทน แต่จ่ำยได้แค่คนละ 

10,000 บำท จ ำนวน 2 คน รวมเป็นทั้งหมด 7 คน 

ส ำหรับตัวคุณครูธนวัฒน์ รับผิดชอบสอนวิชำภำษำไทย

และวิชำสุขศึกษำ และเป็นครูฝึกทักษะชีวิตให้เด็กด้วย  

การระดมทุนยงัยากล าบาก 

เพราะสงัคมไม่นิยมท าบุญดา้นการศึกษา 

ส ำหรับกำรระดมทุนจำกประชำชน สังคมหรือองค์กร

ต่ำง ๆ ผ่ำนช่องทำงกำรรับบริจำคน้ี ครูธนวัฒน์ ก็ได้

สะท้อนไว้ด้วยว่ำ ไม่ใช่เรื่องง่ำย ๆ เพรำะคนส่วนใหญ่

มักนิยมบริจำคกับวัดท่ีมีทรัพยำกรต่ำง ๆ อยู่แล้วหรือดี

อยู่แล้ว ดังค ำพูดท่ีว่ำ.... “บางครั้ง วัดก็ดีอยู่แล้ว ก็มี

คนเอาผ้าป่ากฐินเข้าไป แต่ไอ้ข้างนอกน่ี ต้องการ

อย่างมากเลย แต่ก็ไม่มีคนเข้ามา ผมก็ไม่เข้าใจ

เหมือนกันประเทศไทย”  และ ย่ิงเป็นเรื่องของ

กำรศึกษำน่ีไม่ใช่เรื่องง่ำยเลย เม่ือเทียบกับวัดท่ีส่งเสริม

เรื่อง วัตถุมงคลต่ำง ๆ เพรำะวัดท่ีไม่นิยมหรือไม่

ส่งเสริมเรื่องวัตถุมงคล คนจะไม่ค่อยเข้ำมำ ดังค ำพูด

ท่ีว่ำ..... “มีเคร่ืองรางของขลัง วัตถุมงคลต่าง ๆ ดัง 

ๆ หน่อย คนแห่ไปกันตรึมเลย แต่วัดที่ไม่นิยมวัตถุ

มงคล ไม่มีคนเข้ามา”    

น าแนวคิดของ ม.ชีวติ  

มาปรบัใชใ้นการฝึกเด็ก 

ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน นอกจำกมีทั้งวิชำสำมัญต่ำง 

ๆ เช่น คณิตศำสตร์, วิทยำศำสตร์, ภำษำอังกฤษ, 

ภำษำไทย ตำมท่ีกล่ำวแล้วข้ำงต้น ก็ยังมีกำรน ำแนวคิด/

หลักวิชำของ ม.ชีวิต เช่น วิชำภูมิปัญญำท้องถ่ินมำปรับ

ใช้กับเด็กด้วย รวมทั้งกำรเน้นกำรสร้ำงประสบกำรณ์

ชีวิตและทักษะต่ำง ๆ ในกำรด ำรงชีวิต ด้วยกำรลงมือ

ปฏิบัติและกำรบริหำรจัดกำรเวลำท่ีมีในชีวิต ดังท่ีครู

ธนวัฒน์ ได้กล่ำวว่ำ.....“การใช้ชีวิต เราจะเน้นตรงน้ี 

ทักษะการใช้ชีวิตของนักเรียน คุณมาอยู่อย่างน้ี 

คุณจะต้องท าอะไร อย่างไร คุณจะต้องบริหารเวลา

ให้เป็น ต่ืนเช้าข้ึนมาต้องท าอะไรบ้าง คุณต้องท าให้

เป็นทุกอย่าง”  

มีแผนท าเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 

นอกจำกน้ี ทำงโรงเรียนและทีมงำนยังมีแผนจะท ำหรือ

ส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเล้ียงตัวเอง แต่ท่ีดิน 

ณ ท่ีตั้งปัจจุบัน ยังไม่เอื้ออ ำนวย เพรำะเป็นดินหินท่ีแข็ง

มำก ต้องมีกำรพัฒนำปรับปรุงดินก่อน และต้องรอให้

กำรก่อสร้ำงอำคำรต่ำง ๆ เสร็จบำงส่วน เพรำะท่ีดินท่ี

เป็นท่ีรำบมีจ ำกัด นอกจำกน้ี ทำงวัดก็มี ท่ีดินของ

ส ำนักงำนปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) อยู่อีก

จ ำนวน 3 ไร่ ตั้งอยู่ฝั่งตรงกันข้ำม ซ่ึงก ำลังจะเตรียมท ำ

กำรเพำะปลูกไว้เล้ียงตนเองและครอบครัว ส ำหรับตัว

เด็ก ปัจจุบันพบว่ำ มีเงินเก็บคนละสองสำมหม่ืนจำก

กำรรับกิจนิมนต์ ซ่ึงคุณครูธนวัฒน์ มองว่ำ เป็นช่องทำง

ในกำรสร้ำงรำยได้หรือกำรออมเงินให้กับเด็ก ๆ เหล่ำนี้ 

ท่ีไม่มีโอกำสในด้ำนอ่ืน ๆ ท ำให้มีควำมจ ำเป็นต้องใช้วิธี

น้ี ดีกว่ำปล่อยให้เด็กติดยำเสพติดหรือถูกทอดทิ้งอยู่

ข้ำงบน และไม่มีโอกำสในกำรพัฒนำด้ำนใดเลย   
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มมุมองเชิงสะทอ้นต่อ ม.ชีวติ 

และคณุภาพผูจั้ดกระบวนการเรียนรู ้

ส ำหรับมุมมองต่อ ม.ชีวิต ของครูธนวัฒน์ มองว่ำ  

ม.ชีวิต มีจุดแข็งท่ีส ำคัญ คือ แนวคิด/ปรัชญำ และตัว

หลักสูตร แต่ก็มีจุดอ่อนหลำยประกำรด้วยกัน โดย 

เฉพำะในเรื่องกระบวนกำรต่ำง ๆ ทั้งกระบวนกำรและ

วิธีกำรในกำรรับนักศึกษำ ท่ีมีเวลำน้อยหรือเป็น

ช่วงเวลำท่ีค่อนข้ำงสั้น ท ำให้ไม่มีโอกำสในกำรส่ือสำร

หรือกำรอธิบำยรำยละเอียดต่ำง ๆ ท่ีส ำคัญ ๆ กับ

กลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ ท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่ำงไกล รวมถึงกำร

จัดกระบวนกำรเรียนรู้และคุณภำพอำจำรย์ ซ่ึง อ.

ธนวัฒน์สะท้อนว่ำ อำจำรย์บำงส่วนมีประสบกำรณ์

น้อยกว่ำนักศึกษำหรือผู้ เรียน ซ่ึงประเด็นน้ีมีควำม 

ส ำคัญมำก ท ำให้ขำดควำมน่ำเชื่อถือ และหลำยครั้ง 

ไม่มีกำรเตรียมกำร/ขำดควำมชัดเจนในกำรสร้ำง

กระบวนกำรเรียนรู้ เช่น กรณีกำรพำไปศึกษำดูงำน

นอกสถำนท่ี แต่มักจะทรำบแบบฉุกละหุกมำก และไม่

ทรำบว่ำไปท่ีไหน ไปท ำอะไร บำงแห่ง ไปดูงำนแล้วไม่

รู้สึกว่ำได้อะไรกลับมำ เป็นต้น 

  บทวิเคราะห์เชิงสะท้อน   ส ำหรับกรณีของ อ.

ธนวัฒน์ และผลงำนด้ำนกำรจัดตั้งโรงเรียนส ำหรับ

สำมเณรกลุ่มชำติพันธุ์น้ี เรำจะเห็นได้ว่ำ อำจำรย์ได้น ำ

แนวคิดและปรัชญำของ ม.ชีวิตมำปรับใช้ในกำรจัด

กำรศึกษำเพ่ือลูกหลำนท่ีขำดโอกำสในพื้นท่ีของตนใน

หลำย ๆ มิติ โดยเฉพำะในเรื่องกำรให้ควำมส ำคัญกับ 

“ภูมิปัญญาท้องถิ่น” และกำรสร้ำงประสบกำรณ์ชีวิต

ให้กับผู้เรียน แต่เด็กท่ีน่ีก็ยังขำดโอกำสในกำรเรียนรู้อีก

มำก เพรำะทรัพยำกรต่ำง ๆ ยังมีจ ำกัดมำก กำรศึกษำ

ดู งำนนอกสถำนท่ี เ พ่ือไปดู โลกกว้ำง  เ พ่ือ เสริม

ประสบกำรณ์ชีวิตให้กับเด็ก ๆ ยังท ำไม่ค่อยได้ เพรำะ

เงินไม่พอ ครูก็มีจ ำนวนน้อย หรือแต่ละท่ำนต้องสอน

กันคนละหลำยวิชำ แต่ก็ยังดีกว่ำท่ีเด็กไม่ได้รับโอกำส

ใด ๆ เลย และประเด็นท่ีส ำคัญเหนือส่ิงอ่ืนใด ก็คือ กำร

มีอุดมกำรณ์และเจตนำรมณ์เพ่ือสังคมของ อ.ธนวัฒน์ 

ในกำรแสดงบทบำทในกำรช่วยพัฒนำสังคม หรือเป็น

ผู้น ำกำรเปล่ียนแปลงในด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเด็กท่ี

ด้อยโอกำส ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีได้รับกำรปลูกฝังในช่วงกำร

เรียน ม.ชีวิต แม้จะอยู่ภำยใต้เง่ือนไขหรือข้อจ ำกัดต่ำง 

ๆ ด้ำนทรัพยำกรก็ตำม ซ่ึงเป็นไปตำมท่ี อมำตยำ เซ็น 

ได้กล่ำวไว้ว า  “ทรัพยากรไม่ส าคัญเท่ากับศักยภาพ

หรือความสามารถ เพราะถ้ามีความสามารถ ก็

ย่อมแสวงหาทรัพยากรมาได้ แต่ถ้ามีทรัพยากร แต่

ไม่มีความสามารถ ทรัพยากรก็ย่อมหมดไป” ซ่ึง อ.

ธนวัฒน์ได้ช่วยพิสูจน์ให้เห็นถึงตรงน้ีได้เป็นอย่ำงดี  

นอกจำกน้ี อ. ธนวัฒน์ ยังแสดงให้เห็นว่ำ เป็นคนท่ีมี

ควำมเป็นอยู่ท่ีดี ไม่มำกไป ไม่น้อยไป แต่มี being and 

doing หรือ functionings แต่ส ำหรับประเด็นกำรเปิด

พื้นท่ีทำงสังคม (social space) หรือกำรกระท ำกำรใน

ประเด็นเชิงโครงสร้ำงของพื้นท่ีทำงสังคมน้ี พบว่ำ ยัง

แสดงบทบำทในเรื่องน้ีได้ไม่มำกนัก เพรำะพบว่ำ ยังมี

ควำมเหล่ือมล้ ำในโอกำสต่ำง ๆ ทั้งภำยในกลุ่มชำติ

พันธุ์เองและระหว่ำงกลุ่ม และระหว่ำงกลุ่มชำติพันธุ์ท่ี

ได้รับโอกำสกำรพัฒนำจำกโครงกำรหลวง และท่ีไม่ได้

อยู่ในพื้นท่ีกำรพัฒนำของโครงกำรหลวง รวมถึงควำม

เหล่ือมล้ ำในด้ำนเพศ ท่ีเด็กชำยได้รับโอกำสทำง

กำรศึกษำมำกกว่ำหรือดีกว่ำกลุ่มชำติพันธุ์ท่ีเป็นเพศ

หญิง ทั้งน้ีเน่ืองจำก เม่ือมีทรัพยำกรจ ำกัด และโมเดล

กำรเรียนรู้เป็นแบบเชื่อมโยงกับศำสนำพุทธ หรือใช้

รูปแบบของวัด ท ำให้เพศหญิงไม่มีโอกำสหรืออำจจะ

ได้รับโอกำสในภำยหลัง เ ม่ือมีทรัพยำกรมำกขึ้น 

นอกจากน้ี ยังมีประเด็นที่น่าสืบค้นเพ่ือการสร้าง

ความรู้ต่อไปด้วยว่า กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ มอง

ประเด็นเร่ืองการศึกษาส าหรับเพศหญิงหรือบุตรที่

เป็นเพศหญิงของตนอย่างไร มีความแตกต่างกัน

ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ หรือไม่?  

นอกจำกน้ี ก็ยังมีประเด็นค่ำนิยมของคนในสังคมในกำร

บริจำคเพ่ือกำรศึกษำ ซ่ึงพบว่ำ ส่วนใหญ่ยังคงยึดติด

กับกำรบริจำคหรือกำรท ำบุญให้กับวัดดัง ๆ ท่ีมีวัตถุ

มงคลมำกกว่ำวัดท่ีจัดกำรศึกษำให้กับเด็กและเยำวชน

ท่ีด้อยโอกำส ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่ำ สังคมไทยยังเข้ำไม่
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ถึงแก่นของศำสนำพุทธ จึงเป็นประเด็นส ำคัญท่ีควร

ได้รับกำรสืบค้นควำมรู้หรือกำรวิจัยอย่ำงต่อเน่ืองด้วย

เ ช่ นกั น  ส ำหรั บประ เด็ นกำร เป็ นผู้ น ำ แ ห่ งกำร

เปล่ียนแปลง โดยเฉพำะกำรเปล่ียนแปลงในเชิง

โครงสร้ำงนั้น (structural change) ทั้งในมิติของกำร

จัดสรรทรัพยำกร และมิติของกำรเปล่ียนค่ำนิยมและ

วัฒนธรรมของสังคมนั้น พบว่ำ สำมำรถท ำได้ในระดับ

หน่ึง เพรำะอย่ำงน้อยก็สำมำรถหยิบย่ืนโอกำสทำงกำร

ศึกษำให้กับเด็กจ ำนวนหน่ึงท่ีเข้ำไม่ถึงบริกำรทำง

กำรศึกษำของรัฐ ซ่ึงถ้ำมีกำรเจรจำต่อรองหรือขอรับ

กำรสนับสนุนจำกภำครัฐได้มำกกว่ำนี้ ก็น่ำจะส่งผลต่อ

นโยบำยกำรจัดสรรทรัพยำกรของภำครัฐ ส ำหรับกำร

สร้ำงโอกำสต่ำง ๆ ทำงกำรศึกษำให้กับเด็กกลุ่มชำติ

พันธุ์มำกข้ึนหรือไม่? ยังเป็นประเด็นค ำถำมท่ีส ำคัญ

มำกอีกค ำถำมหน่ึงท่ีน่ำจะมีกำรขบคิดร่วมกัน         

ล ำดับต่อไปจะเป็นกำรน ำเสนอกรณีศึกษำของ อ.ชำญ 

พังจันตำ ผู้จัดกำรโรงเรียนสำยใยรักวิทยำ อ.สันติสุข 

จ.น่ำน ซ่ึงมีบทบำทในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเด็กใน

ท้องถิ่นเช่นกัน และยังเป็นผู้บริหำรของ ม.ชีวิต ท่ี จ.

น่ำนด้วย 
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อาจารย์ชาญ พังจันตา  

ส าเร็จการศึกษาปี 2554 (หลักสูตร ม.ชีวิต ท่ีร่วมมือกับ ม.ราชภัฏพระนคร) 

ผู้จัดการ/เจ้าของโรงเรียนสายใยรักวิทยา และผู้อ านวยการศูนย์การเรียนรู้เพ่ือปวงชน  

มหาวิทยาลัยชีวิต ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน  

“แปรความฝันเป็นความจริงด้วยโครงงานเพื่อการศึกษาของท้องถ่ิน” 

 

ภมิูหลงั/ความเป็นมา 

อ.ชำญ พังจันตำ อำยุ 44 ปี แต่งงำนแล้ว มีบุตร 3 คน 

ภรรยำท ำงำนท่ีโรงเรียนสำยใยรักวิทยำด้วยกัน อ.ชำญ

เป็นคนท่ีอ ำเภอสันติสุขโดยก ำเนิด จบกำรศึกษำจำก ม.

ชีวิต ซ่ึงเป็นรุ่นท่ีมีควำมร่วมมือกับ ม.รำชภัฏพระนคร 

โครงงำนท่ีท ำ ก็คือ กำรจัดตั้งโรงเรียนเพ่ือเด็กใน

ท้องถิ่น ซ่ึงก็คือ โรงเรียนสำยใยรักวิทยำ ท่ีท ำส ำเร็จจน

สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนมำจนถึ งปัจจุบัน 

นอกจำกน้ี อ.ชำญ ยังมีต ำแหน่งเป็นผู้อ ำนวยกำรศูนย์

กำรเรียนรู้เพ่ือปวงชน หรือเรียกว่ำ ศูนย์กำรเรียนรู้

ชุมชน ต ำบลดู่พงษ์ อ ำเภอ สันติสุข (ศรช.สันติสุข) 

มหำวิทยำลัยชีวิต ซ่ึงตั้งข้ึนท่ีอ ำเภอน้ีเม่ือปี 2557 โดย

ได้คุยกับ อ.เอกภพ สุทธเขต ผู้รับผิดชอบหลักของ  

ม.ชีวิตท่ี จ.น่ำน ว่ำถ้ำใช้ท่ีน่ีเป็นท่ีเรียนและเป็นสถำนท่ี

ท ำงำนของ ม.ชีวิตด้วย ก็จะได้ไม่ต้องไปหำเช่ำสถำนท่ีท่ี

อ่ืน ท ำให้ประหยัดค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่จ ำเป็นต้องจ่ำยไปได้  

บทบาทในมหาวทิยาลยัชีวติ  

ส ำหรับบทบำทในฐำนะผู้สอนหรือผู้จัดกระบวนกำร

เรียนรู้ของมหำวิทยำลัยชีวิต อำจำรย์ชำญ มีหน้ำท่ีสอน

วิชำสุนทรียศำสตร์และกำรพัฒนำชีวิตและชุมชนแบบ

บูรณำกำร รวมถึงวิชำวิสำหกิจชุมชน, วิชำภูมิปัญญำ

ท้องถิ่น และวิชำกำรวำงแผนเป้ำหมำยชี วิต ซ่ึง

นักศึกษำรุ่นแรกท่ีจบจำก ศรช. สันติสุข มีทั้งหมด

จ ำนวน 24 คน จำกท่ีลงทะเบียนเรียนทั้งหมด 35 คน 

แต่มำเรียนจริงเพียงแค่ 30 คน และส ำเร็จจริง 24 คน 

ส ำหรับคนท่ีหำยไปเน่ืองจำกมีปัญหำสุขภำพ อีกส่วน

หน่ึงไม่สำมำรถบริหำรจัดกำรเวลำในกำรเรียนได้ และ

อีกส่วนหน่ึงมีปัญหำเรื่องเงินค่ำเรียน ท ำให้ต้องยุติ

กลำงคัน  

โรงเรียนสายใยรกัวทิยา:  

จากโครงงานหรือความใฝ่ฝันสูค่วามจริง  

ส ำหรับ โรงเรียนสำยใยรักวิทยำท่ีตั้งข้ึนได้ส ำเร็จ ตำมท่ี

ก ำหนดไว้ในโครงงำนตอนเรียน ม.ชีวิตนั้น ตอนแรก

หรือประมำณปี 2551 ยังเป็นเพียงแค่ nursery หรือ

สถำนรับเล้ียงเด็กในตอนกลำงวัน ต่อมำปี 2555 

พัฒนำเป็นโรงเรียนอนุบำล และปี 2556 จึงเปิดเป็น

โรงเรียนประถมจนถึงชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5 ปีหน้ำจึง

จะมีเด็กข้ึนเรียนชั้นประถมศึกษำปี ท่ี 6  ส ำหรับกำร

ก่อตั้ง ต้องกู้เงินจำกสถำบันกำรเงินมำลงทุนทั้งหมด

ประมำณ 10 ล้ำนบำท เพ่ือท ำให้ควำมฝันของตนเอง

กลำยเป็นควำมจริง โรงเรียนตั้งอยู่บนท่ีดินประมำณ 7 

ไร่ ซ่ึงได้รับมรดกมำจำกพ่อแม่ของ อ.ชำญ ปัจจุบันมี

ครูทั้งหมด 11 คน และมีครูอำสำสมัครจำกต่ำงประเทศ

ด้วย 1 คน เด็กท่ีมำเรียนท่ีน่ีส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด

มำจำกเขตอ ำเภอสันติสุข, อ ำเภอปัว และอ ำเภอแม่ 

จริม จังหวัดน่ำน นอกจำกน้ี โรงเรียนยังได้รับเงิน

อุดหนุนจำกรัฐหัวละประมำณ 10,000 – 13,000 บำท

ต่อคนต่อปี ท ำให้สำมำรถช่วยแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำย

ต่ำง ๆ ของโรงเรียนไปได้มำกพอสมควร   

นอกจำกกำรเป็นผู้บริหำรโรงเรียนสำยใยรักวิทยำ

ร่วมกับภรรยำ และเป็นผู้บริหำรและอำจำรย์/ผู้สอน

หรือผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ของ ม.ชีวิตแล้ว พบว่ำ อ.

ชำญ ยังมีอำชีพท ำสวนและเล้ียงสัตว์ด้วย ซ่ึงมีทั้งสวน

ผสมผสำนจ ำนวนประมำณ 7 ไร่ ปลูกไม้ไว้ใช้สอย และ

ไม้ผลต่ำง ๆ ไว้กินตลอดทั้งปี และมีสวนยำงพำรำ
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จ ำนวน 10 ไร่ ซ่ึงปัจจุบันจ้ำงคนมำกรีดยำง เพรำะไม่มี

เวลำท ำเอง และยังมีฟำร์มวัว ซ่ึงมีทั้งวัวพื้นเมือง, วัว

พันธุ์ผสม และวัวขุน ซ่ึงตอนน้ีมีวัวรวมทั้งหมด 16 ตัว 

โดยให้ญำติมำช่วยท ำตรงน้ี และมีกำรแบ่งผลประโยชน์

กัน ดังนั้น จึงอำจกล่ำวได้ว่ำ อ.ชำญมีทำงเลือกในกำร

ประกอบอำชีพหลำยอย่ำงด้วยกัน และที่ท ำทั้งหมดน้ี ก็

เพ่ือให้สำมำรถเล้ียงตัวเองหรือพ่ึงพำตัวเองได้นั่นเอง 

หรือกรณีท่ีมีปัญหำในอำชีพหน่ึง แต่ก็ยังมีอำชีพหรือ

รำยได้จำกแหล่งอ่ืน ๆ ส ำรองไว้ เหมือนกับเป็นกำร

สร้ำงภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและครอบครัวไปในเวลำ

เดียวกัน ซ่ึงตรงกับหลักกำรของแนวคิดและปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง ท่ีควรมีกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันให้กับ

ตนเอง (self-immunity) เพ่ือเวลำเกิดกำรเปล่ียนแปลง

ท่ีไม่คำดคิด ก็ยังสำมำรถด ำเนินชีวิตต่อไปได้ หรือมี

แหล่งสนับสนุนชีวิตมำกกว่ำหน่ึงอย่ำง ซ่ึงถือว่ำเป็นกำร

ขยำยโอกำสในกำรท ำมำหำกิน หรือมีควำมแตก 

ต่ำงหลำกหลำย หรือมีทำงเลือกต่ำง ๆ ในกำรด ำเนิน

ชี วิ ต  ซ่ึ ง ต ร งกั บหลั กป รั ชญำและแนวคิ ด ของ

มหำวิทยำลัยชีวิตเกี่ยวกับกำรพ่ึงพำตนเองและกำรท ำ

ในส่ิงท่ีสอนหรือสอนในส่ิงท่ีท ำ   

การศึกษาเพ่ือทอ้งถ่ิน 

ส ำหรับประเด็น “การศึกษาเพื่อท้องถิ่น” หรือ “การ

จัดการศึกษาเพ่ือท้องถิ่น”นั้น ตัวอำจำรย์ชำญเองให้

ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำก และได้มีกำรพูดคุยกับพ่อ

แม่ผู้ปกครองของเด็กเกี่ยวกับเรื่องน้ี คือ อยำกให้เด็ก

รักท้องถิ่นหรือบ้ำนเกิดของตน เหมือนท่ีตนได้เรียนรู้มำ

จำก ม.ชีวิต เพรำะทรำบดีว่ำ ระบบกำรศึกษำของรัฐ 

เป็นระบบกำรศึกษำท่ีเด็กจะต้องออกไปเรียนนอก

ชุมชน หรือไต่ระดับสูงข้ึนไปเรื่อย ๆ และย่ิงสูง ก็ย่ิง

จะต้องออกไปไกลจำกชุมชนท้องถิ่นของตน และเม่ือ

ส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ก็มักจะไม่กลับมำบ้ำนของตน 

หรือเป็นกำรศึกษำท่ีส่งเสริมให้คนท้ิงถิ่น ด้วยเหตุน้ี อ.

ชำญจึงได้ท ำงำนร่วมกับชุมชนในหลำย ๆ เรื่องด้วยกัน 

โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงำน/องค์กรต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ, 

เอกชน และชุมชนในกำรพัฒนำท้องถิ่นในหลำย ๆ ด้ำน 

เพ่ือให้คนมีควำมรู้สึกรักและผูกพันกับชุมชนท้องถิ่น

ของตน โดยเฉพำะในเรื่องท่ีเกี่ยวกับเด็กและเยำวชน 

ภำยใต้สโลแกนหรือค ำขวัญส ำคัญ คือ “สุขทุกวันที่

สันติสุข” ซ่ึงนำยอ ำเภอก็สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ

โครงกำรน้ีด้วย 

ม.ชีวิต กบัการปลกูฝังเร่ืองชมุชนทอ้งถ่ินและ

การลงมือปฏบิติั 

ส ำหรับกรณีของ ม.ชีวิต หรือกระบวนกำรเรียนกำร

สอนของ ม.ชีวิตท่ี อ.ชำญรับผิดชอบอยู่นั้น อำจำรย์จะ

ให้ควำมส ำคัญกับกำรส่ือสำรเรื่อง กำรเรียนรู้ และกำร

มีชีวิตอยู่ในท้องถิ่นของตนเองอย่ำงมีศักด์ิศรี กำรมี

ควำมรู้คู่กับคุณธรรม รู้แล้วปฏิบัติได้และสำมำรถ

ช่วยเหลือคนอ่ืนได้ด้วย ตลอดจนถึงกำรด ำรงชีวิตตำม

หลักปรั ชญำ เศรษฐกิ จพอ เ พียง  ทั้ ง ด้ ำนควำม

พอประมำณ ควำมมีเหตุมีผล และกำรมีภูมิคุ้มกันหรือ

กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันให้กับตัวผู้เรียนเอง และเม่ือส ำเร็จ

แ ล้วสำมำรถเป็น “บัณฑิตชาวนา ปัญญาชน

ชาวบ้าน มีอยู่มีกิน ไม่เบียดเบียนใคร” ได้จริง ซ่ึงได้

น ำประเด็นน้ีไปเน้นย้ ำหรือปลูกฝังให้เด็ก ๆ ในโรงเรียน

สำยใยรักวิทยำได้ซึมซับเกี่ยวกับเรื่องน้ีด้วย โดยใช้วิธี

ให้ เด็กได้ลงมือสร้ำงอำหำรด้วยตนเอง เพรำะท่ี

โรงเรียนมีท่ีดินท่ีกว้ำงขวำง เลยส่งเสริมให้เด็กรู้จักกำร

ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลำ และน ำผลผลิตต่ำง 

ๆ เหล่ำนี้มำท ำอำหำรกลำงวันให้เด็กทำนด้วย และเด็ก

ก็ได้รับกำรฝึกให้ท ำครัว ฝึกให้รู้จักกำรช่วยเหลือตนเอง

ในทุกเรื่อง เพรำะต้องกำรให้เด็ก ๆ เรียนจบแล้ว รัก

ชุมชนท้องถิ่นของตน รักอำชีพของพ่อแม่ของตน ไม่ทิ้ง

ถิ่น สำมำรถท ำงำนได้ทุกอย่ำง ไม่เกี่ยงงอน ไม่ว่ำงำน

หนักเบำ   

  บทวิเคราะห์เชิงสะท้อน    ส ำหรับกรณีของ อ.ชำญ 

พังจันตำน้ี อำจกล่ำวได้ว่ำ เป็นบุคคลท่ีสำมำรถแปร

ควำมฝันของตนเองท่ีปรำกฏอยู่ในโครงงำนตอนท่ีเรียน 

ม.ชีวิต ให้เป็นควำมจริงได้ตำมท่ีวำงเป้ำหมำยเอำไว้ ถือ

ว่ำเป็นควำมสำมำรถในกำรท ำตำมแผน ท่ี ม.ชีวิตใช้
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เป็นเครื่องมือในกำรสนับสนุนกำรเปล่ียนแปลงตนเอง

ของผู้เรียน ซ่ึงเรียกว่ำ “แผน 4 แผน” ท่ีประกอบไป

ด้วย กำรวำงและก ำหนดเป้ำหมำยชีวิต ท่ีมีแผนกำร

บริหำรจัดกำรเวลำ เพ่ือบรรลุสู่ เป้ำหมำยดังกล่ำว 

รวมถึงแผนกำรพัฒนำอำชีพ/กำรงำน แผนกำรบริหำร

จัดกำรทำงกำรเงิน/รำยได้ และแผนสุขภำพ และยัง

สะท้อนถึงควำมสำมำรถในกำรแทรกตัวเข้ำมำในระบบ

กำรศึกษำหรือกำรสร้ำงทำงเลือกในกำรศึกษำให้กับ

ลูกหลำนของคนในท้องถิ่น เพรำะเป็นกำรจัดกำรศึกษำ

ท่ีมีบุคลิกลักษณะพิเศษ มีควำมสอดคล้องกับท้องถิ่น 

และเป็นกำรให้ควำมส ำคัญกับคนรุ่นใหม่หรือเด็ก

เยำวชนในท้องถิ่น ซ่ึงหมำยถึงว่ำ บัณฑิตจำก ม.ชีวิต 

ท่ำนน้ี มีควำมสำมำรถในกำรปรับเปล่ียนระบบและ

โครงสร้ำงด้ำนกำรศึกษำที่ครอบง ำจำกศูนย์กลำงได้ใน

ระดับหน่ึง เพรำะมีแนวคิดและปรัชญำของ ม.ชีวิต เป็น

พื้นฐำน และถ้ำสำมำรถจัดกำรศึกษำอย่ำงมีควำม

เชื่อมโยงกับ ม.ชีวิต หรือสำมำรถป้อนผู้จบกำรศึกษำ

จำกโรงเรียนสำยใยรักวิทยำให้กับ ม.ชีวิตได้ ก็จะย่ิง

เป็นกำรเปล่ียนแปลงท่ีเป็นระบบและมีนัยส ำคัญเป็น

อย่ำงย่ิง  

นอกจำกน้ี ถ้ำสำมำรถพิสูจน์ให้คนในท้องถิ่นหรือพ่อ

แม่ผู้ปกครองของเด็กและเยำวชนได้มองเห็นด้วยว่ำ ม.

ชีวิตนั้นมีควำมเข้มข้นในกำรเรียนเพ่ือชีวิตของตนเอง 

ครอบครัวและชุมชนอย่ำงมีควำมเชื่อมโยงกัน โดยไม่ได้

ให้น้ ำหนักหรือควำมสนใจในกระแสนิยมเมือง/ควำม

เป็นเมือง หรือควำมนิยมสถำบันกำรศึกษำหลักใน

ระบบ ท่ีดูดคนออกจำกท้องถิ่น หรือเรียนจบแล้วต้อง

ไปท ำงำนท่ีอื่น ๆ หรืออยู่ในเมืองใหญ่ หรือถ้ำสำมำรถชี้

ให้พ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชนสำมำรถเข้ำใจถึงกระแส

หรืออิทธิพลของระบบท่ีเหนือกว่ำชุมชนท้องถิ่นในเรื่อง

น้ีได้ ก็จะสำมำรถเรียกได้ว่ำ ประสบผลส ำเร็จในกำร

พ่ึงพำตนเองในทำงควำมคิด หรือประสบผลส ำเร็จใน

กำรสร้ำงพลังของท้องถิ่นหรือควำมสำมำรถในกำร

ต้ำนกระแสจำกภำยนอก ท ำให้ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถ

ยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตนเองอย่ำงมีศักด์ิศรีได้จริง ถ้าท า

เช่นน้ีได้ จะท าให้เกิดพลังการเปล่ียนแปลงอย่าง

มหาศาล ซึ่งการจะท าตรงน้ีได้ จ าเป็นจะต้องมีฐาน

คิดทางวิชาการรองรับ และจ าเป็นต้องมีการวิจัย

ทัศนคติของพ่อแม่ผู้ปกครองและคนในชุมชนควบคู่

กันไปอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลาด้วย  

ล ำดับต่อไปเป็นกำรน ำเสนอกรณีศึกษำ คุณอ ำภำ ธวัช

วิฑูร กลุ่มหญ้ำแพรกสำละวิน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 

ซ่ึงเป็นกรณีศึกษำท่ีน่ำสนใจมำกในแง่ของกำรก่อตั้ง

กลุ่ม/องค์กร หรือสถำบันกำรศึกษำข้ึนในชุมชนของ

กลุ่มชำติพันธุ์กระเหรี่ยง ถือเป็นควำมสำมำรถในกำร

จัดกำรศึกษำด้วยองค์กรของชุมชน หรือเกิดจิตส ำนึก

ของคนในชุมชนในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือลูกหลำนหรือ

คนในท้องถิ่นของตนเองท่ีมีนัยส ำคัญเป็นอย่ำงย่ิง

เช่นกัน 
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คุณอ าภา ธวัชวิฑูร  

เข้าศึกษาปี 2557 บัณฑิตปี 2560 

ผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 

“การเรียนรู้เพื่อการมีชีวติที่ดีงาม – ต่ามาโละ ต่าโอม”ู 

 

ภมิูหลงั/ความเป็นมา 

คุณอ ำภำ ธวัชวิฑูร อำยุ 28 ปี เป็นชนเผ่ำหรือชำติพันธุ์

กระเหรี่ยงหรือปกำเกอะญอ อำศัยอยู่ท่ีบ้ำนแม่ลำมำ

น้อย59 ต. แม่สำมแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เรียน

ส ำเร็จจำก ม.ชีวิต ปี 2560 จำกศูนย์กำรเรียนรู้เพื่อปวง

ชน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ตอนเรียนน้องอ ำภำท ำ

โครงงำน เรื่องกำรจัดตั้งศูนย์กำรเรียนหญ้ำแพรกสำละ

วิน และได้ลงมือด ำเนินกำรจริงเม่ือวันท่ี 4 กุมภำพันธ์ 

ปี พ.ศ. 2558 เนื่องจำกโรงเรียนท่ีมีอยู่เดิมในชุมชน ซ่ึง

เป็นศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียน (สอน ป.1 – ป.6) ถูก

ยุบไป ท ำให้เด็กไม่มีท่ีเรียน ส ำหรับกำรก่อตั้งโรงเรียน

หรือศูนย์กำรเรียนหญ้ำแพรกสำละวินน้ี ได้รับควำม

ร่วมมือและกำรสนับสนุนจำกบุคคลต่ำง ๆ หลำยคน

และหลำยฝ่ำย โดยเฉพำะคุณนิติศักด์ิ โตนิติ ซ่ึงเป็นคน

ท่ีแนะน ำและให้ค ำปรึกษำต่ำง ๆ อย่ำงต่อเ น่ือง 

เน่ืองจำกคุณนิติศักด์ิเป็นอำจำรย์พ่ีเล้ียงในกำรท ำ

โครงงำนครั้งน้ี และเป็นบุคคลท่ีมีประสบกำรณ์ด้ำน

กำรพัฒนำชุมชนและมีบทบำทด้ำนต่ำง ๆ อยู่ในชุมชน

มำเป็นเวลำนำนพอสมควร ท ำให้สำมำรถด ำเนินกำรได้

ส ำเร็จ ซ่ึงศูนย์กำรเรียนท่ีจัดตั้งข้ึนน้ีเน้น “การเรียนรู้

วิถีชีวิตชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์กระเหร่ียง” ซ่ึงเน้น

กำรศึกษำ/สืบค้นถึงรำกเหง้ำควำมเป็นมำของตนและ

ชุมชน เด็กจะได้รู้ว่ำตัวเองเป็นใคร มำจำกไหน มีอัต

ลักษณ์อะไร  

โจทย์ส าคัญของการเรียน คือ เรียนอย่ำงไรให้เข้ำใจ

ชุมชนของตน เข้ำใจทรัพยำกรท่ีมีอยู่ในชุมชน เรียน

                                                        
59 ส ำหรับหมู่บ้ำนนี้มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำก ม.ชีวิต จ ำนวน 3 

คน รวมน้องอ ำภำด้วย ซึ่งข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ส ำคัญมำก ในแง่
ของกำรขยำยเครือข่ำย, กำรร่วมมือกันท ำงำนเพื่อพัฒนำชุมชน

อย่ำงไรให้ป่ำดีข้ึน ให้น้ ำดีขึ้น ให้ดินดีขึ้น ให้ชีวิตดีขึ้น ซ่ึง

กำรเรียนแบบน้ีสำมำรถเปล่ียนตนเองได้มำกมำย และ

ท่ีผ่ำนมำยังฝกึเด็กให้ดูแลซ่ึงกันและกันด้วย โดยฝึกเด็ก

โต ให้ดูแลเด็กเล็ก หรือใช้วิธีกำรจับคู่ เช่น พ่ี ป.2 ดูแล

น้อง ป.1 ท ำให้เด็กรักกัน ห่วงใยกัน และสำมำรถ

ร่วมมือกันพัฒนำชุมชนของตนต่อไปได้  

ปัจจุบันมีเด็กเรียนทั้งหมดประมำณ 30 กว่ำคน ซ่ึงเน้น

เฉพำะเด็กท่ีสนใจกำรเรียนรู้วิถีชีวิตของตนเองและ

ชุมชนของตน ส ำหรับกำรพัฒนำหลักสูตรน้ี ได้ผ่ำน

ขั้นตอนต่ำง ๆ 3 ขั้นตอนด้วยกัน คือ 1) ขั้นตอนกำร

ออกแบบร่วมกัน โดยให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน

กำรออกแบบด้วย ขั้นตอนท่ี 2 คือ กำรจัดกำรเรียนกำร

สอนตำมท่ีออกแบบไว้ และขั้นตอนท่ี 3 มีกำรติดตำม

และประเมินผล ซ่ึงพบว่ำ ในช่วงปี 2558-2559 ได้มี

กำรประชุมร่วมกันระหว่ำงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 

รวมถึงผู้ใหญ่บ้ำนและพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็ก ทุก

เดือน ๆ ละ 1 ครั้ง เพ่ือให้เกิดควำมเห็นพ้องต้องกันใน

กำรด ำเนินกำรหรือท ำให้เกิด “กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือ

เด็กและเยำวชนในชุมชน” ร่วมกัน 

ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนนั้น สอนเป็นหน่วยการ

เรียนรู้ ไม่ได้สอนเป็นรำยวิชำ และให้เด็กแต่ละคนท ำ

โครงงำน เหมือนกับท่ี ม.ชีวิต  ให้ท ำ ยกตัวอย่ำง

โครงงำนของเด็กท่ีท ำ เช่น เด็กชั้น ป.1 และ ป.2 ท ำ

โครงงำนนิทำนในจินตนำกำร ป.3 ท ำโครงงำนศิลปะ

จำกธรรมชำติ และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกำรท ำ

ด้วย ป.4 ท ำโครงงำนเมล็ดพันธุ์ปันรัก ป.5 ท ำโครงงำน

ท้องถิ่นของตน, กำรหำบุคคลที่สนใจแนวคดิและปรัชญำของ ม.
ชวีิตมำร่วมเครือข่ำยหรือด ำเนินภำรกจิต่ำง ๆ ร่วมกัน ฯลฯ  
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ถ่ำยภำพ และท ำไม้กวำดจำกดอกไม้กวำด (ซ่ึงดอกไม้

กวำด จะออกดอกปีละครั้ง) และชั้น ป.6 มีจ ำนวน 3 

คน ท ำโครงงำนจักสำน และการทอผ้า ซึ่งที่จริง

เด็กหญิงในชุมชน ถ้าอายุ 12 ปีข้ึนไป สามารถทอ

ผ้าได้ทุกคน  

ส ำหรับปัญหาของชุมชนกระเหร่ียงหรือชุมชนบ้าน

แม่ลามาน้อย พบว่ำ ท่ีผ่ำนมำประสบปัญหำต่ำง ๆ 

มำกพอสมควร โดยเฉพำะปัญหำข้ำวไม่พอกิน เน่ือง 

จำกกำรเปล่ียนแปลงทำงธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 

ดังนั้น ในกระบวนกำรเรียนกำรสอน ก็จะสอนเด็กให้

รู้จักกำรวิเครำะห์ปัญหำต่ำง ๆ ของชุมชน/หมู่บ้ำนด้วย 

ซ่ึงท่ีผ่ำนมำก่อนเปิดศูนย์กำรเรียนหญ้ำแพรกสำละวิน 

ได้เคยพำเด็กออกไปศึกษำวิเครำะห์ชุมชนและกำร

เปล่ียนแปลงต่ำง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนมำก่อนแล้ว ซ่ึง

จำกกำรศึกษำและวิเครำะห์ปัญหำ ท ำให้พบว่ำ ปัจจุบัน

ชุมชนได้รับผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงทำง

ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ท ำให้พืชในไร่, พืชในป่ำ และ

พืชในน้ ำลดลงไป หรือบำงส่วนก ำลังสูญพันธุ์ถึง 96 

ชนิด ดังนั้น เด็ก ๆ จึงมีควำมรู้ควำมเข้ำใจพื้นฐำน

เก่ียวกับกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ในชุมชนของตน  

ส ำหรับเงินทุนก่อตั้งโรงเรียน ส่วนใหญ่ได้รับเงิน

บริจำคจำกประชำชนคนทั่วไป ผ่ำนเพจและเฟสบุค ซ่ึง

ใช้ชื่อว่ำ “ศูนย์การเรียนหญ้าแพรกสาละวิน” และที่

ผ่ำนมำได้เงินบริจำคเข้ำมำเรื่อย ๆ ประมำณปีละ 

200,000 บำท นอกจำกได้รับเงินบริจำคแล้ว ก็ยังมี

กำรจัดท ำผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ จ ำหน่ำยเป็นบำงช่วง เช่น 

กำรท ำสมุดหรือหนังสือท ำมือ ซ่ึงได้ให้เด็กเข้ำร่วมท ำ

กิจกรรมหำทุนแบบน้ีด้วย เด็กจะได้รับกำรฝึกฝนใน

หลำย ๆ อย่ำง ท ำให้มีควำมสำมำรถหรือควำมรู้และ

ทักษะด้ำนต่ำง ๆ เพ่ิมข้ึน กำรมีเงินทุน ท ำให้สำมำรถ

พำเด็ก ๆ ไปศึกษำเรียนรู้นอกสถำนท่ี หรือนอกชุมชน 

หรือเชื่อมเครือข่ำยกับพื้นท่ีต่ำง ๆ ได้ด้วย ซ่ึงท่ีผ่ำนมำ 

ได้พำเด็ก ๆ ไปเรียนรู้ท่ีศูนย์กำรเรียนท่ีหมู่บ้ำนแห่งหน่ึง

ท่ี อ.แม่วำง จ.เชียงใหม่ และศูนย์กำรเรียนบ้ำนห้วย

พำด จ.น่ำน เป็นต้น ท ำให้เด็กได้มีโอกำสในกำรเปิด

โลกทัศน์และมีควำมรู้ควำมคิดที่กว้ำงขวำง  

นอกจำกนั้น ก็ยังมีองค์กร/หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามา

สนับสนุน รวมถึงทุนสนับสนุนท่ีได้รับจำกกำรเขียน

โครงกำรไปขอองค์กรต่ำง ๆ เช่น จำก สสส., สกว. และ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏอยุธยำ เป็นต้น ส ำหรับโครงกำรท่ี

ได้รับทุน สสส. เป็นกำรจัดกำรเรื่องขยะ, ป่ำ และกำร

จัดกำรน้ ำ โดยมีคุณนิติศักดิ์ โตนิติ เป็นแกนหลักในกำร

ขับเคล่ือนในชุมชน และน้องอ ำภำได้มีกำรท ำงำน

ร่วมกัน หรือขับเคล่ือนร่วมกันในกำรพัฒนำและแก้ไข

ปัญหำต่ำง ๆ ในชุมชนตลอดมำ  

ส ำหรับการจัดการขยะ ได้ใช้วิธีกำรแปลงขยะเป็นเงิน

หรือใช้วิธีกำรแลกเปล่ียน ท ำให้ได้รับควำมร่วมมือเป็น

อย่ำงดีจำกชุมชน/ชำวบ้ำน ส ำหรับเรื่องป่ำ ได้ใช้วิธีกำร

บวชป่ำ เพ่ือรักษำผืนป่ำไว้ให้ได้มำกท่ีสุดและยำวนำน

ท่ีสุด ส ำหรับเรื่องน้ ำ ได้มุ่งไปท่ีกำรร่วมกันดูแลป่ำต้น

น้ ำและกำรดูแลสำยน้ ำ เน่ืองจำกหมู่บ้ำนแม่ลำมำน้อย 

เป็นหมู่บ้ำนท่ีอยู่ปลำยน้ ำ จึงได้รับผลกระทบอย่ำง

ค่อนข้ำงมำกจำกกำรใช้สำรเคมีในกำรท ำกำรเกษตร

ของชุมชน/หมู่บ้ำนท่ีอยู่ต้นน้ ำ ต่อมำปี 2558 จนถึง

ปัจจุบัน ได้รับกำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนกองทุน

สนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ในกำรขับเคล่ือนเรื่องน้ีอย่ำง

ต่อเน่ือง เพรำะในตอนแรก ด ำเนินกำรในหมู่บ้ำนเดียว 

ซ่ึงท่ีจริงแล้วมีหมู่บ้ำนท่ีได้รับผลกระทบหรือมีลักษณะ

ทำงภูมิศำสตร์ท่ีเชื่อมโยงกันทั้งหมดจ ำนวน 4 หมู่บ้ำน 

คือ หมู่บ้ำนโตแร, หมู่บ้ำนบูเลยน้อย, หมู่บ้ำนแม่ลำมำ

น้อย และหมู่บ้ำนห้วยกระต่ำย ทั้งส่ีหมู่บ้ำนจึงมำจับมือ

กันในกำรจัดกำรดูแลรักษำป่ำและกำรจัดกำรน้ ำ และ

ได้มีโอกำสมำแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน ซ่ึงในปี 2558 ได้รับ

เงินสนับสนุนจ ำนวน 100,000 บำท และปี 2560 ได้รับ

เงินทุนสนับสนุนทั้งหมดจ ำนวน 300,000 บำท รวม

เป็น 400,000 บำท  

ส ำหรับในกระบวนการท างานร่วมกันของชุมชน/

หมู่บ้านทั้ง 4 แห่งนั้น ก็ใช้วิธีวิเครำะห์ข้อมูลชุมชน/

หมู่บ้ำนร่วมกัน โดยเฉพำะกำรวิเครำะห์ปัจจัย 4 คือ 
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อำหำร, เครื่องนุ่งห่ม, ยำรักษำโรค และท่ีอยู่อำศัย ซ่ึง

ในกระบวนกำรวิเครำะห์ ก็พยำยำมแสวงหำหรือระบุ

ด้วยว่ำ ชุมชนมีควำมโดดเด่นในด้ำนใดบ้ำง และสิ่งใดท่ี

สำมำรถพัฒนำยกระดับ หรือใช้เป็นแหล่งท ำมำหำกิน 

หรือช่องทำงในกำรสร้ำงรำยได้ให้กับครัวเรือนต่ำง ๆ 

ในชุมชนด้วย ซ่ึงประเด็นอำหำร พบว่ำ มีพืชตระกูล

เฟิร์น ท่ีชื่อ “ฮ่อท้ีหล่ะ” ท่ีน่ำจะสำมำรถน ำมำพัฒนำ

เป็น “ผงชูรสจำกธรรมชำติ” ได้ ซ่ึงก ำลังท ำกำรศึกษำ

วิจัยกันอยู่ และอีกอย่ำงหน่ึงคือ ยำท่ีมีตำมธรรมชำติ 

หรืออยู่ในสมุนไพรท่ีชื่อ “ค้ำงคำวด ำ” หรือเรียกใน

ภำษำกระเหรี่ยงว่ำ “โป๊ะปีอีซู้” ซ่ึงมีแพทย์ท่ำนหน่ึงท่ี

เชียงใหม่ก ำลังท ำวิจัยเกี่ยวกับยำตัวน้ีอยู่  ส ำหรับ

เครื่องนุ่งห่ม ก็จะมีกำรส่งเสริมและพัฒนำในกำรทอผ้ำ

หรือผลิตเครื่องนุ่งห่มท่ีใช้สีย้อมแบบธรรมชำติ และจะ

พัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้ำน/ชุมชน ซ่ึงจะส่งเสริม

ทุกขั้นตอนตั้งแต่กำรปลูกฝ้ำย, กำรทอฝ้ำย, กำรย้อม

ฝ้ำย ซ่ึงส่วนใหญ่สำมำรถส่งเสริมให้เด็กผู้หญิงเข้ำ

มำร่วมเรียนรู้และฝึกในขั้นตอนกำรผลิตต่ำง ๆ เหล่ำน้ี

ได้ทุกขั้นตอน ส ำหรับเด็กผู้ชำยจะให้ท ำจักสำน    

นอกจำก สสส. และ สกว. แล้ว ยังมีนักศึกษำจำก

มหำวิทยำลัยรำชภัฏอยุธยำ เข้ำมำศึกษำเรียนรู้ชุมชน 

และมำช่วยสอนท่ีศูนย์กำรเรียนหญ้ำแพรกสำละ 

วินด้วย ซ่ึงนักศึกษำจะมำอยู่ประมำณ 3 วัน 2 คืน ทำง

ศูนย์ ฯ ให้ช่วยสอนภำษำไทย, กำรใช้ส่ือเทคโนโลยีต่ำง 

ๆ โดยเฉพำะประเด็นควำมรู้เท่ำทันส่ือจำกภำยนอก 

และกำรส่ือสำรกับคนอ่ืนท่ีใช้ภำษำไทยและภำษำ

อินเตอร์เน็ต เน่ืองจำกบุคลำกรของศูนย์ยังมีน้อย

หรือไม่พอ ท ำให้กำรเข้ำมำของคนภำยนอก เป็น

ประโยชน์ แต่ทำงศูนย์ ฯ จะเป็นคนบอกว่ำต้องกำร

อะ ไร  หรื ออยำกไ ด้ รั บกำรสนับสนุน ใน ด้ำนใด 

นอกจำกน้ี ก็ยังมีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

ล้ำนนำ เข้ำมำช่วยในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ท่ีท ำจำก

น้ ำ ผ้ึง หรือ สบู่  และยังออกแบบโลโก้ให้ด้วย ซ่ึง

ด ำเนินกำรมำได้ประมำณ 2 ปีแล้ว มีครอบครัวท่ีได้รับ

ประโยชน์หรือเข้ำร่วมกำรผลิตสบู่จำกน้ ำผ้ึงประมำณ 8 

รำย/ครอบครัว และยังมีมหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต ก็

เข้ำมำสนับสนุนและก ำลังพัฒนำสมุนไพรตัวอ่ืน ๆ เช่น 

ชิง, ข่ำ, ไพล ฯลฯ เป็นผลิตภัณฑ์ด้วย  

นอกจำกน้ี ศูนย์กำรเรียนหญ้ำแพรกสำละวิน ยังได้รับ

ควำมร่วมมือและกำรสนับสนุนจำกสมำชิกท่ีเป็น

ชำวปกำเกอะญอ ด้วยกัน มำช่วยสอนเรื่อง “การใช้

ชีวิตตามวิถีกระเหร่ียง” ซ่ึงเน้นกำรอยู่ร่วมกับคน, คน

กับธรรมชำติ กำรใช้ประโยชน์จำกธรรมชำติอย่ำง

พอเพียง/พอดี และกำรให้ควำมส ำคัญกับส่ิงเหนือ

ธรรมชำติ ด้วยกำรท ำพิธีกรรมต่ำง ๆ เพ่ือรักษำ

ธรรมชำติไว้ด้วย 

ส ำหรับบัณฑิต ม.ชีวิตที่อาศัยอยู่ในชุมชนน้ีอีก 2 

ท่าน คือ คุณอัมภิกำ บูรณประภำกุล (อำยุ 26 ปี) 

ท ำงำนเป็นผู้ช่วยองค์กรระหว่ำงประเทศ ได้เงินเดือน 

15,000 บำท มีหน้ำที่เป็นล่ำมภำษำกระเหรี่ยง และคุณ

สุภำพ บูรณประภำกุล ซ่ึงเป็นสำมีของคุณอัมภิกำ 

ปัจจุบันบัณฑิตท่ำน น้ีท ำงำนอยู่ ท่ี  รร .  ศิ วะ เดอ 

(ต ำแหน่งนักกำรภำรโรง) ซ่ึงเป็นโรงเรียนขยำยโอกำส

ถึง ม.3 ซ่ึงท่ีจริงแล้วเป็นงำนท่ีท ำมำก่อนเรียน ม.ชีวิต 

ได้เงินเดือน ๆ ละ 9,000 บำท แต่ทั้งสองคนมีอำชีพอ่ืน 

ๆ ด้วย เช่น กำรเลี้ยงหมู และกำรปลูกผักอินทรีย์   

ส ำหรับจุดแข็งของ ม.ชีวิต ในมุมมองของน้องอ าภา 

มองว่ำ กำรได้ศึกษำในพื้นท่ีจริง ท ำให้ได้เรียนรู้จำกของ

จริง สำมำรถเอำไปใช้ได้จริง นอกจำกน้ี ก็มีกำรจัดท ำ

บัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย ซ่ึงสำมำรถน ำไปใช้ได้จริงเช่นกัน 

น้องอ ำภำเล่ำด้วยว่ำ แต่ก่อนไม่เคยท ำบัญชีรำยรับ-

รำยจ่ำยเลย ท ำให้ไม่รู้ว่ำค่ำใช้จ่ำยส่วนใหญ่หมดไปกับ

อะไร ซ่ึงปัจจุบัน ได้น ำมำให้เด็กท ำด้วย และสอนให้เด็ก

ชวนพ่อแม่ท ำด้วย ท ำให้พำกันท ำทั้งครอบครัว มีกำร

จดบันทึก และน ำมำให้ดู ด้วย ท ำใ ห้ เด็ก ๆ และ

ครอบครัวสำมำรถคุมรำยจ่ำยท่ีไม่จ ำเป็นได้เป็นอย่ำงดี 
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  บทวิเคราะห์เชิงสะท้อน   ส ำหรับกรณีศึกษำกรณีน้ี 

จะใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดกำรพ่ึงพำ

ตนเองมำเป็นแนวทำงหลักในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ซ่ึงจะ

เห็นได้ว่ำ ชุมชนกระเหรี่ยงด ำรงชีวิตด้วยหลักควำม

พอประมำณ (moderateness) ,  ควำม มี เหตุ มีผล 

(reasonableness) และกำรมีภู มิคุ้มกันให้กับตนเอง 

(self-immunity) ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดและปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่ำงมำก หรือเป็นเศรษฐกิจ

พอเพียงในภำคปฏิบัติกำรจริง อย่ำงแท้จริง ไม่ใช่กำร

พร่ ำบ่นหรือกำรท่องจ ำ ตำมท่ีคนส่วนใหญ่ในสังคมไทย

ถนัดหรือปฏิบัติกัน แต่อยู่ในวิถีชีวิตและวิธีคิดของเขำ

อยู่แล้ว  

ส ำหรับควำมพอประมำณ คือ พอประมำณในกำรด ำรง 

ชีวิตท่ีสอดคล้องกับธรรมชำติ หรือไม่เป็นปฏิปักษ์ 

หรือไม่ท ำลำยธรรมชำติ ส ำหรับควำมมีเหตุมีผล คือ 

กำรมีเหตุมีผลในกำรคิด ในกำรวิเครำะห์ปัญหำและ

กำรท ำโครงกำรต่ำง ๆ ท่ีมีเหตุมีผลสอดคล้องกัน เป็น

กำรคิดจำกธรรมชำติท่ีแวดล้อม ท ำให้ไม่เลื่อนลอย แต่

สอดคล้องกับบริบทในชีวิตจริงแต่ละวัน (everyday life 

context) ประกอบกับมีประเพณีของชุมชนท่ีให้ควำม 

ส ำคัญกับปัจจัย 4 และสำมำรถน ำมำใช้ในกำรต่อยอด

ในกำรสร้ำงปัจจัยสนับสนุนชีวิตได้อย่ำงเป็นเหตุเป็นผล 

ห รื อ ก ำ ร ค ำ นึ ง ถึ ง ก ำ ร มี ภู มิ คุ้ ม กั น ข อ ง ชุ ม ช น 

(community’s immunity) ตลอดเวลำ โดยไม่ท ำลำย

ธรรมชำติ เพรำะมองว่ำ ระบบธรรมชำติ คือ ระบบ

สนับสนุนชีวิตหรือหล่อเล้ียงชีวิตของตน/กลุ่มหรือชน

เผ่ำของตน ด้วยเหตุนี้ จึงได้รับทุนสนับสนุนจำกองค์กร

ต่ำง ๆ เพ่ือมำแก้ไขปัญหำท่ีเกิดข้ึนในชุมชน โดยเฉพำะ

ประเด็นปัญหำด้ำนส่ิงแวดล้อม ท่ีได้รับผลกระทบจำก

กำรพัฒนำโครงกำรต่ำง ๆ ของรัฐในพื้นท่ีใกล้เคียง 

ส ำหรับแนวคิดกำรพ่ึงพำตนเอง (self-reliance) ก็มี

ควำมชัดเจนว่ำ ปกติชุมชนชำวกระเหรี่ยงเป็นชุมชนท่ี

สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ในด้ำนต่ำง ๆ ในระดับดีอยู่แล้ว 

ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนอำหำร เสื้อผ้ำ/เครื่องนุ่งห่ม กำรมี

แหล่งอำหำรในระบบธรรมชำติ กำรท ำยำจำกสมุนไพร

ต่ำง ๆ ไว้ใช้เอง แบบแผน/วิถีกำรเพำะปลูกท่ีสืบสำนมำ

จำกควำมรู้ของบรรพบุรุษ ฯลฯ พอมำท ำกำรจัดตั้ง

โรงเรียนของชุมชน หลังจำกโรงเรียนท่ีจัดบริกำรโดยรัฐ
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ถูกปิดลง ย่ิงชี้ให้เห็นว่ำ น้องอ ำภำและชุมชนบ้ำนสำม

แลบ มีแนวคิดกำรพ่ึงพำตนเองอยู่แล้วท่ีมองเห็นได้

อย่ำงชัดเจนมำกย่ิงข้ึน แม้รัฐไม่ช่วยหรือถอนตัวไป ก็

สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ในระดับหน่ึง โดยเฉพำะกำร

คิดค้นวิธีกำรในกำรระดมทุนจำกภำคประชำสังคม 

ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีต่ำง ๆ ท ำให้ได้รับเงินสนับสนุน

จำกภำคประชำสังคม แต่ทั้งน้ีจะมีควำมยั่งยืนหรือ

สำมำรถสืบสำนภำรกิจน้ีได้ต่อไปในระยะยำวหรือไม่ 

ข้ึนกับปัจจัยและเงื่อนไขกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกันของ

คนในชุมชน และกำรได้รับกำรสนับสนุนจำกภำคสังคม/

ประชำสังคมอย่ำงต่อเน่ืองหรือไม่ เพรำะถ้ำไม่ได้รับ

กำรสนับสนุนจำกประชำชนทั่วไปหรือภำคสังคม /

ประชำสังคม ก็อำจจะไม่สำมำรถด ำเนินภำรกิจน้ีต่อไป

ได้ หรือไม่สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ ดังนั้น กำรข้ึนต่อ

เ งิ น ทุ น ห รื อ เ งิ น บ ริ จ ำ ค จ ำ ก สั ง ค ม ภ ำ ย น อ ก 

(dependency) ก็หมำยถึงว่ำ ยังไม่สำมำรถพ่ึงพำตนเอง

ได้จริง นอกเสียจำกว่ำ จะมีกำรรวมตัวกันของคนใน

ชุมชน บนพื้นฐำนกำรน ำท่ีมีคุณภำพสูง (high quality 

leadership) ของคนท่ีมีฐำนะทำงเศรษฐกิจท่ีดี หรือมี

ควำมพร้อมทำงเศรษฐกิจและมีจิตส ำนึกต่อสำธำรณะ

หรือต่อส่วนรวม หรือต่อควำมเป็นชุมชนของคน 

กระเหรี่ยงในระดับสูง ซ่ึงในปัจจุบัน ชุมชนมีคนแบบน้ี

หรือไม่ หรือมีเพียงพอท่ีจะท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลง

หรือเกิดผลสะเทือน หรือไม่ ยังเป็นประเด็นค ำถำมท่ี

ส ำคัญของชุมชน ท่ีจะต้องร่วมกันค้นหำค ำตอบต่อไป 

หรือ จะต้องช่วยกันค้นหำวิธีกำรส่งเสริมกำรผลิต

ประเภทต่ำง ๆ เพ่ือกำรเล้ียงตัวเองและมีกำรหัก

ผลประโยชน์ส่วนหน่ึงเข้ำชุมชน เพ่ือด ำเนินภำรกิจของ

ชุมชนในเรื่องน้ี หรืออำจจะมีกำรต่อยอดผลผลิตและ

กำรคิดค้นนวัตกรรมต่ำง ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำของผลผลิต

ท่ีก ำลังพยำยำมด ำเนินกำรร่วมกัน  โดยมีองค์กรอิสระ

หลำยแห่งสนับสนุน ตรงน้ีน่ำจะเป็นอีกหนทำงหน่ึง ท่ี

จะท ำให้เกิดกำรพ่ึงพำตนเองทั้งด้ำนเงินทุนและกำรจัด

กำรศึกษำเพ่ือท้องถิ่นของตนได้ต่อไป ใช่หรือไม่     

 

สรปุการวิเคราะห์และสังเคราะห์เ ช่ือม

กรณีศึกษาทั้งสามกรณีข้างต้น  

กำรท่ีบัณฑิตของ ม.ชีวิต และชุมชนท้องถิ่นเข้ำมำมี

บทบำทในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือท้องถิ่นหรือชุมชนของ

ตนน้ี สำมำรถวิเครำะห์เชื่อมโยงเข้ำกับแนวคิดกำรเป็น

ผู้น ำกำรเปล่ียนแปลง (change agent/agency) ของ 

อมำตยำ เซ็น และแนวคิดกำรพึ่งพำตนเองของชุมชนได้

เป็นอย่ำงดี หรือในทำงกลับกัน ก็คือ สำมำรถน ำ

แนวคิดกำรเป็นผู้น ำกำรเปล่ียนแปลงและแนวคิดกำร

พ่ึงพำตนเองของชุมชนมำใช้ในกำรวิเครำะห์และ

สังเครำะห์ข้อมูลในประเด็นน้ีได้เป็นอย่ำงดี เน่ืองจำก 

พบว่ำ ทั้งสำมกรณีท่ีน ำเสนอมำน้ี มีนัยส ำคัญต่อทิศ

ทำงกำรปรับหลักสูตร, กระบวนกำรเรียนกำรสอน/กำร

จัดกระบวนกำรเรียนรู้, กำรเจรจำต่อรองกับภำครัฐให้

หันมำสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือท้องถิ่น โดยคน

ท้องถิ่น และเป็นของท้องถิ่นอย่ำงแท้จริง  

ส ำหรับในกรณีกำรปรับหลักสูตร และ/หรือ กระ 

บวนกำรเรียนกำรสอน/กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ ควร

มุ่งเน้นไปท่ีกำรแสดงบทบำทในกำรลดควำมเหล่ือมล้ ำ

ทำงสังคมของทั้งผู้สอนและผู้เรียนหรือว่ำท่ีบัณฑิต 

เน่ืองจำกประเด็น “ชำติพันธุ์” นั้น ท่ีจริงเป็นแนวคิด

พื้นฐำนทำงสังคม (social concept) ท่ีควรได้รับกำรให้

ควำมส ำคัญในกำรสร้ำงควำมรู้เกี่ยวกับสังคมไทย และ

ข้อเท็จจริงก็คือ กลุ่มชำติพันธุ์ต่ำง ๆ จ ำนวนมำกใน

ประเทศไทยยังคงเป็นกลุ่มชำยขอบของระบบเศรษฐกิจ 

หรือยังเข้ำไม่ถึงทรัพยำกรและโอกำสต่ำง ๆ ท่ีมีอยู่ใน

สังคม แต่ก็พบว่ำ มีข้อมูลใหม่ ๆ ท่ีแสดงให้เห็นถึงกำร

เปล่ียนแปลงและกำรเคล่ือนไหวต่ำง ๆ ในกลุ่มชำยขอบ

หรือกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำง ๆ เอง หรืออีกนัยหน่ึง ก็คือ กลุ่ม

ชำยขอบต่ำง ๆ พยำยำมด้ินรนช่วยเหลือตนเองและ

ชุมชนของตน ไม่ได้งอมืองอเท้ำ  

ท่ีส ำคัญมำกอีกประกำรหน่ึง คือ ชุมชนเหล่ำน้ี (โดย 

เฉพำะชุมชนของชำติพันธุ์กระเหรี่ยง ) มีศักยภำพ 

ควำมสำมำรถ ข้อดี/จุดแข็ง/จุดเด่นในด้ำนต่ำง ๆ อยู่

แล้วหลำยประกำร ไม่ว่ำจะเป็นในด้ำนกำรผลิต/แบบ
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แผนกำรผลิตท่ีสอดคล้องกับธรรมชำติ, ส ำนึกท่ีมีต่อ

ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม, ส ำนึกท่ีมีต่อชุมชนท้องถิ่น

ของตน, ระบบคุณค่ำและวัฒนธรรมท่ีเน้นกำรช่วย 

เหลือซ่ึงกันและกันและกำรสืบสำนส่ิงทีดี ๆ ท่ีบรรพ

บุรุษสร้ำงไว้, ควำมสำมำรถด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม, 

อัตลักษณ์หลำยประกำรท่ีสะท้อนควำมเป็นตัวของ

ตัวเอง, กำรมีแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติท่ีเอ้ือต่อกำร

พัฒนำเป็นแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือกำรศึกษำวิถีชีวิตชุมชน

และกำรท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ ฯลฯ60 เป็นต้น 

ดังนั้น จึงมีควำมน่ำสนใจว่ำ ถ้ำในล ำดับต่อจำกน้ีไป  

ม.ชีวิต จะมุ่งเน้นกำรส่งเสริมกำรจัดท ำโครงงำนของ

ผู้เรียนไปท่ีเรื่องสถำนภำพของกลุ่มชำติพันธุ์ท่ีเชื่อมกับ

ระบบกำรศึกษำและกำรเปล่ียนแปลงต่ำง ๆ ท่ีเกิดข้ึน

ทั้งในระดับชุมชนย่อย และในระดับชุมชนย่อยท่ีเชื่อม

กับสังคมใหญ่ ท่ีกว้ำงออกไปอีก หรือกำรวิเครำะห์

ควำมสำมำรถของระบบกำรศึกษำและนโยบำยของรัฐ

ในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำตนเองของกลุ่มชำติพันธุ์ใน

มิติต่ำง ๆ ดังกล่ำวมำน้ี ก็จะช่วยท ำให้ผลงำนของ

นักศึกษำ ม.ชีวิต มีคุณค่ำ มีส่วนในกำรสร้ำงควำมรู้

ทำงสังคม (social contribution)  ท่ี มีกำรเคล่ือนไหว

เปล่ียนแปลงตลอดเวลำ หรือท ำให้เป็นกำรศึกษำท่ี

สำมำรถรับใช้สังคมหรือท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงใน

เชิงโครงสร้ำงท่ีไม่เท่ำเทียมหรือมีควำมเหล่ือมล้ ำได้ 

จริง ๆ   

ดังนั้น ประเด็นกำรศึกษำเกี่ยวกับกลุ่มชำติพันธุ์ และ/

หรือ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือท้องถิ่นของกลุ่มชำติพันธุ์ 

โดยคนในท้องถิ่นเอง จึงเป็นประเด็นท่ีควรได้รับควำม

สนใจในล ำดับต้น ๆ ถ้ำเรำมุ่งเน้นไปท่ีเรื่องน้ี ในพื้นท่ี ๆ 

                                                        
60 แต่ก็แน่นอนว่ำ ชุมชนของกลุ่มชำยขอบหรือกลุ่มชำติพันธุ์
ต่ำง ๆ เหล่ำนี้ก็ก ำลังอยู่ในภำวกำรณ์เปลี่ยนแปลง ที่ได้รับแรง
กระแทกจำกภำยนอกค่อนข้ำงหนัก หรือแม้แต่กำรเปลี่ยนแปลง
จำกคนในชุมชน หรือกำรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงคนในชุมชนกับ
คนภำยนอกและปัจจัยต่ำง ๆ จำกภำยนอก ไม่ว่ำจะเป็นจำก
โครงกำรพัฒนำต่ำง  ๆ ของรัฐและธุรกิจ เอกชน,  กำร
เปลี่ยนแปลงด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงธรรมชำติ, กำรพัฒนำควำม
ทันสมัย, กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน, กำรเข้ำไปจับจองที่ดิน

บริบทเป็นเช่นน้ี จะสำมำรถท ำให้เรำสร้ำงกำรเรียนรู้  

และ/หรือ ควำมรู้ และ/หรือ กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

ท่ีเชื่อมกับบริบทเฉพำะของแต่ละพื้นท่ี แต่ละท้องถิ่นได้

จริง (specific local context) และจะท ำให้ผลงำนของ

นักศึกษำและอำจำรย์ ม.ชีวิต เป็นผลงำนท่ีมีคุณค่ำ

มำกย่ิงข้ึนตำมไปด้วย และถ้ำสำมำรถวำงแผนในกำร

เจรจำต่อรองด้ำนงบประมำณหรือทรัพยำกรต่ำง ๆ 

เพ่ือน ำมำสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้กับกลุ่มชำติ

พันธุ์  โดยคนในชุมชนท้องถิ่นเอง โดยมีหน่วยงำน

ภำครัฐคอยเป็นผู้สนับสนุน ก ำกับ ติดตำมดูแล ก็จะท ำ

ให้สังคมเกิดควำมเป็นธรรมมำกย่ิงข้ึน เพรำะหมำยถึง

ว่ำ ได้เกิดกำรกระจำยตัวของทรัพยำกรต่ำง ๆ ของ

สังคม ออกไปยังกลุ่มคนท่ีอยู่ชำยขอบของระบบ

เศรษฐกิจและระบบสังคม ซ่ึงเป็นควำมท้ำทำยท่ีสูงย่ิง

ในประเด็นศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรแสดง

บทบำทในกำรเป็นผู้น ำกำรเปล่ียนแปลงในเชิงระบบ

และโครงสร้ำงของ ม.ชีวิต ในประเด็นกำรจัดกำรศึกษำ

เพ่ือท้องถิ่น 

ในล ำดับต่อไป เป็นกำรน ำเสนอกรณีศึกษำบัณฑิต ท่ีมี

บทบำทด้ำนกำรช่วยเหลือและพัฒนำสังคม ซ่ึงท่ีจริง

เป็นผู้ท่ีมีพื้นฐำนควำมเป็นมำท่ีดีอยู่แล้ว ท ำให้กำรมำ

เรียน ม.ชีวิต เป็นเพียงส่วนเสริมในบทบำทกำรท ำงำน

ทำงสังคม ซ่ึงในกลุ่มน้ี พบว่ำ มีผู้ท่ีมีบทบำทโดดเด่น 

และ/หรือ มีบทบำทขับเคล่ือนทำงสังคมในหลำย ๆ 

ด้ำน จ ำนวน 2 ท่ำน คือ ผู้ใหญ่โกเมศร์ ทองบุญชู และ

คุณสมหมำย ชลสินธุ์  ซ่ึ ง เป็นคนจังหวัดนครศรี 

ธรรมรำช ทั้งสองท่ำน  

ของคนภำยนอก, กำรรุกป่ำของคนในชุมชนและคนภำยนอก, 
กำรเดินทำงลงมำท ำงำน/แสวงหำรำยได้/โอกำสต่ำง ๆ ในเมือง
ของคนในชุมชน ส่งผลท ำให้สถำบันครอบครัวเกิดกำร
เปลี่ยนแปลง/มีกำรยึดโยงกันน้อยลง, ฯลฯ แต่สิ่งเหล่ำนี้ ก็คือ 
ควำมจริงที่นักศึกษำหรือผู้เรียน ม.ชีวิต ควรรับรู้ หรือเข้ำถึง
ควำมเป็นจริงที่ก ำลังเปลี่ยนแปลง หรือท ำให้เกิดผลต่ำง ๆ 
ตำมมำมำกมำยเหล่ำนีด้้วย   
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จ่าโทโกเมศร์ ทองบุญชู  

บัณฑิตปี 2557  ส าเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2559 

ผู้น าชุมชนต าบลเกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช  

มีผลงานโดดเด่นหลายด้านในภาคประชาสังคม 

“ผู้น าการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นองค์รวมและผู้เช่ือมประสานเครือข่ายภาคประชาชน” 

 

ภมิูหลงั/ความเป็นมา 

ผู้ใหญ่โกเมศร์ ทองบุญชู หรือจ่ำโทโกเมศร์ ปัจจุบัน

อำยุ 57 ปี มีบุตร 2 คน อำศัยอยู่ท่ีต ำบลเกำะขันธ์ อ.

ชะอวด จ.นครศรีธรรมรำช จบกำรศึกษำระดับปริญญำ

ตรีด้ำนกำรส่งเสริมกำรเกษตรจำกมหำวิทยำลัย 

สุโขทัยธรรมำธิรำช เม่ือปี พ.ศ.2531 มีควำมสนใจใน

แนวคิดและปรัชญำของ ม.ชีวิต เน่ืองจำกท ำงำนอยู่ใน

แวดวงของเครือข่ำยภำคประชำสังคมมำเป็นเวลำนำน

พอสมควร ท ำให้รู้จักกับ ศ.นพ.ประเวศ วะสี เนื่องจำก

เป็นกรรมกำรบริหำรแผนของส ำนักงำนกองทุนสนับ 

สนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ด้วย คุณหมอ

ประเวศจึงชวนให้มำเรียน ป.โท ม.ชีวิต แต่เน่ืองจำกใน

ขณะนั้น หลักสูตรปริญญำโท ยังไม่เปิด จึงได้น ำเอก 

สำรหรือโบรชัวร์ของหลักสูตร ป.ตรี ด้ำนสหวิทยำกำร

เพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นของ ม.ชีวิต มำอ่ำนศึกษำดู 

พบว่ำ น่ำสนใจหรือตรงกับควำมคิดและควำมต้องกำร

ด้ำนกำรศึกษำของตนเป็นอย่ำงมำก จึงสมัครเรียนท่ี

ศูนย์กำรเรียนรู้เพ่ือปวงชน จ.นครศรีธรรมรำช (ศูนย์ท่ี

ต ำบลปำกพูน อ.เมือง นครศรีธรรมรำช)  

บรรยากาศการเรียนท่ี ม.ชีวติ และสิ่ งท่ีชอบ 

ช่วงท่ีเรียน ม.ชีวิต ผู้ใหญ่โกเมศร์ เล่ำว่ำ มีคนเรียน

ด้วยกันทั้งหมด 30 คน แต่ท่ีจบกำรศึกษำมีประมำณ 

20 กว่ำคน เน่ืองจำกจ ำนวนหน่ึงมีปัญหำด้ำนอำชีพ ท ำ

ให้ไม่สำมำรถจัดสรรเวลำมำเรียนได้เต็มท่ี และบำงส่วน

ต้องย้ำยถิ่นไปท ำงำนในพื้นท่ีอ่ืน ท ำให้ไม่สะดวกในกำร

มำเรียนท่ีศูนย์นครศรีธรรมรำช และมีบำงส่วนท่ีย้ำยไป

เรียนและไปส ำเร็จกำรศึกษำที่ศูนย์กำรเรียนรู้อ่ืน ๆ ก็มี 

ประเด็นท่ีส ำคัญคือ ผู้เรียนบำงส่วนไม่ชอบในกำรส่ง

กำรบ้ำน เพรำะต้องคิด ต้องเขียน ต้องอ่ำน ต้อง

วิเครำะห์ ซ่ึงบำงคนก็ไม่ถนัดหรือไม่ชอบ ในขณะท่ีเรียน

อยู่ ผู้ใหญ่โกเมศร์ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นประธำนรุ่น

ด้วย  

ผู้ใหญ่โกเมศร์ เคยเป็นผู้ใหญ่บ้ำนมำก่อนและสนใจด้ำน

กำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นให้มีควำมเข้มแข็งพ่ึงพำตนเอง

ได้เป็นอย่ำงมำก จึงให้ควำมส ำคัญกับกำรเรียนรู้ในครั้ง

น้ีเป็นอย่ำงมำก เพรำะเป็นกำรเรียนด้วยกำรลงมือ

ปฏิบัติ และได้เล่ำว่ำ ไม่เคยขำดเรียนเลยแม้แต่ครั้ง

เดียว ส าหรับวิชาหรือเน้ือหา/ประเด็นที่ชอบมาก

ที่สุด คือ วิชาการจัดท าแผนแม่บทชุมชน, การวิจัย

ชุมชน, การสร้างเครือข่าย, วิสาหกิจชุมชน, 

กองทุนชุมชน/กองทุนสวัสดิการ และการท าเกษตร

ทางเลือก  

การเรียนยอ้นรอย 50 ปีชมุชน  

คือ จุดเปล่ียนส าคัญ 

แต่เดิมผู้ใหญ่โกเมศร์ ไม่ค่อยได้สนใจในกำรเปล่ียน 

แปลงตนเองและไม่ได้สนใจเรื่องกำรดูแลสุขภำพตนเอง

เลย เพรำะมองไม่เห็นควำมจ ำเป็นในกำรเปล่ียนแปลง 

เ น่ืองจำกท่ีบ้ำนมีฐำนะทำงเศรษฐกิจท่ีดี มีธุรกิจ

รับเหมำก่อสร้ำง ซ่ึงเป็นอำชีพของทำงบ้ำนภรรยำ โดย

ปกติ ก็จะหยิบยืมหรือหยิบเงินจำกในล้ินชักของท่ีบ้ำน

มำใช้ โดยไม่ได้คิดอะไร บำงทีหยิบมำใช้ทีละเป็นหม่ืน 

ซ่ึงเงินท่ีน ำมำ ก็หมดไปอย่ำงรวดเร็ว ในขณะท่ีบ้ำนก็มี

ท่ีดินจ ำนวนมำก แต่ก็ไม่ได้สนใจท่ีจะท ำกำรผลิตอะไร 

เรียกว่ำ ไม่เคยท ำนำ ท ำสวนมำก่อน ทั้ง ๆ ท่ีเป็นลูก
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ชำวนำชำวสวน จนกระทั่งมำเรียน ม.ชีวิต ท ำให้ได้คิด

หรือคิดได้  

จุดเปล่ียนท่ีส ำคัญ คือ กำรได้มีโอกำสเรียนรู้ในชุมชน 

จำกหัวข้อท่ีอำจำรย์หรือผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้

ก ำหนดไว้ คือ “กำรย้อนรอย 50 ปีชุมชน” ท ำให้

นอกจำกจะย้อนรอยชุมชนแล้ว ยังได้มีโอกำสย้อนรอย

หรือทบทวนตนเองด้วย โดยกำรลงมือท ำ น ำเอำที่ดินท่ี

มีอยู่มำท ำเป็นแปลงกำรผลิตข้ำวไรซ์เบอร์รี่ รวมถึงข้ำว

พันธุ์พื้นเมือง และปลูกไม้ใช้สอย ไม้ผลอ่ืน ๆ อีกมำก 

มำย จนกระทั่งภรรยำ ซ่ึงมีสถำนภำพเป็นก ำนัน ค่อน 

ข้ำงแปลกใจว่ำเกิดอะไรขึ้นกับผู้ใหญ่โกเมศร์ หรือท่ีจริง

นั้น ตอนแรกภรรยำไม่เชื่อว่ำ จะสำมำรถเปล่ียนแปลง 

ตนเองได้ หรือไม่คิดว่ำจะลุกข้ึนมำท ำกำรผลิตอะไรได้

มำกมำย แต่ในท่ีสุดก็สำมำรถพิสูจน์ให้ภรรยำและ

ครอบครัวได้เห็นว่ำ ตนเองได้เกิดกำรเปล่ียนแปลง

ตนเองได้จริง ทั้งน้ีเน่ืองจำก ม.ชีวิต เน้นกำรมีรำยได้

ระหว่ำงเรียน เน้นกำรรู้จักตนเอง กำรรู้จักครอบครัว

ของตน ตลอดจนถึงกำรรู้จักชุมชน และกำรรู้จักสังคม 

นอกจำกน้ี ผู้ใหญ่โกเมศร์ยังกล่ำวด้วยว่ำ.... “การ

เรียน ม.ชีวิต ท าให้ได้ทุกอย่าง ทั้งสุขภาพของ

ตนเอง คนในครอบครัว น้ า ดิน ป่า ผลผลิต รายได้ 

หรือได้ทุกอย่าง”  

โครงงานท่ีท า:  

เกิดผลเกินกวา่เป้าหมายท่ีตัง้ไว ้

ในขณะเรียนอยู่ท่ี ม.ชีวิต ผู้ใหญ่โกเมศร์จัดท ำโครงงำน

เรื่อง “การท านาปลอดสารเคมีในพ้ืนที่ 24 ไร่ของ

ข้าพเจ้า” และได้ลงมือปลูกข้ำวด้วยตนเอง (ซ่ึงแต่เดิม 

เคยแต่จ้ำงแรงงำนให้มำท ำงำนต่ำง ๆ ในบ้ำน และใน

สวน) ส ำหรับโครงงำนท่ีท ำน้ีได้ตั้งเป้ำไว้ว่ำจะช่วยเพ่ิม

รำยได้ให้กับตนเองและครัวเรือนประมำณ 300,000 

บำทต่อปี เป็นโครงงำน 3 ปี หรือด ำเนินกำรในระหว่ำง

ปี พ.ศ. 2557 – 2559 แต่ผลปรำกฏว่ำ ได้มำกกว่ำ

เป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ถึง 150,000 บำท หรือมีรำยได้ถึง

ปีละ 450,000 บำท เน่ืองจำกเลือกปลูกข้ำวไรซ์เบอร์รี่ 

ซ่ึงตลำดมีควำมต้องกำรสูง และข้ำวชนิดน้ีรำคำดีกว่ำ

ข้ำวทั่วไป นอกจำกน้ี ผู้ใหญ่ยังเล่ำให้ฟังด้วยว่ำ ก่อนท่ี

จะท ำกำรผลิต ได้ท ำกำรปรับปรุงดิน โดยศึกษำโครง 

สร้ำงของดิน เพรำะดินมีควำมส ำคัญมำก นอกจำกน้ี 

ยังเปล่ียนแปลงวิธีกำรท ำนำใหม่หมด เพรำะได้ค้นพบ

ว่ำ วิธีกำรท่ีชำวนำเคยใช้มำนั้นเป็นวิธีกำรท่ีผิด ท ำให้

ได้ผลผลิตไม่มำก แต่ต้องใช้ต้นทุนสูง และใช้เวลำใน

กำรผลิตยำวนำนกว่ำท่ีควรจะเป็น   

นอกจำกขำยข้ำวได้ ยังสำมำรถขำยน้ ำผ้ึงได้ปีละ

ประมำณ 50,000-80,000 บำทต่อปี กำรท่ีผ้ึงมำอยู่

จ ำนวนมำก เพรำะมีต้นไม้ประเภทต่ำง ๆ จ ำนวนมำก 

และยังสำมำรถจับปลำท่ีอยู่ในนำข้ำวและหนองน้ ำ

ธรรมชำติได้จ ำนวนมำกด้วย หรือสำมำรถขำยได้ปีละ 

2 ครั้ง รวมรำยได้เสริมประมำณ 60,000-70,000 

บำทต่อปี ท ำให้มีรำยได้เพิ่มมำกกว่ำที่คำดคิดไว้แต่เดิม 

ผู้ใหญ่โกเมศร์ได้เล่ำให้ฟังด้วยว่ำ ต่อไปอยำกพัฒนำให้

เป็น “วนเกษตร” เต็มพื้นท่ี  

มมุมองต่อการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 

หรือการแสดงบทบาททางสงัคมของผูเ้รียน 

ผู้ใหญ่โกเมศร์ มองว่ำ ผู้เรียนท่ีส ำเร็จกำรศึกษำในรุ่น

เ ดียวกันจ ำนวน 20 กว่ำคนนั้ น  ทุกคนสำมำรถ

เปล่ียนแปลงตนเองได้ และสำมำรถเปล่ียนแปลง

ครอบครัวของตนได้ แต่ส ำหรับกำรมีบทบำททำงสังคม

นั้น พบว่ำ ไม่สำมำรถท ำได้ทั้งหมดทุกคน หรือได้

ประมำณครึ่งหน่ึงของคนท่ีส ำเร็จกำรศึกษำในรุ่น

เดียวกัน ซ่ึงผู้ใหญ่มองว่ำ ไม่ใช่ทุกคนท่ีจะสำมำรถมี

บทบำททำงสังคมได้ในระดับเดียวกัน เพรำะมีปัจจัย

เง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีจริงเพ่ือนรุ่นพ่ีท่ีจบมำ

พร้อมกัน น่ำจะสำมำรถแสดงบทบำททำงสังคมใน

ระดับท่ีเรียกว่ำ “มีพลังสูง” ได้ประมำณหน่ึงส่วนส่ี

เท่ำนั้น และที่สนิทกัน คือ พ.ท. สุพิศ สำระมำศ ซ่ึงเป็น

คนท่ีชื่นชอบในแนวคิดและปรัชญำของ ม.ชีวิต เป็น

อย่ำงมำกเช่นกัน และปัจจุบัน พ.ท. สุพิศ มีบทบำทใน

กำรขับเคล่ือนกำรท ำงำนในชุมชนอยู่ท่ี อ.เชียรใหญ่  

จ. นครศรีธรรมรำช  
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กบั สสส. และเครือขา่ยเกษตรปลอดภยั  

อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับตัวผู้ใหญ่โกเมศร์นั้น โดยปกติ

แล้ว ผู้ใหญ่โกเมศร์มีบทบำททำงสังคมมำเป็นเวลำนำน 

เพรำะเคยด ำรงต ำแหน่งผู้ใหญ่บ้ำน ประกอบกับเป็น

กรรมกำรบริหำรแผนงำนของส ำนักงำนกองทุน

สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) มำเป็น

เวลำนำน ท ำให้ได้ท ำงำนในด้ำนกำรบริหำรแผน และ

ยังได้มีโอกำสรับทุนของ สสส. ในกำรท ำงำนขับเคล่ือน

เรื่อง “ต าบลสุขภาวะ” ซ่ึงมีเครือข่ำยกำรท ำงำนด้ำน

น้ีประมำณ 12 ต ำบล ด้วยกัน ซ่ึงตอนแรกได้ด ำเนิน

โครงกำรท่ีต ำบลเกำะขันธ์ และต่อมำได้ช่วย สสส. ใน

กำรท ำงำนเชิงเครือข่ำยในเรื่องเดียวกันในระดับภำค 

ซ่ึงมีกำรส่งเสริมให้ชุมชนต่ำง ๆ ให้ควำมส ำคัญกับกำร

จัดท ำระบบข้อมูลต ำบลของแต่ละต ำบลด้วย และเม่ือ

ได้มำเรียน ม.ชีวิต พร้อมทั้งได้จัดท ำโครงงำนด้ำน

เกษตรหรือท ำนำปลอดสำรเคมี ก็ได้สร้างเครือข่าย

การท างานด้านเกษตรปลอดภัยร่วมกับชาวบ้าน

หรือชาวนาในพ้ืนที่ต าบลควนชะลิก อ าเภอหัวไทร 

ซึ่งมีชาวนาที่ให้ความสนใจเข้าร่วมจ านวน 27 ราย 

ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 400 ไร่  

บทบาทดา้นระบบการบริหารจัดการภยัพิบติั 

นอกจำกน้ี ยังมีบทบำทในกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติ 

เน่ืองจำก ท่ีผ่ำนมำภำคใต้ประสบกับปัญหำอุทกภัย, 

วำตภัย หรือภัยธรรมชำติรุนแรงหลำยครั้ง ซ่ึงอันท่ีจริง

นั้น ผู้ ใหญ่โกเมศร์  เคยท ำงำนเป็นจิตอำสำหรือ

อำสำสมัครในกำรช่วยกู้ชีพกู้ภัยกรณีเหตุกำรณ์สึนำมิ 

ซ่ึงเกิดข้ึนในปลำยปี 2547 ท่ี จ. พังงำ มำก่อน หรือท่ี

จริง ได้ใช้ชีวิตท่ี จ.พังงำ นำนเป็นปี เพ่ือช่วยเหลือกอบ

กู้ชุมชนท่ีประสบภำวะภัยพิบัติอย่ำงรุนแรง จนกระทั่ง

ทุกอย่ำงลงตัวหรือชุมชนสำมำรถฟื้นคืนชีพมำได้ระดับ

หน่ึง จึงเดินทำงกลับมำอยู่บ้ำนท่ีนครศรีธรรมรำช และ

เน่ืองจำกมีประสบกำรณ์ และมีควำมช ำนำญกำรใน

กำรกู้ชีพกู้ภัย ทำง สสส. จึงได้ให้ทุนในกำรพัฒนำ

เครือข่ำยกำรจัดกำรภัยพิบัติภำคใต้ ซ่ึงมีภำรกิจหลำย

ด้ำน โดยเฉพำะกำรจัดอบรมเยำวชนและผู้ท่ีสนใจใน

กำรกู้ชีพกู้ภัย ซ่ึงได้ด ำเนินกำรอบรมบุคคลที่มีศักยภำพ

และควำมสำมำรถในด้ำนน้ีไปเป็นจ ำนวนมำก นอก 

จำกน้ี ยังสำมำรถจัดระบบกำรเชื่อมโยงกำรช่วยเหลือ

ซ่ึงกันและกัน ในกรณีกำรเกิดภัยพิบัติใน 8 จังหวัด

ภำคใต้ รวมถึงภำคอ่ืน ๆ ด้วย เพรำะท่ีผ่ำนมำ เมื่อใดท่ี

เกิดภัยพิบัติในภำคต่ำง ๆ ผู้ใหญ่โกเมศร์และทีมงำนท่ีมี

ควำมเช่ียวชำญในกำรกู้ชีพกู้ภัย ก็ได้อำสำไปช่วยกู้ชีพ

กู้ภัยในภำคหรือจังหวัดอ่ืน ๆ หลำยจังหวัดด้วยกัน ไม่

ว่ำจะเป็นท่ีภำคเหนือ, อีสำน/โครำช/สกลนคร อยุธยำ 

ฯลฯ    

บทบาทการพัฒนาชมุชนอย่างเป็นองค์รวม

กบัปัญหาท่ีพบ  

ส ำหรับกำรแสดงบทบำทในชุมชนท้องถิ่นของตนนั้น ก็

ได้พยำยำมด ำเนินกำรในหลำย ๆ ด้ำนด้วยกัน ทั้งด้ำน

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภำพ เพรำะได้มีโอกำส

เรียนรู้เรื่อง “สุขภาพองค์รวม” ทั้งจำก ม.ชีวิต และ

กำรท ำงำนกับ สสส. ท่ีต้องมองทุกอย่ำงอย่ำงเป็นองค์

รวม หรือทุกอย่ำงมีควำมเกี่ยวข้องกัน  

แต่ปัญหำของพื้นท่ีลุ่มน้ ำปำกพนัง ก็คือ เป็นพื้นท่ีแอ่ง

กระทะ ต้นข้ำวอยู่ต่ ำกว่ำระดับน้ ำ หรือที่ผ่ำนมำใช้พันธุ์

ข้ำวท่ีมีต้นเต้ียกว่ำระดับน้ ำ ประกอบกับชำวนำถูก

ครอบง ำโดยอ ำนำจของรัฐและอ ำนำจของทุน จึง

จ ำเป็นต้องเปล่ียนชำวนำหรือยกระดับศักยภำพชำวนำ 

ให้เป็นผู้จัดกำรไร่นำของตนเองให้ได้ และก ำลังคิดจะ

จัดท ำ “ธนาคารน้ า” ของพื้นท่ี หรือต้องกำรบริหำร

จัดกำรน้ ำได้เอง เพรำะท่ีผ่ำนมำ ยังมีปัญหำเรื่องน้ ำ 

โดยคิดกันไว้ว่ำ ถ้ำสำมำรถจัดท ำธนำคำรน้ ำในพื้นท่ี 1 

ไร่ สำมำรถดูแลพื้นท่ีนำได้ถึงจ ำนวน 12 ไร่ ซ่ึงเป็น

ประเด็นท่ีท้ำทำยมำก  
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ขอ้เสนอ/มมุมองเชิงสะทอ้นต่อ ม.ชีวติ  

ส ำหรับส่ิงท่ี ม.ชีวิต น่ำจะเพ่ิมเติม ในมุมมองของผู้ใหญ่

โกเมศร์ ก็คือ กำรเรียนกำรสอนในเรื่อง “กำรสร้ำง

เสริมหรือส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง” ควรมีวิชำน้ีด้วย 

รวมถึงวิชำหรือกำรเรียนรู้ เกี่ยวกับกำรสร้ำงพลัง

พลเมือง เพรำะเป็นประเด็นท่ีส ำคัญมำกต่อกำรท ำงำน

หรือกำรแสดงบทบำททำงสังคม ซ่ึงควรส่งเสริมทั้งใน

เรื่อง สิทธิ หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบทั้งต่อตนเอง 

ครอบครัว ชุมชนและสังคม  

นอกจำกน้ี ผู้ใหญ่ยังมองด้วยว่ำ กำรทักทอเครือข่ำย

ต่ำง ๆ เข้ำด้วยกัน โดยเฉพำะเครือข่ำยศิษย์เก่ำ และ

กำรสร้ำงพลังอย่ำงต่อเน่ือง เป็นประเด็นท่ีส ำคัญ 

เพรำะจะช่วยท ำให้มีควำมเชื่อมั่นในตัวเองและส่ิงท่ี

ตนเองท ำมำกย่ิงข้ึน ส ำหรับตัวผู้ใหญ่โกเมศร์เองมี

ควำมพร้อมในกำรเป็นแหล่งเรียนรู้  และมีควำม 

สำมำรถในกำรช่วยเป็นวิทยำกร หรือเป็นอำจำรย์พ่ี

เล้ียง หรืออำจำรย์พิเศษ ได้ด้วย  

  บทวิเคราะห์เชิงสะท้อน   ส ำหรับกรณีของผู้ใหญ่

โกเมศร์น้ี เน่ืองจำกมีพื้นฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถท่ี

โดดเด่นหลำยด้ำน หรือสำมำรถพ่ึงพำตนเองได้สูง มี

ประสบกำรณ์ในกำรเปล่ียนแปลงตนเองท่ีชัดเจน มี

บทบำททำงสังคมสูง และมีกำรเชื่อมโยงกับเครือข่ำย  

ต่ำง ๆ หลำยประเภท หลำยระดับ จึงเป็นบุคคลท่ีมี

นัยส ำคัญต่อกำรเปล่ียนแปลงเส้นทำงกำรสร้ำง

กระบวนกำรเรียนรู้ และกำรขยำยเครือข่ำยของ ม.ชีวิต

ของจังหวัดและภำคใต้ ท่ีมีควำมสัมพันธ์กับเครือข่ำย

อ่ืน ๆ ไม่ว่ำจะเป็นเครือข่ำยต ำบลสุขภำวะ เครือข่ำย

กำรจัดกำรภัยพิบัติภำคใต้และภำคอ่ืน ๆ รวมถึง

เครือข่ำยอำสำสมัครและจิตอำสำด้วย และเป็นบุคคล

ท่ีมีควำมเหมำะสมในกำรสอนหรือถ่ำยทอดประสบ 

กำรณ์เกี่ยวกับกำรสร้ำงเครือข่ำยหรือกำรสร้ำงทุนทำง

สังคม รวมถึงกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชน เป็นอย่ำงย่ิง 

ซ่ึงตรงตำมแนวคิดและทฤษฎีของอมำตยำ เซ็น ท่ีพูด

เรื่อง Functionings หรือ กำรเป็น (being) และ กำรท ำ 

(doing) อย่ำงเหมำะสม สำมำรถแสดงบทบำทเป็นผู้น ำ

กำรเปล่ียนแปลงได้ตั้งแต่ยังไม่ได้มำเรียน ม.ชีวิต  และ

เมื่อได้มีโอกำสมำเรียน ม.ชีวิต ก็ย่ิงท ำให้สำมำรถแสดง

บทบำทในกำรเป็นผู้น ำกำรเปล่ียนแปลงได้อย่ำงมี

นัยส ำคัญมำกย่ิงข้ึน เพรำะมีควำมตั้งใจดี, มีควำมรู้

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับชุมชนท่ีตนเองอำศัยอยู่เป็นอย่ำงดี 

และมีเจตจ ำนงเพ่ือชุมชนและส่วนรวมอย่ำงชัดเจน  

ส ำหรับในล ำดับต่อไป จะเป็นกำรน ำเสนอกรณีศึกษำ

บัณฑิต ท่ีมีบทบำททำงสังคมในระดับสูงและเป็นคนใน

ท้องถิ่น จ.นครศรีธรรมรำช เช่นกัน    
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คุณสมหมาย ชลสินธุ์  

เข้าศึกษาปี 2554 ส าเร็จการศึกษาปี พ.ศ. 2559 

จิตอาสาพัฒนาสังคม อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย และเป็นสมาชิกสภาจังหวัด 

“ผู้สละแล้วซึ่งทุกส่ิงเพื่อชุมชนและสงัคม” 

 

ภมิูหลงั/ความเป็นมา  

คุณสมหมำย ชลสินธุ์ อำยุ 65 ปี เป็นชำว จ.นครศรี 

ธรรมรำช โดยก ำเนิด จบ กศน. ท่ีอ ำเภอสิชล แล้วเข้ำ

มำเรียน กศน. ท่ีตัวเมืองนครศรีธรรมรำช เข้ำมำเรียน 

ม.ชีวิต เพรำะได้รับกำรชักชวนจำกอำจำรย์ท่ี กศน. 

โดยอำจำรย์บอกว่ำ เป็นกำรเรียนเกี่ยวกับกำรพัฒนำ

ชุมชน ประกอบกับ ณ ขณะนั้นมีต ำแหน่งเป็นก ำนันด้วย 

ซ่ึงจะท ำให้สำมำรถชักชวนคนมำเรียน ม.ชีวิต ร่วมกัน

เพ่ิมข้ึนด้วย เพรำะเป็นบุคคลท่ีมีบทบำทต่ำง ๆ ทำง

สังคมหลำยด้ำนอยู่แล้ว หรือท ำงำนเป็นอำสำสมัคร

หรือจิตอำสำมำเป็นเวลำนำนแล้ว เนื่องจำกมองว่ำชีวิต

คนเรำไม่มีอะไรเป็นแก่นสำระ ส่ิงท่ีส ำคัญท่ีสุด คือ กำร

ช่วยเหลือคนและสังคม จึงอุทิศชีวิตให้กับกำรท ำงำน

เป็นจิตอำสำหรืออำสำสมัคร ทั้ง ๆ ท่ีไม่ได้มีฐำนะ

ร่ ำรวยอะไร แต่สำมำรถสรรหำทรัพยำกรมำได้อย่ำง

มำกมำย เพรำะคนให้ควำมเชื่อถือ ไว้วำงใจ จึงสำมำรถ

ระดมทรัพยำกรได้ ไม่ว่ำจะท ำอะไรก็ตำม 

การเรียนท่ี ม.ชีวติ และสิ่ งท่ีไดร้บั 

ช่วงท่ีมำเรียน ม.ชีวิต จึงมีเพ่ือนมำเรียนด้วยกัน หรือ

คุณสมหมำยใช้ค ำว่ำ “ตำมมำเรียน” ทั้งหมดประมำณ 

20 คน ส่วนใหญ่ เป็นก ำนัน ,  ผู้ ใหญ่ บ้ำน,  ผู้ ช่ วย

ผู้ใหญ่บ้ำน ซ่ึงรุ่นท่ีเรียนด้วยกันมีทั้งหมดประมำณ 80 

กว่ำคน จ ำนวนมำกมีสถำนภำพเป็นสมำชิกสภำจังหวัด 

เรียนกันทั้งหมด 5 ปี เพรำะเป็นรุ่นท่ีเรียกว่ำ “พระ

มหำชนก” เพรำะอยู่ในระหว่ำงกำรรออนุมัติหลักสูตร

จำก สกอ. ท ำให้กลำยเป็นรุ่นท่ีมีควำมอดทนมำก อ.

เสรี พงศ์พิศ จึงเรียกว่ำ “รุ่นพระมหำชนก” 

ส ำหรับส่ิงท่ีได้จำกกำรเรียน คุณสมหมำยสะท้อนว่ำ ได้

เรียนเรื่อง กำรพัฒนำชุมชนหมู่บ้ำน, กำรจัดท ำแผน

ชุมชน หรือกำรส่งเสริมให้ชุมชนท ำกำรพัฒนำตัวเอง 

และได้มีกำรจัดตั้งกลุ่มต่ำง ๆ ข้ึนมำด้วย หรือมีกำร

ขยำยกำรท ำงำนของกลุ่มต่ำง ๆ ในชุมชนด้วย อำทิเช่น 

กลุ่มออมทรัพย์ หรือกองทุนกำรออมวันละบำท ซ่ึงเป็น

กำรริเร่ิมท ำกันในชุมชน หรือท ำมำก่อนท่ีองค์กรภำครัฐ

จะสนับสนุน ดังท่ีคุณสมหมำยได้เล่ำว่ำ... “พอเรียน

แล้ว ก็มาตั้งกลุ่มกัน เรียกว่า กลุ่มวันละบาท หรือ

กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิตวันละบาท ออมเพ่ือ

น าเงินมาใช้จ่ายเพ่ือกิจกรรมส่วนรวม และเพ่ือ

พัฒนาตัวเอง ให้ มีการประหยัดในครัวเ รือน 

ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมดประมาณ 1,000 กว่าคน 

ตอนแรกจะมีสมาชิกประมาณ 300-400 คน” 

ปัจจุบันกองทุนได้รับเงินสนับสนุนหรือเงินสมทบในกำร

ขยำยกิจกำรของกองทุนจำกเทศบำลต ำบลทุ่งใสด้วยปี

ละ 500,000 บำท (สมทบเป็นเวลำ 5 ปี) และได้จัด

สวัสดิกำรต่ำง ๆ ให้กับสมำชิกทั้งเรื่องกำรเกิด, กำร

เจ็บป่วย และกำรตำย (ส ำหรับกรณีกำรตำย จ่ำยเงิน

ฌำปนกิจให้สมำชิกรำยละ 15,000 บำท แต่ปัจจุบัน

ลดลงเหลือเพียงรำยละ 10,000 บำท) และมีกำรให้

ทุนกำรศึกษำกับเด็กด้วย ปัจจุบันมีเงินหมุนเวียน

ประมำณ 6 ล้ำนกว่ำบำท และได้ เปล่ียนชื่อ เป็น 

“กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลต าบลทุ่งใส” 

บทบาททางสงัคมและสิ่ งแวดลอ้ม 

ในช่วงระหว่ำงปี พ.ศ. 2547-2548 ก็ได้มีบทบำทใน

กำรจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซ่ึงได้รับเงินตั้งต้นมำ

จำกหน่วยงำนรัฐประมำณ 800 บำท ซ่ึงเป็นเหมือนเงิน
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ขวัญถุง และหลังจำกนั้นได้มำระดมทุนในชุมชนด้วย

กำรจัดท ำผ้ำป่ำ ได้เงินมำทั้งหมดประมำณ 250,000 

บำท และได้ร่วมกันจัดซ้ือที่ดินจำกเจ้ำของท่ีเป็นเอกชน 

และก่อสร้ำงอำคำรข้ึนบนท่ีดินท่ีจัดซ้ือร่วมกันด้วย 

ปัจจุบันได้โอนท่ีดินและอำคำรดังกล่ำวให้กับสำธำรณะ 

ซ่ึงท่ีผ่ำนมำได้ใช้อำคำรท่ีก่อสร้ำงข้ึนด้วยน้ ำพักน้ ำแรง

ของชำวบ้ำนในกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ของชุมชน 

โดยเฉพำะกำรจัดอบรมต่ำง ๆ ซ่ึงจริง ๆ แล้วส่วนใหญ่

ใช้ในกำรอบรมเรื่อง ยำเสพติดหรือกำรต่อต้ำนยำเสพ

ติดของ ปปส. ซ่ึงคุณสมหมำยก็เป็นประธำนหน่วย

ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดของต ำบลทุ่งใสใน

ขณะนั้นด้วย  

นอกจำกกำรจัดท ำกองทุนสวัสดิกำรชุมชน และกำร

รณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด หรือกำรอบรมเยำวชนให้

ห่ำงไกลจำกยำเสพติดแล้ว คุณสมหมำยยังมีบทบำท

หน้ำท่ีในด้ำนอ่ืน ๆ อีกมำก โดยเฉพำะด้ำนกำรกู้ชีพ

กู้ภัย (ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งเป็นนำยกสมำคมกู้ชีพ และ 

กู้ภัยสิชล ด้วย), ด้ำนกำรพิทักษ์ป่ำและสัตว์ป่ำ เช่น 

กวำง โดยเฉพำะกำรอนุรักษ์ป่ำเขำหลวง หรือเรียก

กลุ่มท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือท ำกิจกรรมกำรอนุรักษ์ป่ำด้วยว่ำ... 

“กลุ่มคนรักเขำหลวง” และด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร

ทำงทะเล ซ่ึงท่ีผ่ำนมำมีผลงำนในกำรจัดท ำแนว

ปะกำรังเทียม และกำรจัดท ำแนวกั้น เพ่ือป้องกันปัญหำ

กำรกัดเซำะชำยฝั่ง, กำรทับถมของตะกอน จนท ำให้

เกิดกำรต้ืนเขิน เรือไม่สำมำรถเข้ำมำเทียบฝั่งได้ และมี

กำรร่วมกันกับชำวบ้ำนในกำรท ำควำมสะอำด หรือเก็บ

ขยะในทะเลอีกด้วย (มีชำวบ้ำนท่ีมีควำมต่ืนตัวหรือมี

ควำมรักในชุมชนท้องถิ่นของตนเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ 

ร่วมกัน โดยเฉพำะกิจกรรมกำรดูแลอนุรักษ์ทะเล 

ประมำณ 100-300 กว่ำคน และต่อมำได้จัดตั้งชมรม

อนุรักษ์ปลำโลมำสีชมพู ตำมแนวชำยฝั่งทะเล อ.สิชล 

และ อ.ขนอมด้วย นอกจำกน้ี ก็มีกำรจัดงำนวันทะเล

โลก เพ่ือเป็นกำรรณรงค์และปลูกฝังจิตส ำนึกของคนใน

ชุมชนให้มีควำมรักในท้องทะเล ท่ีเป็นแหล่งอำหำรและ

ทรัพยำกรให้กับคนในชุมชนด้วย  

ส ำหรับพื้นท่ีในทะเล/ชำยฝั่งทะเลท่ีดูแลร่วมกันนั้น มี

เน้ือท่ีทั้งหมดประมำณ 46,000 กว่ำไร่ หรือประมำณ 

44 ตำรำงกิโลเมตร ซ่ึงเป็นกำรด ำเนินงำนตั้งแต่สมัยท่ี

คุณสมหมำยยังมีต ำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้ำน ซ่ึงรวมแล้ว

คุณสมหมำยเป็นผู้ใหญ่บ้ำนทั้งท่ีต ำบลสิชล และต ำบล

ทุ่งใสทั้งหมดเป็นเวลำประมำณ 18 ปี ท ำให้เป็นท่ีรู้จัก

ของผู้คน เพรำะมีบทบำทในกำรพัฒนำชุมชน ไม่ใช่

เฉพำะในเขตหมู่บ้ำนของตนเอง แต่ยังมีควำมห่วงใย

และมีบทบำทในกำรท ำงำนในระดับต ำบล  ระดับ

อ ำเภอ และระดับจังหวัดอีกด้วย     

บทบาทดา้นการกูชี้พกูภ้ยัและช่วยเหลือ 

ผูย้ากไร ้

นอกจำกเรื่อง กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ

ส่ิงแวดล้อมแล้ว คุณสมหมำยยังมีบทบำทส ำคัญในกำร

ท ำงำนด้ำนกำรกู้ชีพกู้ภัย ด้วยกำรใช้เงินและทรัพยำกร

ส่วนตัวเป็นหลัก เสริมด้วยกำรระดมทุนด้วยกำรขำย

บัตรเล้ียงน้ ำชำ ในช่วงแรก ๆ ได้เงินประมำณครั้งละ 

200,000-300,000 บำท ซ่ึงด ำเนินกำรมำต้ังแต่ปี พ.ศ. 

2536 ตอนแรกด ำเนินกำรในนำมสมำคมกู้ภัยสิชล ซ่ึงมี

สมำชิกทั้งหมดประมำณ 1,000 กว่ำคน และต่อมำได้

จัดตั้ ง เป็นมูลนิธิ ซ่ึงท ำงำนประสำนเชื่อมโยงกับ

ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และสถำบัน

กำรแพทย์ฉุกเฉินด้วย ส ำหรับเงินทุนในช่วงหลัง ๆ ก็ได้

มีกำรระดมทุนโดยกำรจัดเล้ียงน้ ำชำอีก หรือขำยบัตร

รำคำประมำณ 50-1,000 บำท และล่ำสุดได้ท ำกำร

ระดมทุนได้ประมำณ 1 ล้ำนกว่ำบำท ในกำรจัดซ้ือ

เครื่องตัดถ่ำง กรณีเกิดอุบัติเหตุรุนแรง ท่ีมีคนติดในรถ 

ท ำใ ห้สำมำรถช่วยเหลือคนได้ เร็ ว ข้ึน ไ ม่ ต้องรอ

เครื่องมือจำกหน่วยงำนรัฐ หรือท่ีจริงหน่วยงำนรัฐบำง

หน่วยงำนยังไม่มีเครื่องตัดถ่ำงด้วยซ้ ำ 

นอกจำกน้ี ก็ยังมีบทบำทในกำรช่วยเหลือคนไร้ท่ีพ่ึง

ด้วย เพรำะท่ีอ ำเภอสิชลเป็นท่ีตั้งของศูนย์คุ้มครองคน

ไร้ท่ีพ่ึง ของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง

ของมนุษย์ด้วย ซ่ึงคุณสมหมำยได้เข้ำไปช่วยในกำรดูแล

จัดกำรศพคนไร้ท่ีพ่ึงท่ีเสียชีวิต ปีละเป็นร้อยศพ เพรำะ
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เป็นศูนย์ใหญ่ที่สุดของภำคใต้ หรือมีคนไร้ที่พ่ึงมำอยู่ท่ีน่ี

จำกทั้ง 14 จังหวัด ในภำคใต้ ตกปีละประมำณ 500-

600 คน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกำรฝัง เพรำะเตำเผำของวัดที่

เคยใช้เผำศพพัง ยังไม่ได้สร้ำงใหม่ หรือยังสร้ำงไม่เสร็จ 

ก็เลยใช้วิธีฝังแทน  

บทบาทในการดแูลพ้ืนท่ีสาธารณะ 

ส ำหรับสมบัติของสำธำรณะ คือ อนุสำวรีย์ของกรม

หลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ ท่ีสร้ำงข้ึนตรงริมทะเล คุณ

สมหมำยก็เป็นคนดูแลรักษำท ำควำมสะอำด ตกแต่ง

บริเวณสถำนท่ีให้ดูสวยงำม และบำงครั้งก็ลงทุนไปซ้ือ

ต้นไม้มำจัดประดับตกแต่งเวลำมีงำนเทศกำลต่ำง ๆ 

ด้วย และต่อมำยังได้รับต ำแหน่งประธำนสภำองค์กร

ชุมชนด้วยอีก 1 ต ำแหน่ง เพรำะเป็นผู้ท่ีชุมชนให้ควำม

ไว้วำงใจและมองว่ำเหมำะสมท่ีสุด ในขณะท่ีไป

สัมภำษณ์ คุณสมหมำยได้เล่ำให้ฟังด้วยว่ำ ก ำลังจะไป

รับรำงวัลลูกโลกสีเขียวด้วย ทั้งน้ี ทั้งภรรยำและลูกของ

คุณสมหมำยต่ำงสนับสนุนให้คุณสมหมำยท ำงำนทำง

สังคม และบำงครั้งลูกชำยก็ออกมำช่วยด้วย แสดงให้

เห็นว่ำ เป็นครอบครัวท่ีอุทิศชีวิตเพ่ือกำรท ำงำนทำง

สังคม จริง ๆ  

 บทวิเคราะห์เชิงสะท้อน   คุณสมหมำยมีจิตใจและ

กำรแสดงบทบำทในกำรพัฒนำและช่วยเหลือสังคมโดย

เลือดเน้ือ หรือเป็นโดยธรรมชำติ หรือท่ีจริงได้มีบทบำท

น้ีมำตั้ งแ ต่ก่อนมำเรียนแล้ว เพราะเป็นคนที่ มี

จิตส านึกต่อสาธารณะหรือเร่ืองของส่วนรวม 

(public mind or public consciousness)  สู ง ม าก 

เป็นการท าประโยชน์ต่อส่วนรวม พร้อมเสียสละ 

โดยไม่ได้หวังผลอะไรตอบแทน จึงท าให้มีเครือข่าย

ทางสังคมที่กว้างขวาง ซึ่งเป็นคุณลักษณะของ

พลเมืองที่มีความตื่นรู้ท่ีมีนัยส าคัญเป็นอย่างมาก มี

คุณค่าสูงยิ่ง แต่เป็นส่ิงที่หาได้ยากมากในสังคมไทย 

ดังนั้น ถ้ำ ม.ชีวิต มีนโยบำยพิเศษในกำรคัดเลือกหรือ

มองหำบุคคลท่ีมีบทบำททำงสังคมชุมชนอยู่แล้ว หรือ

ให้โอกำสและสิทธิพิเศษต่ำง ๆ แก่บุคคลท่ีมีลักษณะ

เดียวกันน้ี เช่น กำรให้คะแนนประวัติกำรท ำงำนเพ่ือ

สังคม (social contribution portfolio) หรือเป็นเง่ือนไข

หน่ึงในกำรพิจำรณำให้ทุนเสริมกำรท ำงำนในชุมชน 

หรือส่งเสริมงบประมำณร่วมกับองค์กรภำคธุรกิจใน

กำรท ำงำนในชุมชนในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงต่อเน่ือง หรือ

ส่งเสริมกำรขยำยเครือข่ำยแนวคิด ม.ชีวิต ในชุมชน 

ภำยใต้ควำมร่วมมือกับบัณฑิตท่ีมีเครือข่ำยแบบน้ีอย่ำง

กว้ำงขวำง และต่อเน่ือง เชื่อว่ำจะท ำให้สังคมเกิดกำร

ขับเคล่ือนด้วยแนวคิดและปรัชญำของ ม.ชีวิต ได้มำก

ข้ึน แต่ก็จะต้องด ำเนินกำรส่งเสริมด้วยควำมระมัดระวัง

ด้วยเช่นเดียวกัน  

กำรวิเครำะห์เชื่อมโยงและเปรียบเทียบทั้ง 2 กรณี คือ 

กรณีของผู้ใหญ่โกเมศร์ ทองบุญชู และคุณสมหมำย 

ชลสินธุ์ จะเห็นได้ว่ำ ทั้งสองท่ำนเป็นบุคคลคุณภำพสูง 

มีจิตส ำนึกต่อสำธำรณะหรือส่วนรวมในระดับท่ีสูงมำก 

โดยเฉพำะคุณสมหมำย ชลสินธุ์ เป็นกำรแสดงบทบำท

ทำงชุมชนและสังคมในลักษณะท่ีเป็นธรรมชำติ หรือ

เป็นจิตส ำนึกท่ีก่อเกิดมำจำกภำยในของตนเอง (Inner-

self) ไม่ต้องมีกำรสั่งกำรจำกใคร แต่ท ำด้วยควำม

ประสงค์ท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม มีควำมส ำนึกทั้งต่อเรื่อง

คน ส่ิงแวดล้อมทำงสังคม และส่ิงแวดล้อมทำงธรรม 

ชำติ ซ่ึงเป็นศักยภำพ ควำมสำมำรถและจิตส ำนึกท่ี

ส ำคัญมำก ท่ีน ำไปสู่กำรเปล่ียนแปลงต่ำง ๆ อย่ำงมี

ควำมเชื่อมโยง เป็นองค์รวม ดังนั้น ถ้ำ ม.ชีวิต มองหำ

บุคคลที่มีลักษณะดังกล่ำวน้ีมำเรียน จะท ำให้ได้ผลลัพธ์

และผลกระทบหลำยด้ำน โดยไม่ต้องออกแรงมำก 

เพรำะมีพื้นฐำนหรือรำกฐำนเดิมท่ีดีอยู่แล้ว และยิ่งได้มี

โอกำสมำเรียน ม.ชีวิต ท ำให้ได้เรียนรู้หลำยเรื่อง ทั้ง

เรื่อง กำรจัดกำรกองทุนสวัสดิกำร กำรศึกษำชุมชน 

(โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกำรย้อนรอยชุมชน 50 ปี) กำร

จัดท ำแผนแม่บทชุมชน และกำรจัดท ำวิสำหกิจชุมชน ก็

ย่ิงท ำให้มีพลังกำรเปล่ียนแปลงมำกข้ึน มีฐำนคิด ฐำน

วิชำกำรมำกข้ึน ส่งผลต่อกำรเปล่ียนแปลงได้มำกขึ้น 

และย่ิงช่วยท ำให้เครือข่ำยชุมชนฐำนรำกเกิดกำรผนึก

ก ำลังกันได้มำกข้ึน และสำมำรถจัดกำรในเรื่องใหญ่ ๆ 



 

236 | การจดัการศึกษาทางเลือกและผลท่ีเกิดข้ึนในบรบิทของ สรพ. 

ร่วมกันได้มำกข้ึน เช่น เรื่องกำรพัฒนำระบบเศรษฐกิจ

ชุมชน กำรจัดกำรภัยพิบัติ กำรดูแลส่ิงแวดล้อม และ

กำรแก้ไขปัญหำทำงสังคมอ่ืน ๆ เช่น ปัญหำคอร์รัปชั่น 

ปัญหำกำรศึกษำท่ีไร้รำก เป็นต้น   

ในล ำดับต่อไป จะเป็นกำรน ำเสนอกรณีศึกษำ ท่ีมี

บทบำทในกำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชนทั้งในภำคอีสำน 

และ ภำคเหนือจ ำนวน 2 กรณีศึกษำท่ีน่ำสนใจ คือ คุณ

นงลักษณ์ อัศวสกุลชัย จ.นครพนม และคุณกรรณิกำร์ 

อ่อนละมุน จ.ล ำปำง
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คุณนงลักษณ์ อัศวสกุลชัย 

นักศึกษาปีที่ 2558 ว่าท่ีบัณฑิต ม.ชีวิต  

ประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวต าบลบ้านผ้ึง จ.นครพนม 

“วิสาหกิจชมุชนในภาคปฏิบัติ: พลังท่ีมีนัยส าคัญต่อการแก้ไขปัญหารากฐานของชาวนา” 

 

ความเป็นมา/ภมิูหลงั 

คุณนงลักษณ์ อัศวสกุลชัย อำยุ 50 ปี อยู่ท่ีหมู่ 10 บ้ำน

สุขเจริญ ต.บ้ำนผ้ึง อ.เมือง จ.นครพนม เข้ำมำศึกษำ 

ม.ชีวิต เม่ือปี พ.ศ. 2558 แต่เน่ืองจำกมีประสบกำรณ์

ในกำรก่อตั้งวิสำหกิจชุมชนก่อนเข้ำมำเรียน หรือ

ด ำเนินกำรเรื่องวิสำหกิจชุมชนมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 255461 

ท ำให้มีประสบกำรณ์ในกำรท ำหรือลงมือท ำจริง ก่อน

มำเรียนทฤษฎีด้ำนวิสำหกิจชุมชนจำก ม.ชีวิต และมี

บทบำทในกำรพัฒนำวิสำหกิจชุมชนต ำบลบ้ำนผ้ึงให้

เจริญเติบโต สำมำรถส่งออกข้ำวและผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ 

จำกกำรแปรรูปข้ำว ไปขำยยังต่ำงประเทศ จึงน า

กรณีศึกษารายน้ีมาใส่อยู่ในกลุ่มเดียวกับบัณฑิต 

เน่ืองจากพิจารณาว่า “ประสบการณ์มีค่าย่ิงกว่า

ค าสอน”  (experience is more important than 

didactic)62  

สนใจแนวคิดของ ม.ชีวติมาก  

เคยดขูอ้มลูใน YouTube 

คุณนงลักษณ์ เล่ำให้ฟังด้วยว่ำ มีควำมสนใจในปรัชญำ

และแนวคิดของ ม.ชีวิตมำก ไม่คิดว่ำจะมีกำรเรียนกำร

สอนแบบน้ี ตอนท่ีดู You Tube รู้ สึกประทับใจมำก 

เพรำะตรงกับควำมต้องกำรของตนเอง ส ำหรับแรงผลัก

                                                        
61 แต่ ณ ขณะนั้น ยังไม่ใช่กำรท ำเกษตรอินทรีย์ นอกจำกนี้ แต่

เดิมชำวนำจะขำยข้ำวเปลือกอย่ำงเดียว ผลผลิตมีคุณภำพต่ ำ 
และบำงปีข้ำวล้นตลำด ท ำให้ได้รำคำไม่ดีหรือรำคำตกต่ ำมำก 
และต่อมำพบว่ำ สินค้ำเกษตรอินทรีย์เป็นที่ต้องกำรของตลำด
และผู้บริโภค จึงหันมำท ำกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอนิทรีย์ 

62 กำรให้ควำมส ำคัญกับประสบกำรณ์ของคุณนงลักษณ์ว่ำ

เป็น “ความรู้” (knowledge) ประเภทหนึ่ง มีนัยส ำคัญมำกต่อ

ท่ีท ำให้อยำกมำเรียนก็มีหลำยอย่ำงด้วยกัน กล่ำวคือ 

อยำกได้ทั้งปริญญำ อยำกได้เพื่อน และอยำกได้ข้อคิด/

แนวคิดจำก ม.ชีวิต พอเข้ำมำเรียนก็ได้เรียนเกี่ยวกับ

กำรวำงแผนชีวิตและเป้ำหมำยของตนเอง กำรวำงแผน

ในครอบครัว และกำรวำงแผนอำชีพและกำรงำนด้วย 

รวมถึงเรื่อง วิสำหกิจชุมชน และได้น ำส่ิงท่ีได้เรียนมำใช้

ในกำรปรับกระบวนทัศน์ในกลุ่มวิสำหกิจท่ีก่อตั้งขึ้น

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เพรำะก่อนหน้ำนั้นได้มีกำรท ำมำ

ก่อนก็จริง แต่ยังไม่มีกำรจัดระบบ ระเบียบ หรือยังไม่

เป็นระบบ ไม่เข้ำรูป ซ่ึงหมำยถึง ยังไม่ค่อยมีหลักกำร/

หลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนนั่นเอง ดังท่ีคุณนงลักษณ์ได้กล่ำว

ว่ำ.... “เม่ือเข้าไปเรียนแล้วอาจารย์ก็เร่ิมสอนเร่ือง

การวางแผนชีวิต การวางแผนครอบครัวและการ

งาน หนูก็เร่ิมมาจัดกระบวนทัศน์ในกลุ่ม ตอนแรก

เรามีการท ามาก่อนแต่ยังไม่มีระเบียบ ไม่มีการจัด

เข้ารูป” 

การเรียนท่ีศนูยอ์ าเภอบา้นแพง 

และการศึกษาชมุชน 

คุณนงลักษณ์เข้ำเรียน ม.ชีวิต ท่ีศูนย์อ ำเภอบ้ำนแพง จ.

นครพนม ซ่ึงเป็นศูนย์เรียนรู้ภำยใต้กำรดูแลของศูนย์

กำรเรียนรู้เพ่ือปวงชน จ.สกลนคร และท่ีผ่ำนมำได้มี

โอกำสไปเรียนรวมท่ี จ.มหำสำรคำมด้วย รุ่นท่ีเรียน

สังคมไทย ที่ยังขำดควำมเข้ำใจที่ถูกตอ้งเก่ียวกับเร่ืองนี้ มิเช่นนัน้
เรำจะยังคงให้ควำมส ำคัญกับใบกระดำษหรือใบปริญญำว่ำอยู่
เหนือตัวควำมรู้ที่เกิดขึน้จำกกำรลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งกำรกระท ำ
ดังกล่ำวนี้ จะเป็นกำรช่วยปรับมุมมองเกี่ยวกับข้อโต้แย้งเร่ือง
คุณค่ำของ “ใบกระดำษ” vs.  “ควำมรู้จริ งและประสบ 
กำรณท์ี่มคีุณคำ่” ที่มหำวิทยำลัยชีวติพยำยำมส่งเสริมด้วย 
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ด้วยกันมีทั้งหมด 9 คน ท่ีเลือกเรียนท่ีศูนย์อ ำเภอบ้ำน

แพง เพรำะอยู่ใกล้บ้ำนมำกท่ีสุด โดยได้รับค ำแนะน ำ

จำก อ.สุภำพ เล่ือมใส ซ่ึงเป็นอำจำรย์อยู่ท่ีศูนย์อ ำเภอ

บ้ำนแพง เพ่ือนท่ีเรียนรุ่นเดียวกันส่วนใหญ่ จ ำนวน 6 

คน เป็นคนในพื้นท่ีอ ำเภอบ้ำนแพง นอกนั้น เป็นคน

มหำสำรคำมจ ำนวน 2 คน และคนอุดรธำนีอีก 1 คน 

ก่อนหน้ำกำรสมัครเรียน คุณนงลักษณ์เล่ำว่ำ เคยเข้ำ

ไปดูข้อมูลเกี่ยวกับมหำวิทยำลัยใน YouTube และเห็น

ว่ำมีท่ี จ. อุดรธำนี ซ่ึงเดิมก็ตั้งใจจะไปเรียนท่ีศูนย์

อ ำเภอบ้ำนผือ จ.อุดรธำนี แต่เม่ือพบกับ อ.สุภำพ 

เล่ือมใส ชวนให้มำเรียนท่ีศูนย์อ ำเภอบ้ำนแพง ก็เลย

ตัดสินใจมำเรียนท่ีน่ี ตอนเรียนก็ขับรถไปท่ีอ ำเภอบ้ำน

แพง ทุกวันศุกร์ และอยู่ ท่ีนั่นจนถึงเย็นวันอำทิตย์  

สถำนท่ีเรียนใช้ศูนย์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่

ล้อม แต่ไม่ทรำบรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรบริหำรจัด 

กำรศูนย์กำรเรียนว่ำมีค่ำเช่ำหรือค่ำใช้จ่ำยอะไร หรือไม่ 

อย่ำงไร และตอนเรียนได้ไปใช้สถำนท่ีอื่น ๆ เป็นสถำนท่ี

เรียนด้วย อำทิเช่น อบต.โพนยำงค ำ จ.สกลนคร 

ส ำหรับพื้นท่ีเรียนรู้ท่ีใช้เป็นพื้นท่ีศึกษำเรียนรู้เกี่ยวกับ

ชุมชน (community study) ตำมข้อบังคับของกำรเรียน 

ม.ชีวิต คือ ต ำบลบ้ำนเข อ ำเภอบ้ำนแพง ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ี ๆ 

มีกำรท ำตลำดชุมชน63 ซ่ึงคุณนงลักษณ์เล่ำว่ำ กำร

เลือกพื้นท่ีน้ี เพรำะทำงกลุ่มสนใจเกี่ยวกับกำรบริหำร

จัดกำรของชุมชน และกำรศึกษำเกี่ยวกับวัฒนธรรม

พื้นบ้ำนหรือวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนด้วย64  

เรียนเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนจากชีวิตจริง/

ของจริง/ลงมือปฏบิติัจริง 

กำรท่ีสำมำรถเรียนเรื่องวิสำหกิจชุมชนและน ำมำใช้ใน

กำรตั้งกลุ่มหรือพัฒนำกลุ่มให้ดีข้ึนหรือมีคุณภำพมำก

                                                        
63 ซึ่งกรณีนี้ เป็นกรณีที่มีควำมน่ำสนใจมำก แต่ยังไม่มีเวลำใน

กำรให้อธิบำยเกี่ยวกับพื้นที่นี้มำกเท่ำใด ประกอบกับข้อมูลเชิง
ลึกเก่ียวกับพ้ืนที่กำรเรียนรู้นีย้ังมีไม่เพียงพอด้วย 

64 ที่จริงประเด็นนี้มีควำมน่ำสนใจมำก แต่ไม่มีเวลำในกำรสอบ
ทำนเชิงลึก (probe) จำกผู้ให้ข้อมูล หรือไม่ได้ให้ผู้ให้ข้อมูลขยำย
ควำมในจุดนี้ เพรำะกำรศึกษำกรณีนี้มุ่งควำมสนใจไปที่กำรท ำ

ข้ึนได้อย่ำงรวดเร็ว คุณนงลักษณ์มองด้วยว่ำ ส่วนหน่ึง

น่ำจะเป็นผลมำจำกกำรเรียนท่ีมีอำจำรย์ท่ีปรึกษำ มำ

ดูแลอย่ำงใกล้ชิด มำเย่ียมพื้นท่ีจริง และให้ค ำแนะน ำท่ี

สอดคล้องกับควำมจริงหรือบริบทของผู้เรียน และส่ิงท่ี

ผู้เรียนต้องกำรท ำ โดยเฉพาะการได้รับค าแนะน าที่ดี

และเป็นประโยชน์จากท่านอาจารย์เสรี พงศ์พิศ 

อธิการบดีของมหาวิทยาลัยชีวิต ที่ได้แนะน าให้ไป

พบกับผู้ซื้อ หรือแนะน าตลาดให้ (ซ่ึงเป็นตลำดจีน

จำกเมืองเซินเจ้ิน ท่ีมำส ำรวจสินค้ำในงำนท่ีจัดท่ีกรุง 

เทพ) ท ำให้สำมำรถยกระดับตัวเองได้เร็ว เพรำะได้

เรียนจำกของจริงหรือเป็นชีวิตจริงท่ีพลำดไม่ได้   

หลังจำกทรำบหลักกำรต่ำง ๆ ของกำรจัดตั้งกลุ่ม

วิสำหกิจชุมชน ท ำให้สำมำรถปรับระบบต่ำง ๆ ประ 

กอบกับมีโอกำสในกำรใช้ควำมรู้จำกกำรปฏิบัติจริง ได้

น ำมำพูดคุยกับสมำชิก โดยเฉพำะกำรเน้นเรื่อง คุณ 

ภำพของสินค้ำและควำมซ่ือสัตย์ต่อตนเองของผู้ผลิต 

โดยได้สื่อสำรกับเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ำยอย่ำงชัดเจน

ในเรื่องเป้ำหมำยกำรท ำงำนหรือกำรเป็นเครือข่ำยท่ี

เชื่อมโยงกัน ท ำอะไร ท ำไปท ำไม และจะท ำอย่ำงไร 

หรือได้อะไร ท ำให้สมำชิกกลุ่มวิสำหกิจชุมชนขยำย

ตัวอย่ำงรวดเร็ว และมีสมำชิกเพ่ิมข้ึนทุกปี ๆ ละ

ประมำณ 10% ดังท่ีคุณนงลักษณ์ได้แบ่งปันประสบ 

กำรณ์ให้ทรำบอย่ำงค่อนข้ำงละเอียด แต่ไม่สำมำรถใส่

เน้ือหำหรือค ำพูดลงมำได้ทั้งหมด จึงขอน ำมำเสนอ

เพียงบำงส่วนดังน้ีคือ.... “ปณิธานในตอนแรกเราท า

กลุ่มเพ่ือชุมชน ก่อนหน้าที่เราจะท าเกษตรอินทรีย์ 

เราก็ท างานที่กรุงเทพฯ แต่เรากลับมาเพราะอยาก

ท าให้ชุมชนของเราดี ข้ึน แต่มันยังไม่มีทิศทาง

เพราะแค่ท าแบบที่ใจอยากท า ไม่มีรูปแบบค่ะ พอ

ควำมเข้ำใจเร่ือง วิสำหกิจชุมชนต ำบลบำ้นผึง้ ที่ไดร้ับข้อมูลจำก 
อ.สุพัฒน์ ไพใหล ผอ.ศูนย์กำรเรียนรู้เพ่ือปวงชนที่ จ.สกลนคร
ว่ำ เป็นวิสำหกิจชุมชนที่มีผลงำนและผลผลิตชัดเจน หรือเป็น
เ ร่ืองจริง เพรำะพิจำรณำว่ำจะเป็นกรณีตัวอย่ำง ( case 
example) ที่ส ำคัญส ำหรับกำรสร้ำงกำรเรียนรู้ของ ม.ชีวิตและ
เครือข่ำย จึงเดินทำงมำเพ่ือศกึษำเจำะลึกในเร่ืองนี้  
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ได้เรียนแล้วอาจารย์จะให้เนื้อหาวิชามา เราก็น ามา

จัดกระบวนการ ทราบว่าการสร้างเครือข่ายเป็น

แบบน้ี การสร้างกลุ่มเป็นแบบน้ี เราก็ศึกษามา

เร่ือยๆ กลุ่มของเราก็โตข้ึนเร่ือยๆ ตอนแรกในปี 

2557 หนูท ากันแค่ 10 กว่าคนเองค่ะ เมื่อปี 2558 ก็

ขยายเป็น 30 คน ปลายปีมาก็เป็น 60 คน” 

การเติบโตแบบก้าวกระโดดของวิสาหกิจ

ชมุชนต าบลบา้นผ้ึง 

ปัจจุบันหรือต้นปี พ.ศ. 2561 มีสมำชิกท่ีอยู่ในเครือข่ำย

เกษตรอินทรีย์ของกลุ่มวิสำหกิจชุมชนต ำบลบ้ำนผ้ึง

เฉพำะในจังหวัดนครพนมทั้งหมดประมำณ 12,000 

กว่ำรำย และถ้ำรวมในจังหวัดอ่ืน ๆ ด้วย คำดว่ำสูงถึง 

30,000-40,000 รำย แต่ส ำหรับเฉพำะต ำบลต้นผ้ึงนั้น

มีทั้งหมดจ ำนวน 500 กว่ำรำยหรือ 500 กว่ำครอบครวั 

เน่ืองจำกท่ีผ่ำนมำได้ใช้วิธีกำรท ำงำนแบบกลุ่มคลัส

เตอร์ (Cluster) กำรท ำงำนเชิงเครือข่ำย ผนวกกับกำร

ส่ือสำรแบบเข้มข้น และกำรมีเป้ำหมำยร่วมกัน คือ 

ควำมต้องกำรเป็นครัวของโลก ประกอบกับชำวบ้ำน/

เกษตรกรมองว่ำ กำรท ำเกษตรอินทรีย์จะเป็นทำงรอด

ของตนเองและครอบครัว จึงท ำให้เครือข่ำยขยำยตัว

อย่ำงรวดเร็วไปยังจังหวัดมุกดำหำรและสกลนครด้วย 

ตำมท่ีคุณนงลักษณ์ได้กล่ำวว่ำ.... “อาชีพอินทรีย์เป็น

ทางรอดของประชาชนอยู่แล้วค่ะ เป็นครัวของโลก 

เราก็มาท าแบรนด์ข้าวสุขกัน” คุณนงลักษณ์ยังเล่ำ

ให้ฟังต่อไปด้วยว่ำ.... “ตอนน้ีเรามี 500 ครอบครัวใน

หมู่บ้านน้ีค่ะ ปี 2559 เราสร้างเครือข่ายเป็น 28 

กลุ่มในจังหวัดนครพนม 12,000 ครอบครัวนะคะ ปี 

2560 เราท าคลัสเตอร์ข้าวอินทรีย์ขยายไปที่

สกลนคร มุกดาหารและนครพนมค่ะ จับมือกันท า

ตลาดข้าวโดยที่หนูเป็นประธานกลุ่มคลัสเตอร์ค่ะ” 

ซ่ึงนับว่ำเป็นกำรเติบโตแบบก้ำวกระโดดมำกหรือ

เติบโตแบบหลำยเท่ำทวีคูณในเวลำเพียงแค่ 4 ปี ท่ีหัน

มำท ำผลิตภัณฑ์ด้ำนเกษตรอินทรีย์ ซ่ึงกำรขยำยตัว

อย่ำงรวดเร็วน้ี นอกจำกปัจจัยต่ำง ๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น

แล้ว ยังเป็นผลมำจำกกำรส่งเสริมให้เกิดกำรจัดตั้ง

วิสำหกิจชุมชนขนำดย่อมในหมู่บ้ำนต่ำง ๆ ท่ีมีควำม

สนใจและควำมพร้อมในกำรผลิตข้ำวอินทรีย์ด้วย 

เพรำะถ้ำเครือข่ำยขยำยมำกข้ึน ภำรกิจก็มำกขึ้น ถ้ำ

ชุมชน/หมู่ บ้ำนใดสำมำรถดูแลกันเองในเรื่อง กำร

ควบคุมกำรผลิต, กำรจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสมำชิก, 

กำรพัฒนำคุณภำพ/ศักยภำพบำงด้ำน, กำรส่ือสำร/

ประสำนข้อมูลต่ำง ๆ ในพื้น ท่ีของตน ก็จะท ำให้

เครือข่ำยมีควำมเข้มแข็งและสำมำรถขยำยตัวออกไป

ได้อีก โดยท่ีฐำนเดิมก็แน่นหรือมีช่องว่ำงต่ำง ๆ น้อยลง    
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การสรา้งแบรนดข์า้วสขุบนฐานอัตลกัษณ ์

และประวติัชมุชน 

ส ำหรับตัวแบรนด์ข้ำวสุขน้ี ได้มำจำกควำมจริงหรือ

บริบทของชุมชน ท่ีทุกคนต้องกำรสะท้อนหรือใช้ตรงน้ี

เป็นจุดขำย เพรำะเป็นจุดขำยท่ีมีรำกเหง้ำจำกชุมชน 

หรือท่ีจริงเป็นชื่อของชุมชนหมู่บ้ำน “สุขเจริญ” ซ่ึงเป็น

ชื่อท่ีบรรพบุรุษตั้งไว้ ซ่ึงหมำยถึงกำรมีสุขภำพดีและมี

ควำมสุข จึงอยำกให้เกียรติกับบรรพบุรุษ เพรำะมองว่ำ

เป็นสัญลักษณ์ท่ีดี ซ่ึงเม่ือใช้แล้วก็ดี ท ำให้มีพลังในกำร

ท ำงำนหรือไม่หยุดน่ิง หรือสำมำรถสร้ำงตลำดได้

เพ่ิมข้ึนหรือขยำยตัวออกไปเรื่อย ๆ เพรำะจัดกิจกรรม

สร้ำงตลำดหลำยวิธีกำร/รูปแบบ ดังท่ีคุณนงลักษณ์ได้

เล่ำให้ฟังว่ำ.... “เพราะเราอยู่หมู่บ้านสุขเจริญ และ

ให้ เกียรติผู้ก่อตั้งหมู่บ้าน และค าว่า สุข ก็ คือ

สุขภาพดี มีความสุข มันรวมอยู่ในนั้นจึงน ามาเป็น

ช่ือ ข้าวสุข ค่ะ พอท าแล้วก็โอเคค่ะ โตข้ึนเร่ือย ๆ 

เราก็ใช้สัญลักษณ์เป็นข้าวย้ิมอยู่ด้านล่าง เป็น

รอยย้ิม เม่ือโตข้ึนเร่ือยๆ เราก็ท าตลาดไม่หยุดน่ิง

นะคะ ทั้งปีหนูก็จะไปตลาด ออกอีเว้นท์ ไปงานแต่

ละภาคและยังไปต่างประเทศด้วย” 

จัดตั้งบริษทัท่ีปรึกษาดา้นการตลาด 

นอกจำกน้ี ในอีกแนวทำงหน่ึง คุณนงลักษณ์และคณะ

อีก 3 ท่ำน ยังได้ท ำกำรจดทะเบียนเป็นบริษัทเรียกชื่อ

ว่ำ “ข้าวสุข ออแกนิก ไรซ์” เป็นบริษัทท่ีให้ค ำปรึกษำ

ด้ำนกำรตลำด (marketing consultant) แก่สมำชิกและ

ชุมชน เพื่อท ำให้สำมำรถท ำธุรกิจได้คล่องตัวมำกย่ิงข้ึน

ด้วย เพรำะถ้ำมีสถำนภำพเป็นวิสำหกิจชุมชนอย่ำง

เดียว จะมีข้อจ ำกัดต่ำง ๆ หลำยอย่ำงด้วยกันหรือไม่

สำมำรถด ำเนินกำรในหลำย ๆ เรื่องได้ เพรำะต้องเป็น

กำรตัดสินใจในระดับกลุ่มหรือคณะกรรมกำร ซ่ึงมี

ขนำดใหญ่ ไม่คล่องตัว ต่อประเด็นน้ีคุณนงลักษณ์ 

                                                        
65 ประกอบไปด้วย ที่ปรึกษำ, ประธำน, เหรัญญกิ, กรรมกำร 3 

คน และกรรมกำรในส่วนของสมำชิกอีกจ ำนวน 3 คน 

อธิบำยว่ำ... “การเป็นวิสาหกิจ การขับเคล่ือนก็จะ

ยาก ต้องใช้การตัดสินใจระบบกลุ่มถึงแม้หนูจะเป็น

ประธานก็จริง เม่ือเป็นการตัดสินใจด่วนก็ต้องใช้

คนน้อยๆ เพ่ือให้คล่องตัวและตัดสินใจได้เลยค่ะ” 

ด้วยเหตุผลดังกล่ำว จึงจ ำเป็นต้องจดทะเบียนเป็น

บริษัท โดยรวมหุ้นกันทั้งหมด 3 คน ดังกล่ำวแล้ว

ข้ำงต้น   

สององคก์ร สองแบบ ท างานเสริมกนั 

ดังนั้น ปัจจุบันจึงมีโครงสร้ำงองค์กรอย่ำงน้อย 2 ส่วน

ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำและส่งเสริมเศรษฐกิจข้ำวของ

ชุมชน คือ 1) ส่วนท่ีเป็นวิสำหกิจชุมชน ส่วนน้ีมีคณะ 

กรรมกำรจ ำนวน 9 คน65 ทุกคนมีเงินเดือน ส ำหรับคุณ

นงลักษณ์เป็นประธำนได้เงินเดือน ๆ ละ 15,000 บำท 

และมีค่ำเดินทำงอีกจ ำนวน 5,000 บำท ส ำหรับกำร

บริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินในส่วนน้ี ได้น ำก ำไรท่ีเกิด

จำกกำรค้ำขำยข้ำวมำจัดสรรในสัดส่วนต่ำง ๆ ดังน้ีคือ 

1) ใช้เป็นค่ำจ้ำง/ค่ำตอบแทนให้กับคณะกรรมกำร

วิสำหกิจชุมชน 20% 2) จัดสรรคืนเข้ำกองทุนหรือ

สมทบทุน/เพิ่มทุน 30% 3) ค่ำใช้จ่ำยกองกลำง เช่น ค่ำ

เดินทำง, ค่ำภำษี, ค่ำติดต่อประสำนงำน, ค่ำตรวจ

แปลงกำรผลิต, ค่ำช ำระหน้ีสิน ฯลฯ 40% และ 4) 

จัดสรรเพ่ือผลประโยชน์ส่วนร่วม/สำธำรณะอีก 10% 

และอีกส่วนหน่ึง คือ ส่วนท่ีเป็นบริษัท ท่ีจัดตั้งข้ึน ด้วย

กำรรวมหุ้นกันจ ำนวน 3 คน เพ่ือด ำเนินภำรกิจต่ำง ๆ 

ท่ีไม่สำมำรถด ำเนินกำรในชื่อของ “วิสำหกิจชุมชน” 

ได้66 และเพ่ือให้กำรท ำงำนส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน

เป็นไปได้จริงหรือได้ผลมำกย่ิงข้ึน หรืออำจกล่ำวได้ว่ำ 

เป็นกำรจัดตั้งบริษัทเพ่ือเป็นกำรเอื้อต่อกำรท ำงำนและ

กำรเจริญเติบโตของวิสำหกิจชุมชนนั่นเอง 

66 อย่ำงไรก็ตำม ต่อประเด็นนี้ พบว่ำ ยังไม่ค่อยมีควำมกระจ่ำง

เท่ำใดนัก เพรำะเวลำกำรสัมภำษณ์พูดคุยมีน้อยมำก จึง
จ ำเป็นตอ้งท ำกำรศึกษำเพิ่มเตมิในประเด็นนีต้่อไปด้วย  
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จากความยากจนของชาวนา สูค่ณุภาพชีวติ 

ท่ีดีขึ้น ดว้ยการท าวสิาหกิจชมุชน 

คุณนงลักษณ์ เล่ำให้ฟังด้วยว่ำ ในช่วงปี 2555-2556 

ก่อนกำรท ำกลุ่มวิสำหกิจชุมชนแปรรูปข้ำวนั้น จังหวัด

นครพนม และพื้นท่ี ๆ ตนเองอำศัยอยู่ เป็นเขตสีชมพู 

ซ่ึงหมำยถึงว่ำ เป็นเขตยำกจนระดับรำยได้ประมำณ 

30,000 บำท ต่อคน ต่อปี หรือต่ ำกว่ำ 30,000 บำท 

เพรำะชำวบ้ำน/ชำวนำถูกเอำรัดเอำเปรียบมำเป็นเวลำ 

นำน และน่ีคือเหตุผลประกำรหน่ึงท่ีอยำกยกระดับ

รำยได้ของคนในชุมชนให้สูงขึ้น จึงได้มำเช่ือมโยงกันเป็น

วิสำหกิจชุมชน จะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซ่ึงผลท่ี

เกิดข้ึนก็ชัดเจนว่ำ ชำวบ้ำน/ชำวนำ/เกษตรกรมีรำยได้

ครัวเรือนเพ่ิมมำกข้ึน67 ท ำให้มีคุณภำพชีวิตดีข้ึน ใน

หมู่บ้ำนไม่มีขโมย อย่ำงไรก็ตำม ต่อประเด็นน้ีควรจะมี

กำรศึกษำวิจัยอย่ำงละเอียด มีกำรศึกษำเปรียบเทียบ

ในพื้นท่ีต่ำง ๆ ท่ีอยู่ในเครือข่ำย หรือมีผลวิจัยรองรับ

เรื่องน้ีด้วย เพรำะมีควำมเกี่ยวข้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์และมุมมองของชำวนำ/เกษตรกรในเครือข่ำย

ท่ีต้องสำมำรถน ำมำใช้เป็นข้อมูลยืนยันได้ว่ำ สมำชิกใน

เครือข่ำยรู้สึกว่ำคุณภำพชีวิตของตนเองและครอบครัว

ดีขึ้นจริงหรือไม่ มำกน้อยเพียงใด  

สนใจอยากจัดตั้งศนูยเ์รียนรูข้อง ม.ชีวติ  

แต่บริบทชีวติยงัไม่เอ้ือ 

ส ำหรับตัวคุณนงลักษณ์เอง ก็มีควำมสนใจในกำรจัด

กำรศึกษำเพ่ือชุมชน โดยกำรใช้สถำนท่ีบ้ำน หรือ

อำคำรของกลุ่มวิสำหกิจชุมชนเป็นท่ีสอนหรือเรียนรู้ได้ 

เน่ืองจำกมีควำมพร้อมทั้งด้ำนแนวคิด ควำมรู้ควำม

เข้ำใจเกี่ยวกับแนวคิด/ปรัชญำของ ม.ชีวิต, ประสบ 

กำรณ์, สถำนท่ีเรียน, พื้นท่ีชุมชน แต่จนถึงปัจจุบันก็ยัง

ไม่ได้ลงมือด ำเนินกำรในเรื่องน้ี ทั้ง ๆ ท่ีมีคนสนใจ

จ ำนวนมำก โดยเฉพำะก ำนัน ผู้ ใหญ่บ้ำน ผู้ ช่วย

                                                        
67 ส ำหรับกำรเพิ่มขึ้นของรำยได้ครัวเรือนที่แน่นอนนั้น ก็ยังไม่

ทรำบเช่นกัน จนกว่ำจะได้มีกำรวิจัยในเร่ืองนี้อย่ำงเป็นระบบ
ต่อไป 

ผู้ใหญ่บ้ำน (รวมชำวลำวด้วย เพรำะชำวลำวข้ำมมำซ้ือ

ของฝั่ ง น้ีจ ำนวนมำก )  เ น่ืองจำกต้องเ ดินทำงไป

ต่ำงประเทศในกำรติดต่อซ้ือขำยหรือส ำรวจตลำดใหม่ 

ๆ รวมทั้งกำรเข้ำร่วมจัดงำนแสดงสินค้ำหรือเปิดตัว

สินค้ำต่ำง ๆ ตำมนโยบำย/เหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ร่วมกับ

หน่วยงำนภำครัฐหลำยหน่วยงำนด้วยกันด้วย อำทิเช่น 

กรมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ กระทรวงพำณิชย์, กรม

พัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย, กรมส่งเสริมกำร 

เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตร ฯลฯ และยังเป็น

วิทยำกรให้กับชุมชน/ชำวบ้ำน, เครือข่ำย, หน่วยงำน

ภำครัฐและเอกชนต่ำง ๆ ด้วย แต่ก็ยังมีควำมคิดท่ีจะ

เปิดเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ร่วมกับ ม.ชีวิต เพรำะได้ตั้ง

ปณิธำนไว้แล้วว่ำอยำกให้คนอ่ืน ๆ ได้เรียน ม.ชีวิต

เหมือนตน ตำมท่ีคุณนงลักษณ์ได้กล่ำวว่ำ.... “หนูตั้ง

ปณิธานว่าจะต้องให้คนอ่ืนได้เรียนมหาวิทยาลัย

ชีวิตเหมือนหนูค่ะ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.ที่เขา

อยากเรียนก็มีแล้วค่ะ”    

 โดยสรุป   กรณีของวิสาหกิจชุมชนต าบลต้นผ้ึงน้ี 

มีปัจจัย-องค์ประกอบส าคัญของการก่อเกิดข้ึน, 

การเจริญเติบโตหรือการขยายตัวจนกลายเป็น

วิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการส่งออกข้าวหรือ

ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์เพ่ือป้อนตลาดโลก หรือ

ได้รับการยอมรับ และท าให้เครือข่ายการผลิต

ขยายตัวออกไปเร่ือย ๆ เป็นเพราะปัจจัย-องค ์

ประกอบต่าง ๆ ดังที่จะได้สรุปให้เห็นในล าดับ

ต่อไปน้ี อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีความน่าห่วงวิตกกังวล 

และจุดอ่อนที่ควรให้ความส าคัญด้วยเช่นกัน 

กล่าวคือ การขยายตัวอย่างรวดเร็วน้ี มีต้นทุน

ค่อนข้างสูง คือ การที่ต้องกู้ยืมเงินมาลงทุนในการ

ท าโกดังเก็บข้าว, การขยายฐานการผลิตของโรงสี

และอ่ืน ๆ ซึ่งต้องใช้เงินกู้ประมาณปีละ 40-50 ล้าน
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บาท จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร และไม่ทราบว่าปัจจุบันมีเงินกู้หรือ

หน้ีสินรวมเท่าไหร่ ดังนั้น ในประเด็นที่ว่า วิสาหกิจ

ชุมชนไม่ควรเร่ิมต้นจากการออกไปสู่ตลาดใหญ่

ในทันที แต่เป็นการเร่ิมเรียนรู้จากการผลิตเพ่ือ

บริโภคในครอบครัว ในชุมชน และในท้องถ่ินของ

ตนจนเกิดความช านาญและความมั่นใจ จึงขยาย

ออกไปสู่ตลาดใหญ่ ซึ่งต้องเป็นการท าอย่างเป็นขั้น

เป็นตอน (เสรี พงศ์พิศ, 2552 หน้า 6-7) ซึ่งในกรณี

น้ี พบว่า วิสาหกิจชุมชนต าบลบ้านผ้ึงก็ได้ท าการ

พัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และใช้เวลาสามถึงสี่ปี

ในการก้าวเข้าสู่ตลาดใหญ่ หรือไม่ได้ผลีผลามเข้าสู่

ตลาดใหญ่เร็วเกินไป  

แต่เม่ือพิจำรณำประเด็นท่ีว่ำ วิสำหกิจชุมชนไม่ได้เอำ

เงินเป็นตัวตั้งอย่ำงเดียว แต่ต้องพิจำรณำทุนต่ำง ๆ ใน

ท้องถิ่น ซ่ึงมีอยู่มำกมำยหลำยประเภทไปพร้อมกันด้วย 

ซ่ึงหมำยรวมถึง ทรัพยำกร ควำมหลำกหลำยทำง

ชีวภำพ ควำมรู้/ภูมิปัญญำ จำรีตประเพณี วัฒนธรรม 

ซ่ึงหำกน ำมำคิดต่อยอด ประยุกต์ใช้ก็จะได้อะไรท่ีมี

คุณค่ำและมูลค่ำได้ ดังนั้น กำรท ำวิสำหกิจชุมชน จึง

ไม่ใช่กำรว่ิงไปกู้เงินทันทีอย่ำงเดียว (เสรี พงศ์พิศ, 

2552 หน้ำ 7) ในกรณีน้ี พิจำรณำแล้ว พบว่ำ ยังไม่

เป็นไปตำมหลักกำรท่ี อ.เสรี ระบุไว้ในหนังสือ “ คู มื อ

ก า ร ท่ า วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น ” เน่ืองจำกกลุ่มวิสำหกิจชุมชน

ต ำบลต้นผ้ึง ได้มีกำรกู้ยืมเงินจำก ธกส. มำลงทุนปีละ

ประมำณ 40-50 ล้ำนบำท ซ่ึงเป็นกำรลงทุนในกำรซ้ือ

ท่ีดิน, สร้ำงโกดังข้ำว, ขยำยพลังกำรผลิตของโรงสีข้ำว/

เครื่องสีข้ำว และขยำยกิจกำรในด้ำนอ่ืน ๆ เช่น กำร

เล้ียงสัตว์, กำรปลูกผักปลอดสำรพิษ ฯลฯ  

อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีน้ี ก็คงยังไม่สำมำรถสรุปได้ว่ำ 

เป็นกำรลงทุนท่ีเกินตัวหรือไม่ เพรำะจะต้องดูผล

ประกอบกำรทั้งหมดในช่วงเวลำท่ีผ่ำนมำ ควบคู่กันไป

ด้วย แต่ในกำรศึกษำครั้งน้ี ยังไม่สำมำรถลงลึกในเรื่อง

เหล่ำน้ีได้ ดังนั้น ต่อประเด็นน้ี หรือ ณ ขั้นน้ี จึงยังเป็น

เพียงข้อห่วงกังวล ท่ีทุกฝ่ำยอำจใช้เป็นประเด็นกำรตั้ง

ข้อสังเกตเพื่อกำรเรียนรู้ร่วมกันในเครือข่ำยของ ม.ชีวิต

ก็ได้  

ปัจจยั-องคป์ระกอบ หรอื จุดแขง็-สิง่ท่ีด ี 

ท่ีท าใหวิ้สาหกจิชมุชนต าบลบา้นผึ้ง อ.เมือง  

จ.นครพนม ขยายตวัอย่างรวดเรว็สู่ตลาด

ต่างประเทศ มีดงันี้คือ 

1. มีรำกฐำนควำมเป็นมำท่ีดี มีควำมตั้งใจท่ีจะท ำอยู่

ก่อนแล้ว หรืออำจกล่ำวว่ำมีควำมรู้ ประสบกำรณ์ และ

ควำมตั้งใจท่ีดีเกี่ยวกับกำรท ำกลุ่มวิสำหกิจอยู่แล้วใน

ระดับหน่ึง  

2. ผู้น ำกลุ่ม (คุณนงลักษณ์) มีกำรปรับตัวได้เร็ว 

หลังจำกกำรเรียนรู้ทฤษฎีและหลักกำรของวิสำหกิจ

ชุมชนจำก ม.ชีวิตแล้วได้น ำไปใช้ในกำรปรับระบบต่ำง 

ๆ ของกลุ่มได้อย่ำงรวดเร็ว ท ำให้กลุ่มมีระบบ ระเบียบ 

หลักกำร/หลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ในกำรท ำงำนร่วมกัน และ

ท ำให้สมำชิกกลุ่มเกิดควำมมั่นใจ ท ำให้ขยำยตัวได้เร็ว

และฐำนม่ันคง 

3. มีกำรท ำงำนท่ีมีเป้ำหมำยร่วมกันอย่ำงชัดเจน คือ 

กำรเป็นครัวของโลก ท ำให้สมำชิกมีกำรขยำยตัวอย่ำง

รวดเร็ว เพรำะมองว่ำเกษตรอินทรีย์เป็นทำงรอดของ

ตนเองและครอบครัว 

4. มีกำรก ำหนดแผนกำรท ำงำนร่วมกันเป็นระยะเวลำ 

5 ปี แต่ละปีก ำหนดไว้ว่ำจะท ำอะไรบ้ำง ท ำให้มีกำร

ขับเคล่ือนอย่ำงเป็นระบบและมีทิศทำงชัดเจน 

5. กำรสร้ำงแบรนด์สินค้ำท่ีมีรำกฐำนมำจำกควำมเป็น

ชุมชนเดียวกัน เป็นกำรส่ือสำรเชิงสัญลักษณ์ท่ีสำมำรถ

เชื่อมโยงคนท่ีสนใจเข้ำมำท ำงำนร่วมกันได้ในระดับดี 

เพรำะคนในชุมชนมีส่วนร่วมในกำรคิดค้นชื่อสินค้ำและ

กำรสร้ำงแบรนด์ด้วย ท ำให้รู้สึกเป็นเจ้ำของร่วมกัน 

6. มีกำรรับซื้อสินค้ำ/ข้ำวอินทรีย์จำกผู้ผลิตในเครือข่ำย

ด้วยรำคำท่ีเป็นธรรม หรือสูงกว่ำรำคำตลำดทั่วไป ท ำ

ให้ได้รับควำมสนใจจำกผู้ผลิตท่ีอยู่ในเครือข่ำย หรือ
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เครือข่ำยควำมสัมพันธ์ท่ีผู้ผลิตแต่ละรำยมีอยู่ ท ำให้มี

เครือข่ำยเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ 

7. มีกำรน ำเสนอจุดขำยของสินค้ำ/ผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจน 

ว่ำผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม/เครือข่ำยนั้นมีควำมแตกต่ำงจำก

ของคนอ่ืน ท่ีอำจมีรำคำต่ ำกว่ำ แต่อำจไม่มีคุณภำพ 

ท ำให้ลูกค้ำ/ผู้ซ้ือสนใจและมั่นใจในสินค้ำ ด้วยกำรเปิด

ให้ลูกค้ำ/ผู้ซ้ือสำมำรถตรวจสอบกระบวนกำรผลิตได้

ด้วยว่ำ เป็นสินค้ำเกษตรอินทรีย์จริง ๆ 

8. มีกำรสนับสนุนให้สมำชิกเติบโต หรือมีกำรเรียนรู้ 

กำรเกื้อหนุน กำรช่วยเหลือซ่ึงกันและกันตลอดเวลำ ใน

รูปของกลุ่มวิสำหกิจขนำดย่อม ท ำให้สมำชิกเข้ำร่วม

เครือข่ำยผู้ผลิตมำกข้ึนและมำกข้ึนในเวลำอันรวดเร็ว 

เพรำะมีช่องว่ำงในกำรส่ือสำรไม่มำกหรือสำมำรถ

เข้ำถึงกลุ่มผู้สนใจได้อย่ำงทั่วถึง เพรำะมีแกนหลักอยู่ใน

แต่ละพื้นท่ี/ชุมชน/หมู่บ้ำน 

9. มีกำรท ำงำนเชิงเครือข่ำย และกำรท ำงำนแบบกลุ่ม 

คลัสเตอร์ (Cluster) ท่ีเกื้อกูลกัน ซ่ึงปัจจุบันสำมำรถ

เชื่อมเครือข่ำยเกษตรอินทรีย์ใน 8 จังหวัดภำคอีสำน 

แต่เฉพำะใน 3 จังหวัด คือ นครพนม, สกลนคร และ

มุกดำหำร มีเครือข่ำยประมำณ 30,000-40,000 รำย 

10. มีพันธะสัญญำร่วมกันว่ำจะเดินไปด้วยกัน จะ

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน จะไม่ให้พ่อค้ำแทรกแซงเข้ำมำ

ได้ โดยกำรสื่อสำรในเครือข่ำยว่ำ “เรำเป็นพ่อค้ำกันเอง 

แต่เรำจะไม่เอำเปรียบกัน ให้ทุกคนเท่ำกัน” 

11. มีควำมใจกว้ำง ไม่ปิดกั้น ไม่แข่งขันกับเครือข่ำย

หรือผู้ผลิตท่ีท ำงำน/ผลิตในลักษณะเดียวกัน แต่

เชื่อมโยงกัน เกื้อกูลกัน ยกตัวอย่ำงเช่น กรณีกำรแบ่ง

โควต้ำข้ำวหรือออเดอร์ท่ีได้รับมำในเครือข่ำย หรือใคร

ได้รับออเดอร์มำ ก็น ำมำแบ่งกัน ถ้ำผู้รับออเดอร์รำย

นั้นไม่สำมำรถป้อนตลำดได้เองตำมล ำพัง   

12. มีระบบกำรผลิตท่ีมีควำมโปร่งใส ให้ควำมส ำคัญ

กับคุณภำพของผลผลิตและผลิตภัณฑ์ มีควำมเข้มงวด

ต่อกำรผลิตแบบอินทรีย์ และผู้ซ้ือ/ตลำด หรือผู้บริโภค

สำมำรถตรวจสอบผลผลิตได้ด้วยตนเอง ถ้ำต้องกำร 

ท ำ ใ ห้ ไ ด้ รั บกำรรับรองมำตรฐำนหรือ ผ่ำนกำร

ตรวจสอบมำตรฐำนและได้รับตรำรับรองผลผลิตหลำย

ประเภททั้งในระดับชำติและนำนำชำติในเวลำไม่นำน (มี

ทั้ง GMP, ISO, USDA) เพรำะมีกระบวนกำรผลิตและ

กระบวนกำรตรวจสอบหรือรับประกันคุณภำพผลผลิต

ท่ีชัดเจน โปร่งใส ท ำให้ผู้ซ้ือมีควำมเชื่อมั่น  

13. มีกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกำรบริหำรจัดกำร

ต่ำง ๆ หลำยอย่ำง และก ำลังพูดคุยกับ สวทช. เพ่ือ

ติดตั้ง QR-Code เพ่ือให้สำมำรถเห็นหน้ำตำและพื้นท่ี

ท ำกำรเกษตรของเกษตรกรได้ด้วย เ พ่ือเป็นกำร

ตรวจสอบกรณีสินค้ำ/ผลผลิตมีปัญหำ หรือมีกำร

ปลอมปนสินค้ำท่ีไม่ใช่อินทรีย์แทรกเข้ำมำด้วย  

14. ได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ 

หลำยหน่วยงำน ท ำให้ได้มีโอกำสในกำรเดินทำงไปพบ

กับผู้ ซ้ือ ได้น ำเสนอสินค้ำในพื้นท่ี/ตลำดต่ำง ๆ ท่ี

หลำกหลำยหรือหลำยประเภท หลำยระดับ และท ำให้

แบรนด์ท่ีสร้ำงข้ึนเป็นท่ีรู้จักในระดับนำนำชำติในเวลำ

อันรวดเร็ว 

15. มีตลำดท่ีกว้ำงขวำงทั้งในยุโรป, อิตำลี, อเมริกำ, 

ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, จีน, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ ฯลฯ ซ่ึง

ประเด็นตลำดน้ีไม่มีปัญหำ เพรำะตลำดมีควำม

ต้องกำรสินค้ำอินทรีย์ในระดับสูง แต่ปัญหำคือสินค้ำท่ี

มียังไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร 
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จุดอ่อน/สิ่ งท่ีค่อนขา้งเป็นห่วง  คือ  

1. การมีหน้ีสินจากการลงทุนจ านวนมาก ปีละ

ประมำณ 40-50 ล้ำน (แต่คณะวิจัยยังไม่ทรำบจ ำนวน

หน้ีสินรวมทั้งหมดของกลุ่ม ฯ ว่ำมีเท่ำไหร่)  

2. การสร้างทีมงานที่จะมารับช่วงต่อ จะต้องมีกำร

วำงแผนอย่ำงดี เพรำะถ้ำวำงแผนไม่ดี อำจท ำให้เกิด

กำรหยุดชะงักได้ เน่ืองจำกคุณนงลักษณ์บอกว่ำ ต่อไป

ต้องกำรไปท ำงำนในส่วนอ่ืน ๆ เพ่ือท ำให้เครือข่ำยมี

ควำมเข้มแข็งมำกย่ิงข้ึน และต้องกำรปลดหน้ีสินให้

หมด เพ่ือให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ำมำสำนต่อภำรกิจในกำร

เป็นผู้น ำวิสำหกิจชุมชนแห่งน้ี 

3. สินค้าเกษตรอินทรีย์ยังมีไม่เพียงพอกับความ

ต้องการของตลาด ท ำให้จ ำเป็นต้องขยำยฐำนสมำชิก

ผู้ผลิตออกไปอีกเรื่อย ๆ ซ่ึงต้องระมัดระวังเช่นกัน 

เพรำะถ้ำขยำยเร็วมำก และมีกำรเข้ำมำของคนท่ีไม่มี

คุณภำพ อำจท ำให้เกิดผลกระทบเชิงลบได้  

4. ยังไม่ได้มีการจดลิขสิทธิ์ข้อบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 

(GI) ส่วนหน่ึงเป็นเพรำะยังหำควำมแตกต่ำงจำกข้ำว

หอมมะลิ 105 ของทุ่งกุลำร้องไห้ ท่ีจดลิขสิทธ์ิ GI ไป

แล้ว ยังไม่ได้  

5. มีความเส่ียงต่อการแทรกแซงของพ่อค้า ถ้ำ

พ่อค้ำรู้จุดอ่อนของเครือข่ำยเกษตรอินทรีย์ ดังนั้น ทำง

กลุ่มจึงไม่ต้องกำรให้มีจุดอ่อน ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องอะไรก็

ตำม แต่ก็ไม่ใช่ว่ำจะสำมำรถควบคุมจุดอ่อนได้ทั้งหมด 

6. ถึงแม้ดูเหมือนว่าจะมีตลาดที่แน่นอน แต่ก็ไม่มี

อะไรที่แน่นอนหรือยังผันแปรได้เสมอ เพรำะเมื่อคืบ

คลำนเข้ำสู่ตลำดโลก ก็ย่อมมีคู่แข่งตลอดเวลำ ดังนั้น 

ประเด็นกำรรักษำตลำด ไปพร้อม ๆ กับกำรรักษำ

คุณภำพของผลิตภัณฑ์จึงมีควำมส ำคัญมำก 

 บทวิเคราะห์เชิงสะท้อน  ส ำหรับกรณีของคุณนง

ลักษณ์ อัศวสกุลชัยและกลุ่มวิสำหกิจแปรรูปข้ำวต ำบล

บ้ำนผ้ึง จ.นครพนมน้ี มีควำมน่ำสนใจในกำรน ำ 

“แนวคิดการพ่ึงพาตนเองของชาวนาหรือชุมชน

ชาวนา” มำใช้ในกำรวิเครำะห์ รวมทั้งกำรเปล่ียนแปลง

ตนเองของชำวนำในกำรลุกข้ึนมำแก้ไขปัญหำของตน/

กลุ่มตน ส ำหรับกรณีกำรพ่ึงพำตนเอง ในกรณีน้ี คือ 

กำรท่ีชำวนำลุกข้ึนมำด ำเนินกำรซ้ือขำยข้ำวซ่ึงกันและ

กัน ตำมท่ีคุณนงลักษณ์กล่ำวว่ำ “เราเป็นพ่อค้า

กันเอง” ท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงมหำศำล ซ่ึง

ท่ีจริงควรด ำเนินกำรในเรื่องน้ีมำตั้งนำนแล้ว ท่ีจริงรัฐมี

กำรจัดตั้งสหกรณ์กำรเกษตร ซ่ึงก็ท ำหน้ำท่ีคล้ำย

วิสำหกิจชุมชน แต่ท่ีผ่ำนมำ สหกรณ์กำรเกษตรจ ำนวน

มำก หรือเกือบทั้งหมดไม่ค่อยมีบทบำทในกำรช่วยลด

ช่องว่ำงทำงกำรผลิตและช่องว่ำงอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ไม่

เหมือนกับกรณีของวิสำหกิจชุมชนต ำบลบ้ำนผึ้ง

ด ำเนินกำร ส่วนหน่ึงเพรำะรัฐไม่จริงใจ (และไม่มีควำมรู้

จริง) ในกำรแสดงบทบำทในกำรลดช่องว่ำง โดยเฉพำะ

ประเด็นกลไกรำคำและอ ำนำจล้นเกินของพ่อค้ำคน

กลำง/พ่อค้ำข้ำว, กำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของผู้ผลิต/

ชำวนำ เพ่ือสร้ำงพลังอ ำนำจกำรต่อรองของกลุ่ม, 

คุณภำพของสินค้ำ, กำรเพ่ิมมูลค่ำของข้ำว/สินค้ำด้วย

กำรแปรรูป ฯลฯ แต่ส่ิงท่ีสหกรณ์กำรเกษตรท ำ ก็คือ 

กำรปล่อยกู้ให้ชำวนำเป็นรำย ๆ ไป และท่ีผ่ำนมำ

ชำวนำยังคงท ำนำแบบเดิม ยกเว้นในบำงพื้นท่ี ๆ 

ควำมรู้ทำงวิชำกำรจำกนักวิชำกำรจิตอำสำเข้ำไปถึง  

โดยเฉพำะกรณีของจังหวัดชัยนำท ท่ีมีข้อมูลชัดเจนว่ำ 

บทบำทของนักวิชำกำรอำสำดังเช่น อ.สุวัฒน์ ทรัพยะ

ประภำ ท่ีมีควำมรู้จริงเกี่ยวกับเรื่องข้ำวและกำรท ำนำ

ข้ำว มีควำมส ำคัญมำกต่อกำรเปล่ียนวิถีกำรท ำนำใน

จังหวัดชัยนำท รวมทั้งผู้เรียนและเครือข่ำยของ ม.ชีวิต

ในจังหวัดชัยนำท ไม่ใช่บทบำทของนักวิชำกำรด้ำน
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กำรเกษตร ท่ีเป็นเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐแต่อย่ำงใด68 และท่ี

ผ่ำนมำชำวนำยังคงขำยเฉพำะข้ำวเปลือกเหมือนเดิม 

ไม่มีกำรส่งเสริมนวัตกรรมต่อยอดผลผลิตหรือเพ่ิม

มูลค่ำผลผลิตใด ๆ มีแต่ค ำพูดสวยหรูท่ีเขียนอยู่ในแผน

ต่ำง ๆ แต่ไม่ได้ปฏิบัติจริงจัง อำทิเช่น แผนพัฒนำ

เกษตรอินทรีย์ แผนพัฒนำระบบเกษตรกรรม ฯลฯ เป็น

ต้น69 

ดังนั้น จึงอำจกล่ำวได้ว่ำ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนต ำบลบ้ำน

ผ้ึงสำมำรถวิเครำะห์ปัญหำได้ตรงจุด และสำมำรถใช้

สถำนกำรณ์ด้ำนควำมต้องกำรสินค้ำ/ผลผลิตเกษตร

อินทรีย์ของตลำด โดยเฉพำะตลำดต่ำงประเทศ เป็นจุด

เปล่ียนในกำรท ำนำและกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมจำกกำรท ำ

นำ/ผลผลิตข้ำว รวมถึงควำมสำมำรถในกำรตัดวงจร

กำรเอำรัดเอำเปรียบของพ่อค้ำคนกลำงได้ ตรงน้ีเป็น

ประเด็นท่ีมีควำมส ำคัญที่เช่ือมโยงกับส่ิงท่ีอมำตยำ เซ็น 

พูดไว้อย่ำงชัดเจนในหลำยประเด็นด้วยกัน ไม่ว่ำจะเป็น

เรื่องขีดควำมรู้ควำมสำมำรถและอิสรภำพ (capability 

and freedom) กำรเป็นและกำรท ำ (being and doing)  

แ ล ะ ก ำ ร เ ป็ น ผู้ น ำ ก ำ ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง  ( change 

agent/agency) ในมุมมองของอมำตยำ เซ็น เขำมองว่ำ 

ขีดควำมรู้ควำมสำมำรถของมนุษย์ท่ีมีควำมเชื่อมโยง

กับ “อิสรภาพในการได้รับโอกาส” (opportunity 

freedom)  มีควำมส ำคัญมำก และมีควำมส ำคัญ

มำกกว่ำตัวทรัพยำกร (resources) (Sen, 1999)  

                                                        
68 ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ คุณสุนทร มณทำ เจ้ำของโรงเรียน

ชำวนำ อ.สรรบุรี จ.ชัยนำท ซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้ของนักศึกษำ ม.
ชีวิต ที่ จ.ชัยนำทด้วย สัมภำษณ์เม่ือวันที่ 28 มีนำคม 2561  
จำกกำรสัมภำษณ์ สนทนำพูดคุยในครั้งนี้ ท ำให้ผู้วิจัยได้ควำมรู้
ใหม่เกี่ยวกับข้ำวและกำรท ำนำข้ำว และท ำให้เข้ำใจว่ำ ท ำไม จ.
ชัยนำท จึงเป็นอู่ข้ำวอู่น้ ำที่ส ำคัญของไทย และกำรที่ ม.ชีวิต 
เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ำยโรงเรียนชำวนำในจังหวัดชัยนำท ก็มี
นัยส ำคัญเป็นอย่ำงมำกต่อกำรสร้ำงกำรเรียนรู้เกี่ยวกับข้ำวและ
กำรท ำนำด้วยวิธีกำรที่ถูกต้องให้กับผู้เรียน/อำจำรย์/ชำวบ้ำน 
ซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิชำกำรด้ำนกำรเกษตรของรัฐไม่เคยพูดถึงใน
ประเด็นนี้มำก่อน ตรงนี้มีนัยส ำคัญเป็นอย่ำงมำก ที่ ม.ชีวิต
จะต้องมองเห็นคุณค่ำสิ่งนี้ และน ำมำใช้ในกระบวนกำรเรียน

ซ่ึงในกรณีน้ี ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีเชื่อมโยงกับ

อิสรภำพในเชิงโอกำส ท่ีท ำให้เกิดจุดเปล่ียนท่ีส ำคัญ 

(critical turning point) ก็คือ ควำมรู้ควำมสำมำรถใน

กำรวิเครำะห์จุดอ่อน/ช่องว่ำง/ปัญหำของระบบกำร

ผลิตข้ำวท่ีผ่ำนมำได้ และควำมรู้ควำมสำมำรถดังกล่ำว 

ได้น ำพำไปสู่อิสรภำพและโอกำสต่ำง ๆ ท่ีตำมมำของ

ชำวนำ ท่ีถูกกดข่ีเอำรัดเอำเปรียบมำเป็นเวลำนำน 

น ำไปสู่กำรระดมควำมคิด/พลัง/ทรัพยำกรต่ำง ๆ เกิด

กำรเชื่อมเครือข่ำยในชุมชนท้องถิ่น ซ่ึงเป็นผู้ผลิต ท่ีรอ

กำรแก้ไขปัญหำ ท่ีสะสมหมักหมม มำเป็นเวลำนำนได้

อย่ำงรวดเร็วและกว้ำงขวำง บนฐำนควำมร่วมมือร่วม

ใจท่ีเหนียวแน่นพอสมควรทีเดียว เพรำะได้ให้โอกำส

กำรเข้ำร่วมของกลุ่มวิสำหกิจขนำดเล็ก หรือส่งเสริม

กำรเกิดข้ึนของกลุ่มวิสำหกิจขนำดเล็ก ท่ีสำมำรถ

ส่ือสำรเชื่อมโยงกันได้อย่ำงทั่วถึง ตรงน้ีเป็นอีกประเด็น

หน่ึงท่ีมีควำมส ำคัญท่ีต้องติดตำมด้วยว่ำ กลุ่มวิสำหกิจ

เล็ก ๆ เหล่ำน้ีได้ให้ควำมส ำคัญกับโอกำสท่ีได้รับครั้งน้ี

อย่ำงไร พวกเขำให้ควำมส ำคัญต่อกำรท ำงำนร่วมกัน 

เพ่ือเสริมหรือยกระดับศักยภำพ/ขีดควำมสำมำรถของ

กลุ่มตน เพ่ือให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงท่ียั่งยืนยำวนำน

มำกน้อยแค่ไหนอย่ำงไร  

นอกจำกน้ี ในประเด็น “การเป็นและการท า” (being 

and doing) ท่ีไม่มำกเกินไปหรือน้อยเกินไป ท่ีอมำตยำ 

เซ็นได้กล่ำวไว้ เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนตำมมำหลังจำกท่ีบุคคล

หรือกลุ่มบุคคลได้รับโอกำสและอิสรภำพ ส่ิงท่ีกล่ำวมำ

กำรสอน หรือขยำยควำมรู้เร่ืองนี้ออกไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่เป็น
เครือข่ำยของ ม.ชวีิต เพื่อให้เกดิพลังกำรเปลี่ยนแปลงกำรท ำนำ
และพลังของควำมรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเร่ืองนี้ให้มำกยิ่งขึ้นดว้ย  -    

69 โปรดสืบค้นและอ่ำนเชิงวิเครำะห์วิพำกษ์ (critical analysis) 

แผนต่ำง ๆ เหล่ำนี้ ซึ่งมีจ ำนวนมำกในช่วงหลำยสิบปีที่ผ่ำนมำ 
รวมถึงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ตั้งแต่ฉบับที่ 1 
จนถึงฉบับปัจจุบันประกอบด้วย จะได้ทรำบว่ำนโยบำยและแผน
ต่ำง ๆ ที่ไม่ได้รับกำรปฏิบัติหรือปฏิบัติแต่ไม่มีกำรติดตำมและ
ประเมินผลเชิงวิพำกษ์อย่ำงเป็นระบบ ต่อเนื่องว่ำอะไรท ำได้ ท ำ
ไม่ได้ เพรำะอะไรนั้นมมีำกขนำดไหน  
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ข้ำงต้นน้ี คือ “การเป็นและการท า” ท่ีส ำคัญ และ

ควรใช้เป็นตัววัดควำมก้ำวหน้ำของกำรพัฒนำมนุษย์ 

ไม่ใช่วัดแต่ตัวอรรถประโยชน์และสินค้ำขั้นต้นท่ีผลิตข้ึน

เ ท่ ำนั้ น  ส ำ ห รั บปร ะ เด็ น  “การ เป็ นผู้ น าก าร

เป ล่ียนแปลง”  (change agent/agency)  ก็ เ ช่นกัน 

พบว่ำ กำรแสดงบทบำทของนักศึกษำ ม.ชีวิต (คุณนง

ลักษณ์) ในบริบทน้ี มีนัยส ำคัญเป็นอย่ำงย่ิง เพรำะถ้ำ

คุณนงลักษณ์ไม่มีโอกำสเข้ำมำศึกษำเรียนรู้เกี่ยวกับ

วิสำหกิจชุมชนและกำรสร้ำงเครือข่ำย ซ่ึงเป็นวิชำ/

หัวข้อกำรเรียนรู้ในหลักสูตรสหวิทยำกำรเพ่ือกำร

พัฒนำท้องถิ่นของ ม.ชีวิต ก็จะยังไม่มีกำรจัดระบบใน

กลุ่มวิสำหกิจชุมชน ตำมท่ีคุณนงลักษณ์ได้สะท้อนให้

เห็นแล้วว่ำ เดิมมีกำรรวมกลุ่มกันก็จริง แต่ไม่เป็นระบบ 

ไม่มีหลักกำร/หลักเกณฑ์ท่ีแน่ชัด และยังไม่ได้ให้

ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงเครือข่ำย ดังนั้น กำรได้รับ

โอกำสในกำรเรียนรู้ตรงน้ีจึงเป็นประเด็นส ำคัญย่ิงและ

ท ำให้สำมำรถแสดงบทบำทเพ่ือท ำให้เกิดกำรเปล่ียน 

แปลงท่ีมุ่งสู่เป้ำหมำยท่ีคุณนงลักษณ์ให้คุณค่ำ และ

สำมำรถสร้ำงเป้ำหมำยร่วมกับชำวนำท่ีถูกเอำรัดเอำ

เปรียบมำเป็นเวลำนำนได้ ซ่ึงก็คือ กำรมีชีวิตท่ีดีข้ึนของ

ชำวนำผ่ำนกำรด ำเนินกำรร่วมกันในรูปของ “วิสำหกิจ

ชุมชน” ท่ีต้องอยู่บนฐำนของคุณธรรม-จริยธรรม คือ 

กำรท ำกำรเกษตรท่ีไม่ท ำลำยส่ิงแวดล้อม และไม่

ท ำลำยสุขภำพ ซ่ึงก็คือ เกษตรอินทรีย์ และจะต้อง

ปฏิบัติตำมกฎหรือมำตรกำรของกำรท ำเกษตรอินทรีย์

ของกลุ่มทั้ง 20 ข้อ เพรำะกำรท ำและกำรเป็นตรงจุดน้ี 

มีนัยยะและควำมหมำยต่อกำรได้มำซ่ึงทรัพยำกรท่ี

ชำวนำต้องกำร ซ่ึงก็คือ ตลำด, รำยได้หรือก ำไร และ

อำจรวมไปถึงกำรรวมกลุ่มกันจัดสวัสดิกำรต่ำง ๆ 

เพ่ือให้มีชีวิตท่ีดีข้ึนอย่ำงเป็นองค์รวมด้วย 

ในล ำดับต่อไป จะเป็นกำรน ำเสนอกรณีศึกษำของคุณ

กรรณิกำร์ ขำวละมุน ท่ีมีบทบำทในด้ำนกำรจัดตั้งกลุ่ม

เย็บเสื้อผ้ำ และกลุ่มไส้เดือนท่ีบ้ำนผ้ึง ต.ศำลำ อ.เกำะ

คำ จ.ล ำปำง ซ่ึงถึงแม้กลุ่มวิสำหกิจชุมชนน้ี จะมีขนำด

เล็ก แต่มีนัยส ำคัญเพรำะเป็นฐำนกำรผลิต ท่ีสำมำรถ

สร้ำงรำยได้ให้กับคุณกรรณิกำร์ และผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มท่ี

เป็นแม่บ้ำน/สตรีท่ีมีรำยได้ไม่มำกข้ึนมำทั้งหมดจ ำนวน 

16 ท่ำน รวมถึงกลุ่มเล้ียงไส้เดือน ก็เช่นกัน ท่ีสำมำรถ

สร้ำงรำยได้เสริมให้กับสมำชิกตลอดเวลำท่ีผ่ำนมำ จึง

มีควำมส ำคัญต่อกำรฉำยภำพให้เห็นพัฒนำกำรของ

กลุ่ม ท่ีมีควำมเชื่อมโยงกับกำรเรียนรู้ใน ม.ชีวิต ของ

คุณกรรณิกำร์ รวมถึงกำรเปล่ียนแปลงตนเองตั้งแต่เข้ำ

มำเรียนด้วย ดังน้ีคือ    
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คุณกรรณิการ์ ขาวละมนุ  

บัณฑิตปี พ.ศ. 2554 

ประธานกลุม่ตัดเย็บเส้ือผ้าบ้านผ้ึง และกลุ่มเลี้ยงไส้เดือน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ล าปาง  

กับการสร้างวิถีท่ีพอเพียงในการด ารงชีวิตของตนเองและกลุ่มสตรีแม่บ้านในชุมชน 

“ท้อได้ แต่อย่าถอย คือ คติประจ าใจท่ีปฏิบัติได้จริง จนมีวันน้ี” 

 

ความเป็นมา/ภมิูหลงั และเพ่ือนท่ีเรียน

ร่วมกนัในช่วงแรก 

คุณกรรณิกำร์ ขำวละมุน อำยุ 48 ปี มีบุตร 2 คน สำมี

ท ำงำนโรงงำนอ้อย อยู่ท่ี จ.ก ำแพงเพชร เข้ำเรียน ม.

ชีวิต ปี พ.ศ. 2552 และส ำเร็จกำรศึกษำ ปี พ.ศ. 2554 

ตอนท่ีเรียนด้วยกันเฉพำะศูนย์ท่ำผำ มีเพ่ือนทั้งหมด 6 

คน แต่เรียนไม่จบ มีจบกำรศึกษำเพียงแค่ 2 คน คือ ตัว

คุณกรรณิกำร์ ขำวละมุน และผู้ ใหญ่บ้ำนบ้ำนผ้ึง 

เน่ืองจำก ณ ขณะนั้น ม.ชีวิตยังไม่ได้รับอนุมัติให้เปิด

อย่ำงเป็นทำงกำร ท ำให้เพ่ือนไม่มั่นใจว่ำจะถูกหลอก

หรือเปล่ำ เพรำะใช้เวลำในกำรขอหรือรอกำรอนุมัติ

นำนมำก ดังเช่นท่ีคุณกรรณิกำร์กล่ำวว่ำ.... “มันมี

ปัจจัยหลายอย่างนะ เหมือนว่ายังไม่มั่นคง ยังไม่

ยอมรับอะไร เค้าก็กลัว อย่างน้ีน่ะค่ะ” ประกอบกับ

บำงท่ำนมีภำรกิจ ต้องท ำงำน ไม่สำมำรถจัดสรรเวลำ

มำเรียนได้ และบำงท่ำนมีปัญหำด้ำนค่ำใช้จ่ำย ทั้งน้ี 

คุณกรรณิกำร์ เล่ำให้ฟังด้วยว่ำ แต่ก่อน ม.ชีวิต ท่ี จ.

ล ำปำงมีศูนย์กำรเรียนรู้หลำยศูนย์ด้วยกัน มีทั้งท่ีเกำะ

คำ, ท่ำผำ, แม่เมำะ และอีกหลำยศูนย์ แต่จ ำชื่อไม่ได้ 

ซ่ึงมีผู้เรียนรวมกันทั้งหมดทุกศูนย์ประมำณ 100 กว่ำ

คน  

ออมทุกวนั เพ่ือจ่ายค่าเรียน 

ในระหว่ำงเรียน สำมีเป็นคนสนับสนุนให้เรียนและออก

ค่ำใช้จ่ำยให้ก็จริง แต่ไม่ได้ให้เป็นเงินก้อน แต่ให้เก็บ

สะสมเงินในกำรเรียนด้วยตนเอง จำกเงินค่ำใช้จ่ำยรำย

เดือนของครอบครัวท่ีสำมีให้ จึงเก็บเงินใส่กระปุกออม

สินวันละ 100 บำท และน ำเงินท่ีเก็บได้มำจ่ำยค่ำเทอม 

ครั้งละ 3,000 บำท จนจบกำรศึกษำ นับว่ำเป็นบุคคลที่

มีนิสัยอดออมและมีวินัยทำงกำรเงินและวินัยในกำร

ด ำรงชีวิตเป็นอย่ำงย่ิง 

ตอ้งการปริญญา เพ่ือความภมิูใจ  

ไม่ไดต้อ้งการใชป้ระกอบอาชีพ 

คุณกรรณิกำร์ได้เล่ำให้ฟังอย่ำงค่อนข้ำงภูมิใจในกำร

เรียน ม.ชีวิต ด้วยว่ำ ตนเองมีควำมมุ่งมั่นหรือตั้งใจไว้

แล้วว่ำ จะต้องเรียนให้จบ เพรำะอยำกได้ควำมภำค 

ภูมิใจท่ีสำมำรถส่งเสียตัวเองเรียนได้ แต่ไม่ได้ต้องกำร

น ำใบปริญญำไปประกอบอำชีพอะไร เพียงแต่ต้องกำร

ควำมภำคภูมิใจเท่ำนั้น ดังท่ีคุณกรรณิกำร์กล่ำวว่ำ. . . . 

“คือจริง ๆ อาจจะด้วยตัวเองฐานะยากจนเนอะ 

ความฝันอยากจะเรียนให้จบปริญญา แต่ไม่ได้หวัง

ว่าจะเอามาท างานหรือว่าอะไร แต่ว่าอย่างน้อย

เกิดความภาคภูมิใจตัวเอง มากกว่าที่เอาไปหางาน

ท า....ภูมิใจว่าในชีวิตของเรา เราสามารถส่งตัวเอง

เรียนได้” 

โอกาสการเรียนรู/้การศึกษาดงูาน  

น าไปสูจุ่ดเปล่ียนท่ีส าคญั 

ในระหว่ำงท่ีเรียนอยู่ อำจำรย์ได้พำไปศึกษำดูงำนนอก

สถำนท่ี ท่ี ม.แม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ท ำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ

กำรเพำะเล้ียงไส้เดือน เพ่ือขำยเป็นปุ๋ยบ ำรุงดิน แต่

เน่ืองจำกตอนไปดูงำน ก็ไม่ได้ทรำบรำยละเอียดหรือ

ขั้นตอนในกำรท ำอะไรมำกนัก เพรำะทำงวิทยำกรก็

ไม่ได้อธิบำยอะไรมำกนัก แต่มีควำมสนใจในเรื่องน้ีมำก 

เพรำะมองว่ำเป็นช่องทำงในกำรสร้ำงรำยได้.... “เริ่มก็

คือ เค้ าพาไปดู งานที่ มหาวิทยาลัยแม่ โจ้  พา
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นักศึกษาไปดู อยากท าอะไร เราอยากจะดูว่าเราจะ

จุดประกายอะไร เค้าพาไปดูที่ท าปุ๋ย ดูการปลูก

ต้นไม้  แล้วก็ดูการเ ล้ียงไส้ เดือน ก็ เลยสน ใจ

เพราะว่าเล้ียงไส้เดือนน่ีมันเป็นอะไรที่แบบ....” พอ

กลับมำจำกกำรศึกษำดูงำนแล้วก็มำศึกษำหำควำมรู้

เพ่ิมเติม และลงมือท ำทันที ประกอบกับท่ีหมู่บ้ำนมี

เจ้ำหน้ำท่ีรัฐหรือเทศบำลเคยพยำยำมท่ีจะส่งเสริมเรื่อง

น้ี เพ่ือลดขยะ โดยกำรน ำขยะเปียกหรือพวกอำหำรมำ

แปลงเป็นไส้เดือน แต่เม่ือได้ไปดูงำนท ำให้เกิดกำร

เปล่ียนทัศนคติหรือมุมมองต่อขยะเร็วข้ึน ท ำให้เห็นว่ำ 

ขยะนั้นมีมูลค่ำ สำมำรถแปลงเป็นปุ๋ย และปุ๋ยก็ขำยได้ 

และยังขำยไส้เดือนได้ด้วย ก็เลยเกิดควำมท่ึงตรงจุดน้ี 

ท ำให้สำมำรถด ำเนินกำรได้เร็วข้ึน เพรำะเกิดกำรปรับ

ทัศนคติหรือกระบวนทัศน์จำกกำรไปเห็นของจริง ท ำให้

เห็นว่ำมีแต่ได้ ไม่มีเสีย ไม่ต้องลงทุนอะไร เพียงแค่ลง

แรง ดังท่ีคุณกรรณิกำร์ได้สะท้อนให้เห็นกระบวนกำร

คิดและกำรเปล่ียนแปลงของตนเองเกี่ยวกับเรื่องน้ีไว้ด้ง

น้ีคือ..... “พอไปดูก็เกิดความคิดว่าเอ่อ.. คือจริงๆ 

ของเราน่ีทางเทศบาลเค้ามาสนับสนุนการเล้ียง

ไส้เดือนอยู่แล้ว เพื่อก าจัดขยะในครัวเรือน พอไปดู

ตรงโน้น ท าให้ขยะกลับเป็นมีมูลค่า กลายเป็นปุ๋ย 

ท าให้ขายขยะเป็นปุ๋ย แล้วขายปุ๋ยได้  ขายตัว

ไส้เดือนได้ แล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรแบบน้ี มันไม่มีที่จะ

เสียเลยอ่ะ เรามีแต่ส่วนได้ แค่เราลงมือ เราไม่ต้อง

ลงทุนเป็นเงินเป็นทอง”  จำกข้อมูลตรงน้ี ท ำให้เห็น

ด้วยว่ำ กำรสร้ำงประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ และกำรได้

เห็นพื้นท่ีจริง ของจริง ท่ีตรงกับควำมสนใจเดิมของ

ผู้เรียนอยู่แล้ว จะท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงได้เร็ว หรือ

สำมำรถตอบสนองต่อแนวคิดท่ีว่ำ ชีวิตดีข้ึนตั้งแต่วัน

แรกท่ีมำเรียนได้ชัดเจนย่ิงข้ึน ซ่ึงคุณกรรณิกำร์ก็

สะท้อนด้วยว่ำ พอมำเรียนก็มีรำยได้ตรงน้ีเพ่ิมข้ึนมำ

ด้วย  

นอกจำกน้ี คุณกรรณิกำร์ ยังมองว่ำกำรเปล่ียนแปลง

ต่ำง ๆ ควรเริ่มท่ีตัวเองและครอบครัวของตัวเองก่อน ๆ 

ท่ีจะไปให้คนอ่ืนเปล่ียน เพรำะมองว่ำตนเองก็เป็นส่วน

หน่ึงของปัญหำ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงเม่ือเช่ือมกับประเด็น

กำรจัดกำรขยะ หรือกำรแก้ไขปัญหำขยะ/ส่ิงแวดล้อม

ในชุมชนหมู่บ้ำนท่ีพยำยำมกันมำนำน แต่ไม่ค่อยส ำเร็จ 

เพรำะไม่มีใครเริ่มจริงจัง คุณกรรณิกำร์มองว่ำต้องเริ่ม

ท่ีตนเอง จึงจัดท ำโครงงำนเรื่องน้ี ดังค ำพูดต่อไปน้ี..... 

“จุดประกายว่าบ้านเราก็มีปัญหาเร่ืองการคัดแยก

ขยะ แล้วขยะเพ่ิมเป็นปัญหาของเทศบาล อะไร

อย่างน้ี เราก็เป็นส่วนหน่ึงที่จะไปช่วยลดขยะใน

ครัวเรือนของเราก่อน เริ่มต้นจากครัวเรือนของเรา

ก่อน โครงงานปีแรกเป็นลดขยะในครัวเรือนของ

ข้าพเจ้า โดยเอาไส้เดือนเป็นตัวขจัดขยะ โครงงาน

ครั้งแรกเป็นอนัน้ี” 

ส ำหรับท่ีบ้ำนผ้ึงเอง ในช่วงเวลำไล่เล่ียกันนั้น ก็ยังมี

โครงกำรของภำคเอกชนเข้ำมำท ำโครงกำรส่งเสริมกำร

เล้ียงไส้เดือน โดยอ้ำงว่ำเป็นกำรส่งเสริมให้ชำวบ้ำนมี

รำยได้ ท ำให้ชำวบ้ำนจ ำนวนหน่ึงเข้ำร่วมโครงกำรด้วย 

แต่ตนเองไม่ได้เข้ำร่วม เพรำะติดเรียน แต่มีควำมสนใจ 

แต่ต่อมำพบว่ำ โครงกำรของภำคเอกชนดังกล่ำวต้อง

ปิดตัวไป เพรำะชำวบ้ำนไม่พอใจเน่ืองจำกไม่ได้รับ

ประโยชน์จำกโครงกำรเท่ำใดนัก เพรำะบังคับให้เลี้ยง

อย่ำงเดียว ไม่สำมำรถท ำอะไรนอกเหนือจำกนั้นได้ เม่ือ

โครงกำรปิดตัวลง แต่เพ่ือนบ้ำนมีไส้เดือนเหลืออยู่ ก็

เลยไปขอเอำมำเพำะเล้ียงต่อ โดยท่ีคุณกรรณิกำร์เล่ำ

ว่ำ เป็นกำรหยิบยืมหรือขอมำเล้ียงต่อ จำกท่ีเขำจะทิ้ง

อยู่แล้ว และได้มีกำรลองผิดลองถูกหลำยครั้ง เผ่ือจะ

ได้ผลดี และได้ใช้กำรเล้ียงไส้เดือนเป็นโครงงำนส่งให้

อำจำรย์ แต่อันท่ีจริงนั้น ตนเองสนใจเรื่องกำรก ำจัด

หรือลดขยะในครัวเรือนอยู่แล้ว หรือสนใจต้ังแต่ปลำยปี 

2551 ตั้งแต่ยังไม่เข้ำเรียน ม.ชีวิต พอเข้ำมำเรียนในปี

แรก จึงท ำโครงงำนลดขยะในครัวเรือนของข้ำพเจ้ำ 

โดยเอำไส้เดือนเป็นตัวก ำจัดขยะหรือแปลงขยะเป็น

ไส้เดือน  
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การส ารวจความตอ้งการชมุชน  

น าไปสูก่ารจัดตั้งกลุ่มอาชีพตดัเยบ็เสื้อผา้ 

ส ำหรับกำรศึกษำเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชน (community 

study) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรนั้น คุณกรรณิกำร์

กล่ำวว่ำ.....พื้นท่ีเรียนรู้หรือชุมชน ณ ขณะนั้น ก็ใช้ท่ี

บ้ำนผ้ึง ต.ศำลำ หรือหมู่บ้ำน/ชุมชนท่ีคุณกรรณิกำร์

และผู้ ใหญ่ บ้ำนอำศัยอยู่  เป็น ท่ีศึกษำเรียนรู้ ของ

นักศึกษำ ซ่ึงตอนนั้นมีนักศึกษำท่ีเข้ำมำเรียนในพื้นท่ีน้ี

ด้วยกันประมำณ 50 คน ซ่ึงนับว่ำเป็นกลุ่มท่ีใหญ่มำก

ส ำหรับกำรเรียนรู้ในชุมชน (หมำยเหตุ: ตรงน้ีเป็น

มุมมองของผู้วิจัย ไม่ใช่ค ำพูดของคุณกรรณิกำร์)  

ส ำหรับกระบวนกำรเรียนรู้ชุมชนในตอนนั้น ได้มี

กำรศึกษำส ำรวจควำมต้องกำรของประชำชนในชุมชน

ด้วยว่ำ ต้องกำรพัฒนำอำชีพด้ำนใดบ้ำง ซ่ึงหน่ึงในนั้น 

ก็คือ อำชีพตัดเย็บเสื้อผ้ำ เพรำะมีสตรีจ ำนวนหน่ึงท่ีมี

ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนน้ีอยู่แล้วบ้ำง แต่ไม่มีใครมำส่งเสริม

กำรรวมกลุ่ม ประกอบกับตนเองก็สนใจด้ำนน้ี เพรำะ

เคยเรียนตัดเย็บเสื้อผ้ำมำแล้ว ก็เลยคิดว่ำ ตรงน้ีเป็น

ช่องทำงกำรสร้ำงรำยได้ให้กับกลุ่มแม่บ้ำนและตนเอง

ด้วย ถ้ำมีกำรรวมกลุ่มกันก็น่ำจะเป็นประโยชน์ต่อกำรมี

อำชีพและรำยได้ในระยะยำว เน่ืองจำกแม่บ้ำนจ ำนวน

มำกว่ำงงำนและไม่มีรำยได้อะไร ตำมท่ีคุณกรรณิกำร์

พูดว่ำ.... “ก็คือ แม่บ้านว่างงาน อยากมีรายได้เสริม

ให้กับครอบครัว ก็เลยมารวมกลุ่มกัน เพ่ือตั้งให้มี

รายได้.....แม่บ้านทุกคนสนใจ เพราะส่วนมาก

แม่บ้านก็จะมีเย็บผ้า ท าดอกไม้” ท ำให้ในเวลำต่อมำ

ได้ร่วมกับสตรี/กลุ่มแม่บ้ำนสร้ำงกลุ่มอำชีพตัดเย็บ

เสื้อผ้ำข้ึนมำด้วย เม่ือปี พ.ศ.2555 หลังจำกท่ีคุณ

กรรณิกำร์ส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว ส ำหรับกลุ่มดอกไม้ก็

จัดตั้งด้วยเช่นกัน แต่ตัวคุณกรรณิกำร์ไม่ได้เข้ำร่วมกำร

                                                        
70 ประกอบกับต้องกำรเจำะลึกในประเด็นที่เกี่ยวกับกลุ่มตัด
เย็บเสื้อผ้ำและกลุ่มเลี้ยงไส้เดือน เพรำะเกรงว่ำจะมีเวลำไม่พอ 
หรือได้ข้อมูลไม่ครบ และเกรงใจคุณกรรณิกำร์ในฐำนะผู้ให้
ข้อมูลด้วย เพรำะก ำลังจะต้องไปเตรียมหุงหำอำหำรให้
ครอบครัว และจะมีคนเข้ำมำดูงำนด้วย ซึ่งอันที่จริงนั้นผู้วิจัย ก็

ด ำเนินกำรในกลุ่มน้ี จึงไม่ได้ให้ข้อมูลรำยละเอียดอะไร

เพ่ิมเติมเกี่ยวกับกลุ่มน้ี70   

จำกกำรท่ีกลุ่มไส้เดือน และกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ำตั้งอยู่ใน

ท่ีเดียวกัน คือ ใช้สถำนท่ีบ้ำนของคุณกรรณิกำร์เป็นท่ี

ท ำกำรหรือท่ีคุณกรรณิกำร์เรียกเองว่ำ "หน้ำร้ำน" ท ำ

ให้สะดวกในกำรบริหำรจัดกำรต่ำง ๆ ทั้งสองกลุ่ม หรือ

สองเรื่อง และต่อมำยังได้จดทะเบียนกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้ำ

เป็นกลุ่มวิสำหกิจชุมชนด้วย เพรำะต้องกำรยกระดับ

ตนเองและทีมงำน หรือมีกำรพัฒนำไม่หยุดน่ิง ไม่หยุด

อยู่กับท่ี และท่ีจริงกลุ่ม ฯ ต้องกำรได้รับกำรรับรอง 

“มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน” (มผช.) ด้วย เพรำะ

มองว่ำเป็นส่ิงท่ีท้ำทำย ท ำให้เกิดกำรพัฒนำตัวเองและ

กลุ่มอย่ำงต่อเน่ือง แต่ก็ทรำบดีว่ำ มำตรฐำนตัวน้ีได้

ค่อนข้ำงยำกมำก เพรำะปัจจุบันกลุ่มยังท ำกำรตัดเย็บ

เสื้อผ้ำท่ีย้อมด้วยสำรเคมี ไม่ใช่อินทรีย์หรือสีธรรมชำติ 

ท ำให้ยังไม่สำมำรถขอมำตรฐำน มผช. ได้ แต่ก็อยำก

ลองเพรำะมีข้อดีคือ ท ำให้สำมำรถได้รับตรำสินค้ำ 

OTOP และสำมำรถน ำสินค้ำไปขำยท่ีเมืองทองธำนีได้ 

ซ่ึงจะท ำให้มีช่องทำงในกำรเพิ่มรำยได้ให้กับตนเองและ

กลุ่มมำกข้ึน ซ่ึงจะท ำให้มีชื่อเสียง และท ำให้มีคนมำ

ศึกษำดูงำนท่ีบ้ำนผ้ึงจ ำนวนมำกข้ึน ท ำให้สำมำรถขำย

สินค้ำได้มำกขึ้นตำมไปด้วยเป็นวงจรต่อเน่ือง ไม่รู้จบ  

  บทวิเคราะห์เชิงสะท้อน   กรณีของคุณกรรณิกำร์นี้ 

พบว่ำ มีกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพทั้งสองกลุ่มในมิติต่ำง ๆ 

แบบค่อยเป็นค่อยไป จนเกิดควำมมั่นคง ไม่ผลีผลำม 

ท ำอะไรก็มีควำมพอประมำณ (moderation) มีเหตุมีผล 

( reasonableness)  และมีภู มิคุ้มกันในตนเอง (self-

immunity) ถึงแม้คุณกรรณิกำร์และกลุ่มจะไม่ได้ใช้ค ำน้ี

ตรง ๆ ก็ตำม แต่มันมีควำมหมำยไปในทำงนั้นอย่ำง

ชัดเจน โดยเฉพำะกำรขอยืมจักรมำจำกหน่วยงำน แทน

มีควำมประสงค์ที่จะศึกษำกำรท ำงำนของกลุ่มสตรีท ำดอกไม้
ด้วย แต่เวลำไม่พอในกำรเก็บข้อมูลจริง ๆ จึงท ำให้มีข้อมูลไม่
เพียงพอในกำรเขียนวิเครำะห์อย่ำงเป็นองค์รวม ส ำหรับกรณี
ของชุมชนบ้ำนผึ้ง จ.ล ำปำงแห่งนี้  
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กำรลงทุนเครื่องจักร ซ่ึงจะท ำให้เงินจม และเป็นกำร

ลงทุนเกินตัว ท ำให้กลุ่มมีพัฒนำกำรมำได้จนถึงปัจจุบัน 

มีงำนเข้ำตลอด หรือเป็นกำรเติบโตด้วยควำมมั่นคง 

สอดคล้องกับแนวคิดและปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

โดยไม่ต้องพร่ ำบ่นหรือท่องจ ำสโลแกน ดังเช่นค ำว่ำ 

สำมห่วง สองเง่ือนไข ท่ีท่องกันทั่วบ้ำนทั่วเมือง แต่ไม่

เข้ำใจควำมหมำยท่ีแท้จริงของส่ิงท่ีตนเองท่องแต่อย่ำง

ใด นอกจำกน้ี ยังสอดคล้องกับแนวคิดศักยภำพและ

ควำมสำมำรถของอมำตยำ เซ็น ในหลำยๆ เรื่อง โดย 

เฉพำะประเด็นควำมสำมำรถในกำรตัดเย็บเสื้อผ้ำ ท่ีมี

มำแต่เดิม และได้น ำมำใช้ประโยชน์ในกำรท ำงำนหรือ

ส่งเสริมพัฒนำกลุ่ม และยังให้ควำมส ำคัญกับกำรจัด

อบรมเพื่อเสริมศักยภำพหรือสมรรถนะด้ำนกำรตัดเย็บ

ให้กับสตรีแม่บ้ำนท่ีสนใจ แต่ยังไม่มีควำมรู้ควำม 

สำมำรถด้ำนน้ีด้วย เพรำะมองว่ำ ถ้ำไม่มีทักษะหรือ

ควำมสำมำรถตรงน้ี ก็ไม่สำมำรถเป็นสมำชิกกลุ่มได้ 

ท ำให้ขำดโอกำสในกำรเข้ำร่วมกลุ่มและท ำให้ขำด

อำชีพ เพรำะท่ีจริงสตรีแม่บ้ำนจ ำนวนมำกในชุมชนน้ีก็

ไม่ได้มีฐำนะดี หรือไม่มีแหล่งรำยได้อ่ืน ๆ และเม่ือ

รวมกลุ่มกันแล้ว ก็ได้แสวงหำหรือขอยืมทรัพยำกรหรือ

จักรเย็บผ้ำจำกหน่วยงำนมำใช้ในกำรท ำงำน เพรำะ

มองว่ำ ถ้ำน ำเงินทุนท่ีรวบรวมได้ไปซ้ือเครื่องจักร ก็จะ

ไม่มีเงินทุนในกำรซ้ือผ้ำ นับว่ำมีศักยภำพในกำรคิด 

กำรวิเครำะห์ กำรวำงแผน และกำรตัดสินใจเลือกท ำใน

ส่ิงท่ีก่อก ำไร ไม่ใช่ก่อหน้ีสิน แต่ไม่มีรำยได้และก ำไร 

นอกจำกน้ี กำรปฏิบัติกำร/กำรกระท ำกำรต่ำง ๆ ของ

คุณกรรณิกำร์ยังสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีกำร

เรียนรู้สู่กำรเปล่ียนแปลงตนเอง โดยเฉพำะในประเด็น 

“รู้และสามารถน าไปใช้ได้” มีควำมสำมำรถในกำร

คิด วิเครำะห์ และสำมำรถเปล่ียนแปลงตนเองได้ตั้งแต่

เข้ำมำเรียน มีรำยได้ทันที มีกำรปรับกระบวนทัศน์ต่อ

ตนเอง ส่ิงแวดล้อมรอบตัว โดยเฉพำะประเด็นปัญหำ

ขยะ ท่ีสำมำรถมองเห็นคุณค่ำของขยะได้อย่ำงรวดเร็ว

จำกกำรไปดูงำน และเริ่มต้นกำรเปล่ียนแปลงท่ีตัวเอง 

เพ่ือเป็นตัวอย่ำงให้กับคนอ่ืน ๆ   
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คุณจีระวรรณ จันทเลิศ  

เข้าเรียนปี พ.ศ. 2554 ส าเร็จปี พ.ศ. 2556 

ผู้สืบสานภูมิปัญญาด้านการทอผ้าพืน้เมืองลายโบราณของบรรพบุรุษ 

และร่วมก่อตั้งวิสาหกิจชมุชนสืบสานต่อผ้าทอมือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 

“ประวัติศาสตร์ชมุชน ภูมิปัญญาท้องถ่ินและการศึกษาเพ่ือท้องถ่ิน” 

 

ภมิูหลงัและความเป็นมา 

คุณจีระวรรณ จันทเลิศ อำยุ 49 ปี เข้ำมำเรียน ม.ชีวิต 

ปี พ.ศ. 2554 ส ำเร็จในปี พ.ศ. 2556 ก่อนท่ีจะมำเรียน 

ม.ชีวิต จบกำรศึกษำจำก กศน. เป็นคนท่ีเกิดในชุมชนท่ี

อำศัยอยู่ปัจจุบัน ซ่ึงเป็นชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย

พวน ท่ีมีประวัติควำมเป็นมำและประเพณีวัฒนธรรม

เก่ำแก่หลำยร้อยปี สำมีท ำงำนเป็นเจ้ำหน้ำท่ีด้ำน

เอ็กซเรย์อยู่ท่ีโรงพยำบำลแห่งหน่ึง มีบุตรสำว 2 คน 

คนหน่ึงท ำงำนเป็น จนท. อยู่ท่ีส ำนักงำนกำรประถม 

ศึกษำเขต 4 และอีกคนจบปริญญำตรีด้ำนคอมพิว 

เตอร์ สำมำรถช่วยแม่หรือคุณจีระวรรณในด้ำนน้ีได้

หลำยอย่ำง สำเหตุ ท่ีคุณจีระวรรณ อยำกเรียน  

ม.ชีวิต เป็นเพรำะมีควำมใฝ่ฝันมำตั้งแต่เด็กว่ำอยำก

เรียนต่อในระดับสูง แต่ท่ีผ่ำนมำยังไม่เคยมีโอกำส 

ประกอบกับแต่ก่อนฐำนะทำงบ้ำนยำกจน คุณพ่อเสีย

ตั้งแต่คุณจีระวรรณยังเป็นเด็ก ท ำให้แม่ต้องเล้ียงดูลูก

ตำมล ำพังเพียงคนเดียว ไม่มีเงินพอส่งเสียให้เรียน จึง

ต้องช่วยแม่ท ำนำเป็นหลัก  

เพ่ือนท่ีอยู่ในชุมชนเดียวกัน เป็นคนท่ีชวนให้มำเรียน ม.

ชีวิต เพรำะตอนนั้นเพ่ือนก็เรียนอยู่ในโครงกำรต้นกล้ำ

อำชีพ ซ่ึงตอนแรกท่ีเรียนด้วยกันมีประมำณ 100 กว่ำ

คน แต่ส ำเร็จกำรศึกษำเพียงแค่ประมำณ 20 กว่ำคน

เท่ำนั้น ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรเรียนท่ี ม.ชีวิต ใช้วิธีกู้

เงินจำก ธกส. ซ่ึงกู้มำทั้งหมดจ ำนวน 50,000 บำท 

ผ่อนส่งปีละ 10,000 กว่ำบำท และจะผ่อนครบหมด

ในช่วงเดือนท่ีท ำกำรสัมภำษณ์ (เดือนมกรำคม 2561) 

สำเหตุท่ีจ ำเป็นต้องกู้เงิน เน่ืองจำกต้องส่งลูกเรียน 2 

คนท ำให้เงินไม่พอ เพรำะสำมีท ำงำนท่ี รพ. มีรำยได้ไม่

มำก สำมีจึงให้หำเงินเรียนเอง เพรำะท่ีจริงแล้ว ในช่วง

แรก ๆ สำมีก็ไม่เห็นด้วยกับกำรเรียน เพรำะมองว่ำ

ตนเองมีอำยุมำกแล้ว และท ำให้ค่ำใช้จ่ำยในครอบครัว

สูง เพรำะต้องส่งลูกเรียนด้วย แต่คุณจีระวรรณ ก็ไม่

ท้อถอย เพรำะต้องกำรควำมรู้และทักษะ ในช่วงท่ีเรียน 

ก็พยำยำมหำงำนท ำด้วยกำรทอผ้ำและตัดเย็บผ้ำขำว 

ม้ำขำย ปลูกผักขำย และท ำนำข้ำวอินทรีย์ไว้กินเองด้วย 

ท ำให้ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือนลงไปได้มำก แต่ก็

ต้องกู้เงิน ธกส. มำเก็บหรือเผ่ือไว้ก่อน เพ่ือให้รู้สึกว่ำ

ตนเองมีหลักประกัน หรือมีภูมิคุ้มกันท่ีจะช่วยให้มีค่ำ

เรียน ท ำให้มีควำมมั่นใจในระดับหน่ึงว่ำจะต้องเรียนให้

จบ เพรำะมีค่ำเรียนท่ีกู้มำใส่ไว้ในบัญชี ท ำให้รู้สึกอุ่นใจ 

มั่นใจ และต้ังปณิธำนไว้ว่ำ จะต้องผ่อนคืนให้ได้ทั้งหมด  

ช่ืนชอบและประทบัใจวธีิการเรียนรู ้

ตามแบบของ ม.ชีวติ มาก  

จำกกระบวนกำรเรียนรู้ของ ม.ชีวิต ท ำให้ชอบกำรเรียน

แบบน้ีมำก ย่ิงเรียนก็ย่ิงชอบ ดังท่ีคุณจีระวรรณกล่ำว

ว่ำ... “เรียน ๆ ไป อ้าว มันเป็นอะไรที่ใจเราชอบ” 

ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องอะไร หรือหัวข้ออะไร ทั้งวิชำกำรสร้ำง

เสริมประสบกำรณ์ชีวิต วิสำหกิจชุมชน กำรศึกษำ

ชุมชน กำรรู้จักตนเอง กำรเกษตร ฯลฯ ส าหรับวิชา 

การเกษตร ก็คือ การท านานั่นเอง ซึ่งหลายคนก็

ถามว่า ท าไมต้องไปเรียนทั้ง ๆ ที่เราท านาเป็นมา

ตั้งแต่เกิด แต่ที่จริง พอเรียนแล้วท าให้สามารถ

บูรณาการได้หลายอย่าง เช่นบูรณาการเข้ากับ

เ ร่ืองสุขภาพ ท าให้ ได้แง่ คิดหรือวิธี คิดต่าง ๆ 

มากมาย โดยเฉพำะกำรท่ีได้มีโอกำสเรียนเรื่อง “การ

สืบค้นรากเหง้าของตนเองและชุมชนหรือประวัติ
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ความเป็นมาของหมู่บ้าน” ท าให้ทราบว่า กลุ่มชาติ

พันธุ์ไทยพวนมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน 

และยังท าให้ทราบประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

ตนเอง ซ่ึงจริง ๆ แล้วประเด็นน้ีมีนัยส ำคัญมำก เพรำะ

แสดงว่ำที่ผ่ำนมำ ไม่เคยทรำบหรือไม่เคยสนใจเกี่ยวกับ

เรื่องน้ีเลย เพรำะระบบกำรศึกษำแบบกระแสหลัก 

ไม่ได้ให้ควำมส ำคัญแต่อย่ำงใด ท ำให้ไม่รู้ เกี่ยวกับ

รำกเหง้ำหรือท่ีมำของตนหรือส่ิงแวดล้อมรอบตัวเอง 

ส่งผลท ำให้ชุมชนไม่ได้รับกำรให้ควำมส ำคัญ เพรำะ

แม้แต่ชุมชนท่ีตนเองเกิดมำก็ไม่มีควำมรู้เกี่ยวกับประวัติ

ควำมเป็นมำแม้แต่น้อย จะไปให้ควำมส ำคัญกับ 

“สถำบันชุมชน” หรือ กำรพัฒนำชุมชนของตนได้

อย่ำงไร เพรำะทุกคนถูกสอนให้มองออกไปนอกตัวเอง 

และน่ีคือสำเหตุหน่ึงท่ีท ำให้กำรพัฒนำชุมชนในชนบท

โดยคนอ่ืน ๆ หรือโดยหน่วยงำนรัฐไม่ประสบผลส ำเร็จ 

เพรำะแม้แต่ตนเองยังไม่รู้จักชุมชนของตน แล้วคนนอก

ท่ีเป็นเจ้ำหน้ำท่ีรัฐจำกหน่วยงำนด้ำนกำรพัฒนำจะไปรู้

ไ ด้อย่ำงไร เพรำะเจ้ำหน้ำท่ีรัฐส่วนใหญ่ก็ส ำเร็จ

กำรศึกษำจำกระบบกำรศึกษำของรัฐ ท่ีรัฐเป็นผู้

ก ำหนดทุกอย่ำงโดย “ไม่ได้มีมิติของชุมชนท้องถ่ิน” 

เข้ำมำเก่ียวข้องแต่อย่ำงใด 

คุณจีระวรรณเล่ำให้ฟังด้วยว่ำ แต่ก่อนเคยคิดท่ีจะเลิก

ท ำนำ เพรำะว่ำท ำแล้วจน อยำกไปท ำทำงด้ำนธุรกิจ

มำกกว่ำ แต่พอมำเรียน ม.ชีวิต อำจำรย์สอนให้รู้จัก

ตนเอง และกำรพ่ึงพำตนเอง เรียนแล้วอยำกให้เรำอยู่

ในท้องถิ่น เรียนแล้วต้องมำพัฒนำบ้ำนเกิดของตนเอง 

อยู่กับชุมชนของตนเอง ไม่ทิ้งถิ่นไปท่ีอ่ืน ก็เลยเปล่ียนใจ 

ไม่ไปท ำงำนท่ีอ่ืน และเปิดร้ำนตัดเย็บเสื้อผ้ำและทอผ้ำ

ขำยอยู่ที่บ้ำนอย่ำงมีควำมสุข  

การท านาอินทรีย ์ท าใหไ้ดข้า้ว  

ไดส้ขุภาพ ไดเ้ครือญาติ 

จำกท่ีเดิมคิดว่ำจะเลิกท ำนำ เพรำะเป็นอำชีพท่ีย่ิงท ำ ก็

ย่ิงจน ได้เกิดกำรเปล่ียนควำมคิดใหม่หรือเกิดกระบวน

ทัศน์ใหม่เกี่ยวกับเรื่องน้ีอย่ำงหน้ำมือเป็นหลังมือ เพรำะ 

ม.ชีวิต สอนว่ำ ต้องพ่ึงพำตนเองให้ได้ และ ม.ชีวิตสอน

ให้อยู่ในท้องถิ่นของตน ซ่ึงพอลงมือท ำแล้ว ได้ข้ำวท่ี

ปลอดสำรเคมีมำกิน ก็รู้สึกภูมิใจ และยังได้แบ่งปันให้

ญำติผู้ใหญ่และเครือข่ำยในชุมชนได้ทำนกันด้วย ท ำให้

มองเห็นคุณค่ำของกำรท ำนำปลอดสำรเคมี ดังท่ีเธอได้

เล่ำว่ำ..... “พอท าแล้ว พอท านาเรากินข้าวปลอด

สาร อาจารย์เค้าสอนวิธีท าปุ๋ยอินทรีย์ เรากินข้าว

ปลอดสาร เราก็เอาข้าวที่เราเหลือกินอ่ะ ก็ไม่ได้ท า

เยอะนะ แต่เรามอบให้ผู้ใหญ่ของเรา ลุงป้าน้าอา

เรา คุณค่ามันอยู่ตรงนี้ ที่เราภูมิใจว่า เราเป็นคนท า

นา แล้วเรารู้ว่ามันปลอดสาร เราได้มอบให้ผู้ใหญ่

กินในแต่ละปี” ซ่ึงนอกจำกได้ควำมภูมิใจของตนเอง

แล้ว ก็ยังท ำให้ได้ควำมสัมพันธ์ที่ดีกับญำติผู้ใหญ่ ท ำให้

สังคมฟื้นตัวข้ึนมำได้ด้วยวิธีน้ี เรียกว่ำได้ทั้งสุขภำพท่ีดี

ของแต่ละคน ได้เครือญำติ และสุขภำพของชุมชน/

สังคมท่ีตนอำศัยอยู่ด้วย (social health) 

การเปล่ียนแปลงตนเองท่ีส าคัญ  

ในด้ำนกำรเปล่ียนแปลงตนเองท่ีส ำคัญท่ีสุด ก็คือ เกิด

ควำมเช่ือมั่นในตนเอง หรืออำจกล่ำวได้ในอีกนัยหน่ึงว่ำ 

เกิดควำมมั่นใจในศักยภำพและควำมสำมำรถของตน 

เพรำะแต่ก่อนเป็นคนข้ีอำย ไม่มีควำมมั่นใจในตนเอง 

ไม่กล้ำแสดงออก ไม่กล้ำพูด เวลำอำจำรย์ให้ออกไป

น ำเสนออะไร แม้แต่ชื่อของตนเองก็พูดไม่ได้ แต่จำก

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรกระตุ้น กำรสนับสนุน/

กำรส่งเสริมของอำจำรย์/ผู้สอน/ผู้จัดกระบวนกำร

เรียนรู้ กำรฝึกให้ค้นคว้ำด้วยตนเอง ฯลฯ ท ำให้กล้ำ

แสดงออกและเกิดกำรเปล่ียนแปลงในตนเองในหลำย ๆ 

ด้ำน ซ่ึงเป็นกำรเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยส ำคัญมำกต่อกำร

เป็นบัณฑิตของ ม.ชีวิต หรือท่ีจริงแล้วค่อนข้ำงเป็นไป

ตำมขั้นบันไดกำรเรียนรู้สู่กำรเปล่ียนแปลง หรือแนวคิด

ทฤษฎีหลักของ ม.ชีวิต ดังสะท้อนให้เห็นจำกค ำพูดของ

เธอท่ีว่ำ .... “เม่ือก่อนจะเป็นคนข้ีอาย ไม่กล้าพูด 

ไม่กล้าแสดงออก เวลาจะเสนอน าในกลุ่มก็อาย 

อายมาก ไม่กล้า อาจารย์จะให้ไป present หน้าห้อง 



 

รายงานวิจยั ติดตาม และประเมินผล | 253  

ไปน าเสนออะไร ไม่ได้เลย สั่น ไม่กล้าพูด แม้กระทั่ง

แนะน าช่ือตัวเองก็ไม่กล้าแนะน า เห็นเพ่ือนเยอะๆ 

เห็นคนเยอะน่ี พูดไม่ได้ ไม่กล้าสบตาอาจารย์เลย 

พอเราได้พูด อาจารย์จะฝึกให้เราทุกคนได้พูด 

แสดงออก ความคิดเห็น แล้วอาจารย์ก็ให้เรา

ค้นคว้าหาตัวเองว่าเราชอบอะไร”  ซ่ึงท่ีจริงนั้น ตรง

น้ีเป็นเพียงแค่ทักษะพื้นฐำนในชีวิต (basic life skill) แต่มี

ควำมส ำคัญมำก เพรำะในช่วงเวลำท่ีผ่ำนมำ ส่ิงน้ีถูก

ละเลยในระบบกำรศึกษำ เพรำะส่วนใหญ่เป็นกำรเรียน

แบบท่องจ ำ เน้นกำรสอบจำกกำรท่องจ ำปำว ๆ และ

เน้นล ำดับท่ีหรือเกรดในกำรเรียน ตำมท่ีเรำทุกคน

ทรำบกันดีอยู่แล้ว ผู้เรียนส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด 

จึงไม่ได้รับโอกำสในกำรฝึกทักษะขั้นพื้นฐำนต่ำง ๆ 

เหล่ำนี้แต่อย่ำงใด จนกระทั่งได้มีโอกำสมำเรียน ม.ชีวิต 

ซ่ึงเน้นกำรปฏิบัติ กำรลงมือท ำ กำรแสดงออก จึงท ำให้

มีทักษะต่ำง ๆ เหล่ำน้ี และมีพัฒนำกำรไปตำมเวลำท่ี

เรียน จนมีควำมมั่นใจ ปัจจุบันสำมำรถพูดหรือน ำเสนอ

ในส่ิงท่ีคิดได้ดีพอสมควร แต่ก็ยังไม่ดีมำกเท่ำท่ีต้องกำร 

ซ่ึงยังต้องฝึกต่อไปอีกเรื่อย ๆ   

การสบืสานภมิูปัญญาดา้นการทอผา้ 

และความเช่ือมโยงกบัวฒันธรรม 

ของกลุ่มชาติพนัธ์ุ 

คุณจีระวรรณ เล่ำว่ำ ในกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือสืบค้น

รำกเหง้ำหรือควำมเป็นมำของตนเองและชุมชน-

หมู่บ้ำน ท ำให้มองเห็นส่ิงท่ีมีคุณค่ำ ท่ีเป็นอยู่ ท่ีอยู่ใกล้

ตัวเองมำกท่ีสุดอย่ำงหน่ึง ซ่ึงก็คือ กำรทอผ้ำของแม่, 

ยำย และบรรพบุรุษท่ำนอ่ืน ๆ ในชุมชน และเป็นเพรำะ

ตนเองก็ชอบงำนด้ำนกำรตัดเย็บเสื้อผ้ำเป็นทุนเดิมอยู่

แล้ว เลยได้คุยกับคุณยำยจันทร์หอม ท่ีเป็นปรำชญ์

ชำวบ้ำนด้วย คุณยำยยินดีอย่ำงย่ิงท่ีจะถ่ำยทอดควำมรู้

ให้ เพรำะไม่ต้องกำรให้ควำมรู้ท่ีมีกับตนนั้นสูญหำยไป 

หรือภำยหลังจำกที่ตนตำยไปแล้ว  

นอกจำกน้ี ค ำพูดของคุณยำย ท ำให้กลำยเป็นแรง 

ผลักดันให้คุณจีระวรรณได้ลงมือท ำในเรื่องน้ี ด้วยกำร

เริ่มต้นท ำผ้ำทอ ด้วยงบประมำณเพียงแค่ 500 บำท 

แต่ส่ิงท่ีได้มำ คือ ควำมรู้อันล้ ำค่ำเกี่ยวกับกำรทอผ้ำตีน

ซ่ินและลำยโบรำณส ำคัญ ๆ อ่ืน ๆ ท่ีมีอำยุมำกกว่ำ 

200 ปี ซ่ึงเป็นคุณค่ำของชุมชนท่ีเกือบจะสูญหำยไป

ตำมกำลเวลำ ถ้ำไม่มีใครเห็นหรือหยิบขึ้นมำสำนต่อ  

ดังนั้น กำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ของ ม.ชีวิต ในเรื่อง

น้ีจึงมีควำมส ำคัญมำก ดังท่ีคุณจีระวรรณ ได้เล่ำให้ฟัง

ถึงกระบวนกำรในกำรเรียนรู้ตรงจุดน้ี ท่ีน ำไปสู่กำร

เปล่ียนแปลงต่ำง ๆ ท่ีส ำคัญ ๆ โดยเฉพำะด้ำนทักษะ

และควำมสำมำรถในกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ท่ีเพ่ิมขึ้น 

รวมถึงควำมสำมำรถในกำรแปรรูปหรือประยุกต์

ผลิตภัณฑ์ให้ดูทันสมัย เหมำะสมกับผู้ใช้หรือผู้อุดหนุน/

ลูกค้ำในช่วงวัยต่ำง ๆ มำกข้ึน เพรำะเป็นกำรเรียนไป

ด้วย ทอผ้ำไปด้วย เน่ืองจำกกำรเรียนของท่ีน่ี เน้นกำร

ลงมือปฏิบัติจริง โดยเฉพำะผ่ำนวิชำ สปช. หรือวิชำกำร

สร้ำงเสริมประสบกำรณ์ชีวิต ก็ท ำมำเรื่อย ๆ คิดค้น

ลำยผ้ำแบบต่ำง ๆ เพ่ิมข้ึนตลอดเวลำ รวมทั้งกำรทอ

ผ้ำขำวม้ำ ท ำมำตลอด ตั้งแต่เข้ำเรียนจนจบไม่เคยหยุด

เลย ดังท่ีคุณจีระวรรณกล่ำวว่ำ. . . .“ก็ท าไปด้วย เรียน

ไปด้วย อาจารย์ให้ลงมือปฏิบัติจริง สปช. เน่ีย

แหละ ท าจริง ก็ท ามาเร่ือย ๆ จนจบ...ทอทั้งผ้า 

ขาวม้า ผ้าตีนซิ่น ส าหรับผ้าตีนซิ่นจะมีหลายลาย 

ต่อมา ก็มาเรียนทอผ้าขาวม้าโบราณ มีตาขาวตา

ด าตาแดง แม่บอกว่า มันต้องเป็นแบบน้ีๆ แม่จะอยู่

ด้วยตลอด แต่ก่อนตอนเข้าใหม่ ๆ จะทอแต่ตีนซิ่น 

ทีน้ีก็มาทอผ้าขาวม้า ทออย่างเดียว เราจะมีแนวคิด

ที่ว่าให้วิชาน้ีมันจบ คุณยายก็พาทอผ้าขาวม้า แล้ว

ก็เอามาแปรรูป จากผ้าขาวม้า ก็มาท าสไบ ให้เป็น

เอกลักษณ์ของเรา ทอให้ลูกใส่ แต่ตอนแรกลูกไม่

กล้าใส่ บอกว่ามันเชย พอใส่ไปแล้ว มีแต่คนทักว่า

สวย”   

จุดเปล่ียนแปลงในศักยภำพควำมสำมำรถท่ีส ำคัญอีก

ประกำรหน่ึงของคุณจีระวรรณ อันเป็นผลมำจำกกำร

จัดกระบวนกำรเรียนรู้ของ ม.ชีวิต ท่ีเน้นกำรปรับวิธีคิด
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หรือกระบวนทัศน์ ก็คือ กำรยกระดับตนเองให้สำมำรถ

ท ำงำนท่ียำกข้ึนไปอีกระดับหรืออีกขั้นหน่ึงได้ ซ่ึงมำ

จำกควำมสงสัยและค ำถำมท่ีผุดข้ึนในสมอง โดยหลัง 

จำกท่ีเรียนจบ ก็ได้คิดค้น ตั้งค ำถำมต่อประวัติควำม

เป็นมำเกี่ยวกับลำยผ้ำ ซ่ึงได้ตั้งข้อสมมุติฐำนข้ึนว่ำ

น่ำจะมีลำยผ้ำชื่อเดียวกับหมู่บ้ำนหรืออ ำเภอ เพรำะได้

ไปท่ี อ.บ้ำนเชียง ก็พบว่ำมีผ้ำลำยของบ้ำนเชียง ท่ีเป็น

ลำยไหตำมเครื่องสังคโลกหรือวัตถุหม้อโบรำณท่ีขุดพบ

ของบ้ำนเชียง หรือกรณีของหนองคำย ท่ีบ้ำนนำคำ ก็

เป็นลำยพญำนำค และท่ีอ่ืน ๆ อีกหลำยแห่งท่ีได้มี

โอกำสไปดู แต่เม่ือไปสืบค้นในกูเกิ้ล รวมถึงถำมผู้สูง 

อำยุหรือผู้รู้เรื่องผ้ำ ก็ไม่พบว่ำ มีผ้ำลำยต้นผือ71 จึงคิด

อยำกจะท ำผ้ำท่ีเป็นลำยเอกลักษณ์ของตนเองและของ

หมู่บ้ำน ซ่ึงมีแนวคิดอยู่ 2 อย่ำง คือ พิจำรณำท่ีพืช

เศรษฐกิจและวิถีชีวิตของหมู่บ้ำน ซ่ึงก็คือ กำรท ำนำ 

สัญลักษณ์ของกำรท ำนำ ก็คือ ต้นข้ำว จึงอยำกทอผ้ำ

มัดหม่ีลำยต้นข้ำว และได้ลงมือท ำ รวมถึงลำยอ่ืน ๆ 

อีกเช่น ลำยหอนำงอุษำ ลำยต ำนำนประวัติศำสตร์ภู

พระบำท ฯลฯ และยังมีกำรผสมผสำนลำยต่ำง ๆ เข้ำ

ด้วยกันในผืนเดียวกัน หรือไขว้กันระหว่ำงสถำนท่ี ๆ มี

ควำมส ำคัญทำงประวัติศำสตร์ของชุมชนกับต้นไม้หรือ

พืชท่ีเป็นสัญลักษณ์ของวิถีชีวิตชุมชนด้วย ยกตัวอย่ำง

เช่น ผสมลำยหอนำงอุษำเข้ำกับลำยต้นข้ำว ลำยประ 

วัติศำสตร์ภูพระบำทเข้ำกับลำยต้นข้ำว ลำยหอนำง

อุษำเข้ำกับลำยต้นผือ ฯลฯ ซ่ึงรวมแล้ว คุณจีระวรรณ

ได้เรียนรู้กำรท ำผ้ำทอลำยต่ำง ๆ จำกคุณยำยจันทร์

หอม คุณยำยวีระวรรณ และปรำชญ์ท่ำนอ่ืน ๆ ใน

ชุมชน รวมทั้งหมดจ ำนวน 103 ลำย  

นอกจำกน้ี คุณจีระวรรณยังได้รับรำงวัลกำรประกวด

ผ้ำทอลำยโบรำณอันดับท่ี 2 จำกกำรจัดประกวดของ

หน่วยงำนรำชกำรท่ีมีผู้เข้ำร่วมจำกหลำยจังหวัดทั่ว

                                                        
71 ต้นผือ คือ พืชชนิดหนึ่ง ที่ขึ้นอยู่ในหมู่บ้ำนและได้กลำยเป็น
เอกลักษณ์ของหมู่บ้ำนนี้ ซึ่งเป็นที่มำของช่ือของหมู่บ้ำนและ
อ ำเภอนี้ ประโยชน์ใช้สอย คือ ใช้ทอเส่ือ ซึ่งคำดว่ำน่ำจะเป็นพืช
ตระกูลเดียวกันกับ “กก” ที่ใช้ทอเส่ือเช่นกันแต่เป็นช่ือที่เรียกใน

ประเทศ และได้รับโอกำสในกำรเข้ำอบรมเรื่องกำรย้อม

สีธรรมชำติ ซ่ึงจัดข้ึนท่ีกรุงเทพ ท ำให้ได้ควำมรู้มำใช้ใน

กำรต่อยอดกำรทอผ้ำท่ีใช้วัสดุต่ำง ๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชน

ท้องถิ่นของตนด้วย อำทิเช่น เปลือกประดู่ เปลือก

มะม่วง โคลน ครำม เพกำ ฯลฯ ท าให้เกิดการผลิตที่

ไม่ท าลายส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ แต่กลับได้ทั้ง

ส่ิงแวดล้อม, รายได้, ภูมิปัญญาดั้งเดิม, ส่ิงที่มีคุณ 

ค่าทั้งหลาย รวมถึงความสัมพันธ์ในบรรดาเครือ

ญาติพ่ีน้อง-การเคารพต่อบรรพบุรุษ/ผู้สูงอายุ, 

เครือข่ายทางสังคม, องค์กรของชุมชน กลับคืนมา

อย่างเป็นองค์รวม 

ทั้งหมดท่ีกล่ำวมำน้ี ถือเป็นศักยภำพและควำมสำมำรถ

ใหม่ ๆ ท่ีมีควำมเชื่อมโยงกับควำมเป็นชุมชน โดยเฉพำะ

ศักยภำพในกำรตั้งค ำถำม กำรสืบค้น กำรคิดใหม่ท ำ

ใหม่ กำรประยุกต์ กำรต่อยอดส่ิงเดิม สะท้อนวิธีคิดท่ี

เปล่ียนแปลงไปอย่ำงส้ินเชิง กล่ำวคือ เม่ือมองเห็น

รำกเหง้ำของตนเองและชุมชน ก็ให้คุณค่ำและต้องกำร

ท่ีจะสืบสำนคุณค่ำต่ำง ๆ ท่ีด ำรงอยู่มำเป็นเวลำยำว 

นำน และยังต้องกำรขยำยผลออกไปด้วย เพรำะได้เกิด

กำรปรับกระบวนทัศน์ต่อสรรพส่ิงรอบตัวไปแล้วแบบ 

360 องศำ เลยก็ว่ำได้ จึงอำจกล่ำวได้ว่ำ น่ีคือ กำร 

ศึกษำเพ่ือชุมชนท้องถิ่น หรือเพ่ือขยำยผลส่ิงท่ีดีท่ีมีอยู่

เพ่ือท้องถิ่นของตนอย่ำงแท้จริง  

การเปล่ียนแปลงความสมัพนัธ์ในครอบครวั 

นอกจำกน้ี คุณจีระวรรณยังชักชวนให้ลูกของตนเข้ำมำ

เรียนรู้เรื่องกำรทอผ้ำด้วย และให้ช่วยงำนด้ำนกำรออก 

แบบกรำฟฟิกดีไซน์ และด้ำนคอมพิวเตอร์ เพรำะลูก

เรียนมำทำงด้ำนน้ี แต่ตนเองไม่ถนัดทำงด้ำนน้ี ท ำให้

เกิดกำรเกื้อกูลกันระหว่ำงแม่กับลูกท่ีมีศักยภำพหรือ

ควำมสำมำรถท่ีแตกต่ำงกัน แต่สำมำรถน ำมำผสำนกัน

ภำคอ่ืน ๆ แต่คุณจีระวรรณอธิบำยว่ำ “ผือ” มีลักษณะล ำต้นที่
แตกต่ำงจำกต้นกก คือ มีลักษณะสำมเหลี่ยม แต่ต้นกกมี
ลักษณะกลม ๆ แต่มีประโยชน์ใชส้อยที่ไมแ่ตกต่ำงกัน    
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ได้อย่ำงลงตัวระหว่ำงเก่ำกับใหม่ หรือระหว่ำงเทคโนโลยี 

กับศิลปะพื้นบ้ำน เกิดกำรช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน กำร

เรียนรู้ร่วมกันในระดับครอบครัว ท ำให้เกิดควำม 

สัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดระหว่ำงแม่กับลูก ส่งผลท ำให้ครอบ 

ครัวอบอุ่น มีควำมเข้ำใจซ่ึงกันและกัน ไม่มีช่องว่ำง 

หรือไม่ใช่ไปกันคนละทำงเหมือนครอบครัวจ ำนวนมำก

ในปัจจุบัน ท่ีมีวิถีของใครของมัน ไม่ค่อยได้พูดคุย

ปรึกษำหำรือกัน/เกื้อกูลกัน และมีควำมขัดแย้งในครอบ 

ครัวสูง ดังนั้น กำรเรียนรู้แบบมหำวิทยำลัยชีวิตจึงท ำให้

เกิดกำรเปล่ียนแปลงทั้งในตนเอง และเปล่ียนแปลง

ควำมสัมพันธ์ในครอบครัว และสำมำรถยกระดับเป็น

หน่วยกำรผลิตแบบผสมผสำน หรือเป็นหน่วยกำรผลิต

ในสังคมปัจจุบัน ท่ีมีควำมรู้เดิม คือ ศิลปะกำรทอผ้ำ

แบบพื้นบ้ำน เป็นฐำน และผสมเข้ำกับเทคโนโลยีสมัย 

ใหม่ กรณีน้ีจึงมีนัยส าคัญเป็นอย่างย่ิงต่อการเรียน

การสอนของ ม.ชีวิต ท่ีสามารถท าให้เกิดการบูรณา

การส่ิงทั้งมวลเข้ามาด้วยกัน ซึ่งจริง ๆ แล้ว ตรงน้ี

อาจจะไม่ใช้ส่ิงที่คาดหวังไว้ แต่เป็นส่ิงที่เกิดข้ึนจริง 

ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า น่ีคือ ผลกระทบเชิงบวก (positive 

impacts) และเป็นผลกระทบหรือผลที่ไม่ได้คาด 

หวัง ไม่ได้ตั้งใจ แต่ได้เกิดข้ึนแล้ว และมีนัยส าคัญ 

(significant unintended consequences) เป็นอย่าง

ย่ิง 

การจดทะเบียนกลุ่มทอผา้เป็นวสิาหกิจชมุชน 

นอกจำกน้ี จำกกำรเรียนเรื่อง “วิสาหกิจชุมชน” ท ำ

ให้ได้ควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องน้ี และ

จำกกำรท่ีได้มีกำรท ำกลุ่มทอผ้ำพื้นเมืองและผ้ำขำวม้ำ 

ซ่ึงเป็นผลจำกกำรเรียนเรื่อง กำรสืบค้นรำกเหง้ำควำม

เป็นมำของตนเองและของชุมชน ท ำให้ลงมือสืบค้น

เก่ียวกับเรื่อง กำรทอผ้ำ เพรำะตนเองชอบทำงด้ำนกำร

ตัดเย็บเสื้อผ้ำอยู่แล้ว ดังท่ีกล่ำวไปแล้วทั้งหมดข้ำงต้น 

ประกอบกับคุณแม่ คุณยำย ก็มีควำมสำมำรถด้ำนน้ี 

และในชุมชนยังมีเครือญำติและปรำชญ์ชำวบ้ำนหรือ

ปรำชญ์ชุมชนอีกจ ำนวนหน่ึง ท่ีมีควำมพร้อมในกำรมำ

เชื่อมโยงกันบนฐำนของศักยภำพและควำมสำมำรถ

ด้ำนกำรทอผ้ำขิด ผ้ำมัดหม่ีลำยโบรำณและผ้ำขำวม้ำ

รูปแบบต่ำง ๆ  

ส ำหรับผ้ำขำวม้ำน้ีมีกำรผลิตหรือน ำเสนอออกมำได้ถึง 

4 แบบใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ 1) ผ้ำขำวม้ำท่ีสะท้อนอัต

ลักษณ์ของชุมชน 2) ผ้ำขำวม้ำสีธรรมชำติ 3) ผ้ำขำวม้ำ

แปรรูป (เช่น ตัดเย็บเป็นเสื้อผ้ำแบบต่ำง ๆ, ผ้ำปูโต๊ะ 

ฯลฯ) และ 4) ผ้ำขำวม้ำท่ีเป็นควำมคิดสร้ำงสรรค์ต่ำง ๆ 

จึงได้ชักชวนกันรวมกลุ่มได้ประมำณ 20 คน ซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็นเครือญำติกัน (แต่ก็ได้ชักชวนชำวบ้ำน/คนอ่ืน 

ๆ ในชุมชนเวลำมีงำนประชุมหรืองำนประเพณีต่ำง ๆ 

ให้เข้ำร่วมกลุ่มด้วย ซ่ึงก็มีเยำวชนท่ีสนใจเรื่องทอผ้ำ

หรืออยำกเรียนรู้เรื่องน้ีเข้ำร่วมประมำณ 2-3 คน) และ

ไปขอจดทะเบียนเป็น “วิสำหกิจชุมชน” ท่ีส ำนักงำน

เกษตรอ ำเภอบ้ำนผือ แต่คุณจีระวรรณเล่ำว่ำ กลุ่มไม่ 

ได้รับเงินอุดหนุนอะไรจำกทำงส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ  

ส ำหรับเรื่อง กำรจดทะเบียนเป็นวิสำหกิจชุมชนสืบสำน

ต่อผ้ำทอมือน้ี คุณจีระวรรณ เล่ำว่ำ ท่ีจริงแล้วก็ได้รับ

กำรบอกกล่ำวจำกทำง ม.ชีวิต  ให้ไปจดทะเบียน 

ส ำหรับในมุมมองของผู้วิจัย กำรจดทะเบียนน้ีก็น่ำจะดี 

เพรำะท ำให้มีสถำนภำพทั้งทำงกฎหมำยและทำงสังคม 

และเป็นกำรฝึกกำรท ำงำนแบบรวมกลุ่มรวมหมู่ หรือ

กำรท ำงำนเป็นทีม  

อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับกลุ่มวิสำหำกิจแห่งน้ี น่ำจะมี

สถำนภำพเป็นวิสำหกิจครอบครัวมำกกว่ำเป็นวิสำหกิจ

ชุมชน ส่วนหน่ึงเป็นเพรำะคนเข้ำร่วมยังมีจ ำกัด ซ่ึง

น่ำจะเกี่ยวกับศักยภำพและควำมสำมำรถของคนท่ีจะ

เข้ำร่วม ซ่ึงควรจะต้องมีควำมสำมำรถและควำมสนใจ

ในด้ำนน้ีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เพรำะเป็นงำนท่ีต้องใช้

ทักษะเฉพำะหรือทักษะพิเศษ มีควำมประณีต ดังนั้น 

ส ำหรับชำวบ้ำนท่ีไม่มีทักษะหรือไม่มีควำมสนใจด้ำนน้ี

เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว อำจจะเข้ำร่วมกลุ่มวิสำหกิจไม่ได้ 

ส ำหรับกำรท ำงำนของกลุ่ม ก็ยึดโยงกันด้วยตัวผลผลิต

หรือปริมำณงำนว่ำใครสำมำรถท ำอะไร ท ำได้มำกน้อย

เพียงใด ซ่ึงมีแรงงำนอยู่ทั้งหมดจ ำนวน 10 กว่ำคน ท่ีท ำ
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กำรผลิตและส่งผลผลิตให้กับวิสำหกิจ ซ่ึงบำงส่วน

ท ำงำนอยู่ ท่ีบ้ำน แต่บำงส่วนมำท ำงำน ณ ท่ีท ำกำร

กลุ่ม ไม่ได้มีลักษณะของกำรรวมหุ้นหรือลงหุ้นใด ๆ 

หรื อ ไ ม่ ไ ด้ เป็ น เ จ้ ำของ วิสำหกิ จ ท่ีตั้ ง ข้ึ นร่ วมกัน 

โดยเฉพำะในแง่ของกำรลงทุนร่วมกัน แต่เป็นกำรผลิต

ของแรงงำนรับจ้ำงแต่ละบุคคล ซ่ึงกลุ่มวิสำหกิจให้

ค่ำแรงตำมชิ้นงำนหรือตำมชั่วโมงกำรท ำงำน แล้วแต่

กรณี ๆ ไป โดยมีคุณจีระวรรณ เป็นคนจ ำหน่ำยหรือ

บำงโอกำสน ำผลิตภัณฑ์ไปจ ำหน่ำยในสถำนท่ีหรือวำระ

โอกำสต่ำง ๆ เช่น กำรจัดงำนท่ีกรุงเทพ จังหวัดอ่ืน ๆ 

ใกล้เคียง หรือตำมท่ีหน่วยงำนรำชกำรแจ้งมำ จึงอำจ

กล่ำวได้ว่ำ เป็นวิสำหกิจขนำดเล็กหรือเป็นวิสำหกิจ

ของครอบครัวมำกกกว่ำเป็นกลุ่มวิสำหกิจของชุมชน 

เพรำะมีจ ำนวนผู้รับประโยชน์ไม่มำก และส่วนใหญ่เป็น

เครือญำติพ่ีน้องกัน แต่ก็เป็นกลุ่มท่ีมีนัยส ำคัญต่อ

ระบบเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น เพรำะเป็นกลุ่มท่ีก่อ

เกิดข้ึนมำจำกศักยภำพและควำมสำมำรถของคนใน

ชุมชน และสำมำรถสร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ให้กับคนใน

ชุมชนในระดับหน่ึง ถึงแม้จะเป็นคนกลุ่มเล็ก ๆ ก็ตำม 

  บทวิเคราะห์เชิงสะท้อน    ได้พบประเด็นต่ำง ๆ ท่ี

น่ำสนใจ ท่ีมีควำมเชื่อมโยงกับศักยภำพและควำม 

สำมำรถทั้งระดับปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับ

ชุมชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ และส่ิงน้ีมีควำมเชื่อมโยงกับ

ควำมพยำยำมในกำรกำรพ่ึงพำตนเองของปัจเจก

บุคคล ของกลุ่ม และของชุมชนด้วย และมีควำมน่ำ 

สนใจตรงกำรพ่ึงพำตนเองในหลำย ๆ มิติ ทั้งกำรพ่ึงพำ

ตนเองในกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำจำกคนรุ่นหน่ึงไปยัง

อีกรุ่นหน่ึง, กำรพ่ึงพำตนเองในด้ำนกำรรวมกลุ่ม กำร

พ่ึงพำตนเองในด้ำนวัสดุธรรมชำติท่ีน ำมำใช้ย้อมผ้ำ 

กำรคิดค้นหรือกำรมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ด้วยตนเอง

จำกกำรปรับกระบวนทัศน์ ท ำให้เกิดศักยภำพและ

ควำมสำมำรถใหม่ ๆ ส ำหรับระดับกลุ่ม ก็คือ กำร

เชื่อมโยงกันเป็นวิสำหกิจครอบครัว บนพื้นฐำนควำม 

สัมพันธ์ของกำรเป็นเครือญำติกัน และระดับชุมชนก็คือ 

กำรเชื่อมโยงกันของกลุ่มชำติพันธุ์ไทยพวนในกำรสืบ

สำนประเพณี วัฒนธรรมของกำรทอผ้ำ ซ่ึงถือเป็นส่วน

หน่ึงของกำรพึ่งพำตนเองในด้ำนเครื่องนุ่งห่ม 

นอกจำกน้ี ยังมีควำมเชื่อมโยงกับแนวคิดและปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงไม่รู้ตัว ทั้ง ๆ ท่ีคุณจีระวรรณไม่

ค่อยได้พูดถึงประเด็นน้ีเท่ำไหร่ แต่ก็จะเห็นได้อย่ำง

ชัดเจนว่ำ ส่ิงท่ีคุณจีระวรรณได้ท ำลงไปนั้น สอดคล้อง

กับหลักกำร ปรัชญำ และวิธีกำรของเศรษฐกิจพอเพียง 

ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง (self-

immunity) ซ่ึง ณ ท่ีน้ี ก็คือ กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันด้ำน

อำชีพ ท ำให้มีอยู่มีกินหรือมีรำยได้เข้ำตลอดเวลำ มี

ฐำนะท่ีดีข้ึน รวมถึงด้ำนควำมพอประมำณ (moderate 

ness) เพรำะไม่ได้ลงทุนจนเกินตัว แต่ค่อยท ำอย่ำงค่อย

เป็นค่อยไป ไม่มีหน้ีสิน ใช้ทุนเริ่มต้นเพียงแค่ 500 บำท 

และสำมำรถท ำกำรผลิตท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำร

ของตลำด เพรำะผลิตภัณฑ์มีคุณภำพและมีควำม

หลำกหลำยมำก ท ำให้กิจกำรขยำยตัวออกไปโดย

ปริยำย และด้ำนควำมเป็นเหตุเป็นผล (reasonableness) 

นั้น ก็มีควำมชัดเจนเป็นอย่ำงมำกด้วยว่ำ กำรก่อเกิด

ของอำชีพน้ี ไปจนถึงกำรจัดตั้งกลุ่มวิสำหกิจครอบครัว 

เป็นกำรก่อเกิดท่ีมีควำมเป็นเหตุเป็นผลมำก เพรำะอยู่

บนฐำนกำรเรียนรู้เกี่ยวกับรำกเหง้ำหรือควำมเป็นมำ

ของตนเองและชุมชน ตรงน้ีถือเป็นจุดเปล่ียนท่ีส ำคัญ 

และเม่ือได้พบรำกเหง้ำ ควำมเป็นมำ ส่ิงท่ีมีคุณค่ำแล้ว 

ก็ลงมือท ำกำรผลิตในส่ิงท่ีมีอยู่เดิมและก ำลังจะสูญ

หำย บวกกับควำมสนใจท่ีมีอยู่เดิมของตนเอง ท ำให้เกิด

พลังทวีคูณในกำรเรียนรู้และกำรผลิตท่ีมีควำมสอด 

คล้องกับควำมเป็นจริงในชีวิตหรือบริบทท่ีแวดล้อม  

ท่ีส ำคัญคือ สอดคล้องกับหลักปรัชญำและแนวคิดของ 

ม.ชีวิต ท่ีต้องกำรให้ยืนอยู่ได้ด้วยล ำแข้งของตนเองหรือ

พ่ึงพำตนเองได้ อยู่ในชุมชนท้องถิ่นของตนอย่ำงมี

ศักด์ิศรี ซ่ึงทั้งหมดน้ี เป็นกำรขับเคล่ือนบนฐำนของ

ควำมรู้และคุณธรรม ซ่ึงเป็นเง่ือนไขส ำคัญของแนวคิด

และปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และแน่นอนว่ำ คุณ

จีระวรรณย่อมมีศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรท่ีจะ

รับมือกับกำรเปล่ียนแปลงต่ำง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต 
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โดยเฉพำะกำรเปล่ียนแปลงทำงเศรษฐกิจ วัฒนธรรม 

สังคม กำรศึกษำ และเทคโนโลยี เพรำะมีควำมหนัก

แน่นในด้ำนวิธีคิด วิธีมอง ท่ีได้รับจำกกำรปลูกฝังของ 

ม.ชีวิต มีควำมสำมำรถในกำรผลิตอำหำรเล้ียงตนเอง

และครอบครัว รวมถึงควำมสำมำรถในกำรผลิต

เสื้อผ้ำ-เครื่องนุ่งห่ม และยำสมุนไพรบำงชนิดก็มีอยู่ใน

ชุมชนแห่งน้ีเช่นกัน ท ำให้มีควำมมั่นคงทั้งในด้ำนวิธีคิด 

วิธีมอง และฐำนอำหำร ซ่ึงก็ถือได้ว่ำ ท ำให้ชีวิตมี

อิสรภำพ (freedom) ในระดับสูงทีเดียว ส ำหรับในด้ำน

เทคโนโลยีน้ี คุณจีระวรรณก็ถือว่ำโชคดีท่ีมีลูกสำวคอย

ช่วยงำนด้ำนน้ี หรือคอยสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยี

สมัยใหม่ในกำรสร้ำงผลผลิตหรือท ำให้มีมูลค่ำเพ่ิมมำก

ข้ึน รวมถึงกำรเชื่อมต่อกับตลำดออนไลน์ ก็น่ำจะ 

สำมำรถท ำได้ต่อไปด้วยเช่นกัน 
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สรปุผลการประเมินและวิเคราะหผ์ลลพัธแ์ละผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

จำกท่ีน ำเสนอมำทั้งหมดในส่วนน้ี จะเห็นได้ว่ำ ผู้เรียน/

นักศึกษำ และบัณฑิตหรือผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำก ม.

ชีวิตนั้น เกิดกำรเปล่ียนแปลงตนเองในด้ำนต่ำง ๆ ไป

จนถึงกำรเพ่ิมข้ึนของศักยภำพและควำมสำมำรถใน

ด้ำนต่ำง ๆ (ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีควำมส ำคัญมำก) ไปจนถึง

กำรแสดงบทบำทในชุมชนและสังคม หรือสำมำรถ

สร้ำงผลสะเทือน/ผลกระทบต่ำง ๆ (impacts) ในมิติต่ำง 

ๆ ให้เกิดข้ึนในองค์กร/ชุมชนของตนในระดับท่ีแตกต่ำง

กันไป ซ่ึงระดับกำรเปล่ียนแปลงและระดับของผล

สะเทือนหรือผลกระทบเชิงบวกท่ีเกิดข้ึนนั้น เป็นผลมำ

จำกควำมแตกต่ำงหลำกหลำยในปัจจัยส ำคัญในตัว

ผู้เรียน/นักศึกษำ และบัณฑิต/ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ บวก

เข้ำกับกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้และวิธีกำรส่งเสริม

กำรเปล่ียนแปลงตำมแนวคิดและปรัชญำของ ม.ชีวิต 

จึงท ำให้เกิดพลังทวีคูณ (synergy) ในกำรเปล่ียนแปลง 

หรือเกิดศักยภำพใหม่ ๆ หรือมีควำมเป็นคนใหม่ ท่ีมี

กระบวนทัศน์ใหม่ หรือวิถีกำรด ำรงชีวิตแบบใหม่ข้ึนมำ

ได้ 

ส ำหรับทุนเดิมท่ีมีอยู่ในตัวผู้เรียนและบัณฑิตในด้ำน

ต่ำง ๆ อยู่แล้วอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงหรืออำจมำกกว่ำหน่ึง

อย่ำงข้ึนไป บำงอย่ำงอำจเป็นปัจจัยผลักท่ีมีนัยยะเชิง

ลบ (negative pushing factors) ก็ได้ แต่สำมำรถแปลง

เป็นพลังเชิงบวกได้ด้วยกระบวนกำรเรียนรู้ของ ม.ชีวิต 

ยกตัวอย่ำงเช่น ควำมรู้สึกมีปมด้อยในใจของผู้เรียนมำ

นำน ท่ีเคยเรียนส ำเร็จแล้ว แต่ไม่ได้รับใบวุฒิบัตร 

เพรำะเกิดอุบัติกำรณ์ท่ีไม่คำดฝันข้ึนในชีวิต เป็นต้น 

ปัจจัยต่ำง ๆ ในตัวผู้เรียน ได้แก่ควำมคิด วิธีคิด/วิธีมอง 

(ระดับหน่ึง) ควำมตั้งใจจริง ควำมมุ่งมั่น ควำมขยัน/ลง

มือปฏิบัติโดยไม่รอเวลำ ควำมต้องกำรพ่ึงพำตนเอง 

ควำมใฝ่ฝัน/จินตนำกำร ควำมคิดริเริ่ม ควำมมีระเบียบ

วินัย มีควำมรักและควำมปรำรถนำดีต่อคนในครอบ 

ครัว เช่น พ่อแม่ พ่ีน้อง หรือลูกของตน มีควำมรู้ควำม 

สำมำรถหรือสติปัญญำ (บำงส่วน เป็นสติปัญญำท่ี

เฉียบแหลม) ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น เก่งด้ำนกำรเกษตร เก่ง

ด้ำนทอผ้ำ/ตัดเย็บเสื้อผ้ำ เก่งในกำรประยุกต์ต่อยอด 

เก่งในกำรคิดค้น/พัฒนำนวัตกรรม เก่งในกำรคิดหรือ

มองหรือท ำงำนเชิงระบบ เก่งในกำรบริหำรจัดกำรด้ำน

กำรเงิน เก่งในกำรท ำบัญชี เก่งในกำรคิดและเขียน

ข้อเสนอโครงกำร เก่งในกำรท ำงำนกับกลุ่มและชุมชน 

เก่งในกำรส่ือสำร/กำรเจรจำ เก่งในกำรเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ 

เก่งในกำรประสำนทรัพยำกรและบุคลำกร เก่งในกำร

ดึงทรัพยำกรของภำครัฐมำตอบสนองต่อชุมชน เก่งใน

ด้ำนกำรวิเครำะห์จุดแข็ง-จุดอ่อน และช่องว่ำงของ

ระบบกำรผลิตท่ีเป็นอยู่ และควำมเก่งอีกมำกมำย

หลำยประกำรที่สำธยำยไม่หมด  

นอกจำกนี้ คนเหล่ำน้ีมักจะมีคุณลักษณะ บุคลิกท่ำทำง 

นิสัยใจคอท่ีค่อนข้ำงพิเศษหรือแตกต่ำงจำกคนอ่ืน ๆ 

เช่น มีควำมใจกว้ำง มีเมตตำ มีควำมสุข มีควำมอบอุ่น 

มีควำมรักในชุมชน-คนอ่ืน ๆ มีควำมมั่นคงทำงจิตใจ

หรือวุฒิภำวะทำงใจ มีกำรคิดเชิงบวก มีพลังในกำร

ท ำงำนร่วมกับคนอ่ืน ๆ และส่ิงท่ีส ำคัญย่ิงอีกประกำร

หน่ึงท่ีได้จำกกำรสังเกต หรือสำมำรถสังเกตเห็นได้จำก

กำรพูด กำรกระท ำ และผลงำนท่ีเกิดข้ึน พบว่ำ ส่วน

ใหญ่หรือทั้งหมดเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม

ในระดับโดดเด่น เช่น มีควำมซ่ือสัตย์ มีควำมโปร่งใส 

ตรงไปตรงมำ ไม่คดโกง ไม่โกหก อะไรท่ีท ำได้ดีแล้ว ก็

บอกว่ำดี ใช้ได้ พอใจ อะไรท่ียังไม่ดี ก็บอกว่ำยังไม่ค่อย

ดี ต้องพัฒนำ/ปรับปรุง/แก้ไขต่อไป เป็นต้น ท ำให้คน

เหล่ำน้ีได้รับกำรยอมรับและควำมไว้วำงใจในองค์กร

และชุมชน เพรำะได้พิสูจน์ด้วยควำมคิด ควำมเชื่อ กำร

กระท ำ พฤติกรรม กำรปฏิบัติตัวและผลงำนมำแล้ว 

เปน็ระยะเวลำหน่ึง  

ส ำหรับกระบวนกำรเรียนรู้หรือ วิ ธีกำรจัดกระ- 

บวนกำรเรียนรู้และเครื่องมือท่ีใช้ในกำรส่งเสริมกำร

เปล่ียนแปลงผู้เรียน ตำมแนวคิด ปรัชญำ วิสัยทัศน์ 

ปณิธำนท่ีส ำคัญท่ีสุดของ ม.ชีวิต ท่ีใช้แล้วได้ผลดี ถ้ำ
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เป็นในระดับปัจเจกบุคคล ก็คือ วิชำกำรรู้จักตนเอง 

หรือกำรเอื้อให้ผู้เรียนท ำควำมรู้จักตนเองและวิเครำะห์

ตนเองว่ำตนเองเป็นใคร มีควำมต้องกำรและควำม

ใฝ่ฝันอะไร จะใช้ชีวิตให้เป็นสุข ร่มเย็น และเป็นประ 

โยชน์ทั้งต่อตนเองและคนอ่ืน ๆ ได้อย่ำงไร ซ่ึงถ้ำศูนย์

เรียนรู้ใดสอนหรือฝึกฝนหรือหยิบยกเรื่องน้ีข้ึนมำ อย่ำง

มีควำมเชื่อมโยงกับกำรส่งเสริมกำรใช้หรือกำรเขียน

แผน 4 แผน คือ 1) แผนกำรวำงเป้ำหมำยและชีวิต 2) 

แผนอำชีพ/กำรงำน/รำยได้ 3) แผนกำรเงิน/กำรออม 

และ 4) แผนสุขภำพ อย่ำงมีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงซ่ึง

กันและกัน ก็จะท ำให้ผู้เรียนเกิดกำรเปล่ียนแปลงต่ำง ๆ 

ได้อย่ำงรวดเร็ว เป็นองค์รวม และ/หรือ เป็นระบบ 

ส ำหรับกระบวนกำรเรียนรู้ของ ม.ชีวิต ท่ีจัดให้มีกำร 

ศึกษำเรียนรู้ในชุมชน โดยเฉพำะกำรเรียนรู้ด้วยวิธีย้อน

รอยชุมชน 50 ปี ท ำให้ผู้เรียนเกิดกำรฉุกคิดและเกิดจุด

เปล่ียนท่ีส ำคัญมำก เพรำะท ำให้มองเห็นควำมเป็นมำ

ของตนเองและครอบครัวท่ีมีควำมสัมพันธ์กับควำม

เป็นมำของชุมชน ท่ีมีประวัติศำสตร์ มีพัฒนำกำร มี

ตัวตน มีผู้คน มีรำกเหง้ำ มีกำรเรียนรู้ มีภูมิปัญญำด้ำน

ต่ำง ๆ มำกมำย ทั้งด้ำนอำหำร สมุนไพร/ยำ เครื่อง 

นุ่งห่ม กำรสร้ำงท่ีอยู่อำศัย ศิลปวัฒนธรรม มีผลงำนวิธี

คิด วิธีมองของผู้อำวุโส/บรรพบุรุษ มีควำมสัมพันธ์ทำง

สังคม/วัฒนธรรม/กำรศึกษำ/ศำสนำ/กำรเมือง ฯลฯ มี

วิธีกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ท่ีชุมชนเผชิญร่วมกัน หรือ 

เป็นกำรเรียนท่ีท ำให้มองเห็นทุนหรือขุมทรัพย์ต่ำง ๆ 

ของชุมชน ทั้งด้ำนส่ิงแวดล้อมทำงธรรมชำติและส่ิงแวด 

ล้อมทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ผู้คน ฯลฯ ท ำให้

เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซ้ึง ( insightful know 

ledge and understanding) ควำมซำบซ้ึง (appreciation) 

และควำมภำคภูมิใจ (proudness) เก่ียวกับรำกเหง้ำของ

ตน น ำไปสู่กำรให้คุณค่ำ และกำรรื้อฟื้นส่ิงท่ีสูญหำยไป 

แต่ยังมีคุณค่ำข้ึนมำใหม่ ท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลง

ด้ำนวิธีคิด โลกทัศน์ใหม่ ท ำให้ไม่มองอะไรง่ำย ๆ หรือ

ตัดสินอะไรง่ำย ๆ แค่สิ่งท่ีเห็นตรงหน้ำ และยังท ำให้เกิด

ข้อสงสัยต่ำง ๆ รู้จักกำรตั้งค ำถำมและกำรสืบค้นเชิง

ลึกต่อสรรพส่ิงทั้งหลำยท่ีรำยล้อมรอบตัวมำกขึ้น ท ำให้

น ำไปสู่กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ หรืออยำกสืบค้นควำมรู้

เกี่ยวกับตนเอง ท่ีเป็นควำมรู้ พื้นบ้ำน ( indigenous 

knowledge) ท่ีถูกละเลยหรือถูกกดทับมำเป็นเวลำนำน  

นอกจำกน้ี ยังสำมำรถสร้ำงอำชีพหรือต่อยอดอำชีพ

ดั้งเดิมของพ่อแม่ ปู่ ย่ำตำยำย หรือขยำยผล ขยำย

ควำมหมำย ขยำยพื้นท่ี ขยำยผู้มีส่วนร่วมมำกขึ้น บน

ฐำนควำมเป็นมำของตน จำกกระบวนกำรเรียนรู้แบบน้ี 

ท ำให้ผู้เรียนเกิดควำมรู้สึกท่ีเหนียวแน่น รู้สึกมีควำม

เป็นเจ้ำของ และเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับชุมชนของ

ตน  ( sense of belonging and cohesiveness)  ไ ป โดย

ปริยำย ซ่ึงเป็นควำมรู้สึกที่ส ำคัญมำกต่อกำรที่จะตั้งถิ่น

ฐำนอยู่ในท้องถิ่นอย่ำงภำคภูมิใจได้อย่ำงแท้จริง 

ส ำหรับกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนในมิติ

อ่ืน ๆ เช่น วิสำหกิจชุมชน และกำรจัดท ำแผนแม่บท

ชุมชน ก็พบว่ำ มีนัยส ำคัญเช่นกัน โดยเฉพำะในกรณีท่ี

สำมำรถจัดกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีเชื่อมโยงกับบริบทชีวิต

หรือชีวิตจริงของผู้เรียน จะท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลง

เป็นอย่ำงมำก ดังท่ีแสดงให้เห็นจำกกรณีของคุณนง

ลักษณ์ อัศวสกุลชัย และวิสำหกิจแปรรูปข้ำวบ้ำนต้นผึ้ง 

ท่ี จ.นครพนม คุณกรรณิกำร์ อ่อนละมุน และวิสำหกิจ

ตัดเย็บเสื้อผ้ำและกลุ่มเพำะเล้ียงไส้เดือน ท่ี จ.ล ำปำง 

รวมทั้งคุณสินชัย วงศ์จินดำ และวิสำหกิจสวนยำง

ต ำบลพรุพี อ.บ้ำนนำสำร จ.สุรำษฎร์ธำนี  

ส ำหรับกำรจัดท ำแผนแม่บทชุมชนนั้น ก็เช่นกัน ถ้ำมี

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีดี มีควำมรอบคอบ รอบ

ด้ำน มีควำมระมัดระวังและควำมละเมียดละไมในขั้น 

ตอนและกระบวนกำรในกำรท ำ ก็จะท ำให้ผู้เรียนเกิด

กำรเปล่ียนแปลงในด้ำนกระบวนทัศน์ในกำรท ำงำนกับ

ชุมชน และมีเครื่องมือในกำรสร้ำงกระบวนกำรมีส่วน

ร่วมในชุมชน และถ้ำผู้เรียนมีต ำแหน่งในองค์กรปก 

ครองส่วนท้องถิ่นและมีทีมงำนท่ีส ำเร็จกำรศึกษำจำก 

ม.ชีวิตเหมือนกันก็จะท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงต่อทิศ

ทำงกำรพัฒนำของชุมชนได้อย่ำงมีนัยส ำคัญ เพรำะมี

จุดเชื่อมต่อระหว่ำงกระบวนกำรของชำวบ้ำนและ

กระบวนกำรขององค์กรภำครัฐ ถ้ำผู้เรียนในทุกชุมชน
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สำมำรถด ำเนินกำรในแบบน้ีได้ ก็จะท ำให้เกิดกำร

เปล่ียนแปลงท่ีมีผลสะเทือนต่อระบบกำรจัดสรร

ทรัพยำกรของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ถึงแม้จะไม่ได้มีต ำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ก็ตำม แต่ถ้ำสำมำรถท ำควำมเข้ำใจจุดเช่ือมต่อตรงน้ีได้ 

ก็จะสำมำรถก ำหนดกระบวนกำรของทั้งสองฝ่ำยให้มำ

ประสำนเช่ือมโยงกันได้  

ในล ำดับต่อไป จะเป็นกำรน ำเสนอผลกำรสรุปรวบรวม

และวิเครำะห์ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภำพ ท่ีมีกำร

เปล่ียนแปลงในระดับรองลงมำอีกจ ำนวน 116 รำย ซ่ึง

มีทั้งกำรเปล่ียนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น กำรพูด (รู้จัก

ใช้ค ำพูดท่ีดีมำกข้ึน) กำรส่ือสำร กำรมีปฏิสัมพันธ์หรือ

ควำมสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ญำติพ่ีน้อง คนรอบ

ข้ำง เพื่อนบ้ำน คนในชุมชน คนท่ีท ำงำนด้วยกันหรือคน

ท่ีติดต่อไปมำหำสู่กันดีข้ึน มีควำมสุขุมมำกข้ึน อำรมณ์

เย็นข้ึน รู้จักฟังกันมำกขึ้น เข้ำใจคนในครอบครัวและคน

อ่ืน ๆ มำกข้ึน รู้จักตนเองมำกข้ึน ควบคุมตัวเองได้มำก

ข้ึน บริหำรจัดกำรเวลำได้ดีข้ึน ประหยัดหรือรู้จักเก็บ

ออมมำกข้ึน ดูแลสุขภำพของตนเองและคนในครอบ 

ครัวมำกข้ึน บำงส่วนเลิกบุหรี่ เลิกสุรำ เลิกกำรพนันได้ 

มีแผนชีวิตท่ีชัดเจนข้ึน มีควำมมั่นใจในตนเองหรือมี

ควำมเป็นตัวของตัวเองมำกข้ึน ไม่ใช่ท ำตำมคนอ่ืนแบบ

ไม่คิด กล้ำแสดงออกมำกขึ้น พูดในท่ีสำธำรณะได้อย่ำง

มั่นใจมำกข้ึน ไปจนถึงกำรเปล่ียนแปลงในด้ำนแบบ

แผนกำรผลิต กำรท ำเกษตรผสมผสำนหรือเกษตรครบ

วงจรแทนกำรปลูกพืชเชิงเด่ียว เกษตรอินทรีย์ชีวภำพ

แทนเคมี กำรรู้จักพ่ึงพำตนเองมำกข้ึน กำรเน้นควำม

พอประมำณ ควำมมีเหตุมีผล กำรมีภูมิคุ้มกันในกำร

ผลิตหรือกำรท ำมำหำเล้ียงชีพ มีพืชผักสวนครัวผลไม้

ต่ำง ๆ ไว้กิน ไม้ยืนต้นไว้ใช้สอย มีกำรพัฒนำอำชีพต่ำง 

ๆ ท่ีสอดคล้องกับบริบทของตนเองมำกข้ึน ไม่ว่ิงตำม

คนอ่ืน ท ำให้มีรำยได้มำกข้ึนหรือมั่นคงข้ึน หน้ีสินลดลง

หรือช ำระคืนได้หมด ไปจนถึงกำรเปล่ียนมุมมองต่อ

ตนเอง คนรอบข้ำงและวิถีกำรด ำรงชีวิตท่ีให้คุณค่ำกับ

ส่ิงท่ีมีอยู่มำกข้ึน คิดใหม่ มองใหม่ มีควำมคิดริเริ่มต่ำง 

ๆ ได้มำกข้ึน ไปจนถึงกำรท ำงำนจิตอำสำ กำรช่วย 

เหลือคนอ่ืน ๆ เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ในกำรพัฒนำหรือกำร

แสดงบทบำทในชุมชน มีกำรจัดตั้งหรือส่งเสริมกำร

จัดตั้ง/กำรรวมกลุ่มต่ำง ๆ ในชุมชน เช่น กลุ่มผักปลอด

สำรพิษ กลุ่มเมล็ดพันธุ์ หรือวิสำหกิจชุมชนประเภท

ต่ำง ๆ มีกำรจัดสรรเวลำเพ่ือส่วนรวมหรือสนใจเอำใจ

ใส่ประเด็นของส่วนรวมและชุมชนมำกข้ึน  

นอกจำกน้ี ยังพบด้วยว่ำ ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มน้ีส่วนใหญ่หรือ

ร้อยละ 70 (80 รำย จำกทั้งหมด 116 รำย) ยังคงท ำ

กำรเกษตรรูปแบบต่ำง ๆ และส่วนใหญ่ (59 รำย) มี

ท่ีดินเป็นของตนเอง ในขณะท่ีอีก 36 รำย ไม่ได้ท ำกำร 

เกษตรและส่วนใหญ่ไม่มีท่ีดิน ซ่ึงจำกกลุ่มน้ี พบว่ำ ส่วน

ใหญ่ท ำธุรกิจส่วนตัว รองลงมำ คือ เป็นลูกจ้ำงองค์กร

รัฐหรือองค์กรเอกชน และอีกส่วนหน่ึงเป็นนักกำรเมือง

ท้องถิ่น ท ำงำนองค์กรชุมชน/ท ำงำนชุมชน และมี

สถำนภำพเป็นพระ/นักบวช ตำมล ำดับ  (โปรดดูตำรำง

สรุปกำรเป ล่ียนแปลง  ในภำคผนวก ตำรำง ก . 

ประกอบด้วย) 
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บทเรยีนท่ีเรยีนร ูแ้ละขอ้เสนอแนะ 

ปัจฉิมบท : กำรวิจัย ติดตำมและประเมินผลในครั้งน้ี 

เป็นควำมพยำยำมในกำรท ำควำมเข้ำใจว่ำ สถำบันกำร

เรียนรู้ เ พ่ือปวงชน (สรพ.)  หรือ ท่ีรู้ จักกันในนำม 

“มหาวิทยาลัยชีวิต” ซ่ึงเปิดให้บริกำรด้ำนกำรศึกษำ

ทำงเลือก (alternative education) มำเป็นเวลำประมำณ 

12-13 ปี72 ประสบผลส ำเร็จในส่ิงท่ีมุ่งหวังอยำกเห็น

ตำมแนวคิด ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ ท่ีก ำหนดไว้

มำกน้อยเพียงใด อย่ำงไร จุดแข็ง/ส่ิงท่ีดี จุดอ่อน/

ข้อจ ำกัดคืออะไร ปัญหำอุปสรรคและบทเรียนท่ีส ำคัญ

คื ออะ ไร  ซ่ึ ง เป็ นกำร วิจั ย ติดตำมและ ประ เ มิน 

ผลท่ีใช้  “ตัวแบบเชิงระบบ”  (system model)  ใน

กำรศึกษำวิเครำะห์ ครอบคลุมทั้งเรื่องปัจจัยน ำเข้ำ 

กระบวนกำร ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ และบริบทท่ี

แวดล้อม (environmental context) ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละ

ช่วงเวลำตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ส ำหรับแนวคิดและ

ทฤษฎีท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ตัวผู้เรียนมี 4 แนวคิดท่ีได้รับ

บูรณำกำรเข้ำด้วยกันในกำรท ำควำมเข้ำใจกำรเปล่ียน 

แปลงตนเองของผู้เรียนตำมบริบทหรือควำมเป็นจริง

ของแต่ละกรณีอย่ำงเป็นองค์รวม ครอบคลุมแนวคิด

ศักยภำพและควำมสำมำรถของอมำตยำ เซ็น (cap 

ability approach: CA) แนวคิดกำรพ่ึงพำตนเอง (self-

reliance: SR) ท่ีทรำบกันทั่วไป แนวคิดและปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง (sufficiency economy: SE) ท่ีเป็น

แนวทำงหลักในกำรพัฒนำประเทศไทยในช่วง 15 ปีท่ี

ผ่ำนมำ และแนวคิดทฤษฎีกำรเรียนรู้สู่กำรเปลี่ยนแปลง

ตำมบันได 8 ขั้น ของเมสิโรว์ แต่เป็นฉบับปรับให้เข้ำใจ

ง่ำยโดย วิจำรณ์ พำนิช (2558)  

ทั้งน้ี เป็นกำรวิจัย ติดตำมและประเมินผลจำกมุมมอง

ทั้งของคนในและคนนอก (both insider’s and outsider’s 

                                                        
72 เริ่มนับตั้งแต่ยังไม่ได้ก่อตั้งสถำบัน ฯ ที่เป็นเอกเทศอย่ำงเป็น

ทำงกำร หรือตั้งแต่เริ่มสร้ำงควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยอ่ืน ๆ 

perspectives) ส ำหรับ “มุมมองของคนใน” ครอบ 

คลุมมุมมองของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดย 

ตรงกับ ม.ชีวิต ซ่ึงมีสถำนภำพต่ำง ๆ กัน ทั้งผู้บริหำร 

ทีมงำนฝ่ำยสนับสนุน อำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ 

บัณฑิตหรือผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำก ม.ชีวิต นักศึกษำ

หรือผู้เรียนในปัจจุบัน ไปจนถึงผู้ที่ต้องออกกลำงคัน คน

ในครอบครัวของผู้ เรียนและบัณฑิต ปรำชญ์ชำว 

บ้ำนและชุมชน หรือพื้นท่ีเรียนรู้บำงส่วนท่ีสำมำรถ

ด ำเนินกำรได้หรือยินดีให้ข้อมูล ซ่ึงมุมมองของคนในน้ี 

มุ่งเน้นไปท่ีกำรท ำควำมเข้ำใจ “ตัวแบบระบบ” ทั้ง

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระ 

ทบ ตำมบริบทของแต่ละกลุ่ม หรือแต่ละสถำนภำพ  

ส ำหรับกำรประเมินปัจจัยน ำเข้ำท่ีส ำคัญท่ีสุดจำกมุม 

มองของผู้ให้ข้อมูลทุกกลุ่มหรือทุกสถำนภำพ ก็คือ 

เรื่องแนวคิด ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ของ ม.ชีวิต 

ตลอดจนถึงจุดเน้นของหลักสูตรว่ำคืออะไร เหมำะสม

กับชุมชนท้องถิ่นหรือบริบทสังคมไทยหรือไม่ ท ำให้

เกิดผลกำรเปล่ียนแปลงอะไรท่ีส ำคัญ ๆ นอกจำกน้ี 

ยังให้ควำมส ำคัญกับกำรท ำควำมเข้ำใจจุดแข็ง -

จุดอ่อน หรือส่ิงท่ีดีและส่ิงท่ีควรแก้ไขปรับปรุงของ

กระบวนกำรและวิธีกำรต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงครอบ 

คลุมทั้งจุดแข็ง-จุดอ่อน ของระบบและกลไกกำร

บริหำรจัดกำรและระบบสนับสนุนต่ำง ๆ ของ ม.ชีวิต 

โดยรวม ไปจนถึงจุดแข็ง-จุดอ่อนของอำจำรย์ผู้จัด

กระบวนกำรเรียนรู้ และจุดแข็ง-จุดอ่อนของวิธีกำร 

เครื่องมือ กิจกรรม และทรัพยำกรเพ่ือกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ 

ท่ีใช้ในกำรส่งเสริมกำรเปล่ียนแปลงหรือกำรพัฒนำ

สร้ำงเสริมศักยภำพและควำมสำมำรถให้กับผู้เรียน 

ตลอดจนถึงจุดแข็ง-จุดอ่อนของตัวผู้เรียน และยังให้

ที่มีอยู่ในระบบ เช่น มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง และมหำวิทยำลัย
รำชภัฏ หรือเริ่มนับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมำ   
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ควำมส ำคัญกับกำรประเมินควำมคิดเห็นและควำมพึง

พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีสถำนภำพท่ีแตกต่ำง

กันทุกกลุ่ม ทั้งอำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ บัณฑิต

หรือผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ นักศึกษำหรือผู้เรียนปัจจุบัน 

และผู้ท่ีออกกลำงคัน แต่ส ำหรับกำรวิจัยประเมินใน

ส่วนน้ี จะให้น้ ำหนักกับกำรประเมินภำพรวมด้วย

มุมมองเชิงปริมำณมำกกว่ำ เพรำะเป็นกำรประเมิน

ตำมหลักของ Likert Scale ท่ีเป็นเครื่องมือมำตรฐำนท่ี

ใช้กันอยู่ทั่วไป73 ในขณะท่ีข้อมูลเชิงคุณภำพเกี่ยวกับ

ควำมคิดเห็น ควำมพึงพอใจของผู้เรียนและบัณฑิต ท่ี

ได้รับขณะท ำกำรสัมภำษณ์เชิงลึกหรือกำรพูดคุย

สนทนำเชิงคุณภำพก็ได้น ำมำใช้ประกอบในกำรอธิบำย

ด้วยเช่นกัน เพ่ือเติมเต็มภำพท่ีอำจขำดหำยในกำร

ประเมินเชิงปริมำณให้ครบถ้วนสมบูรณ์มำกยิ่งข้ึน   

ส ำหรับค ำว่ำ “มุมมองของคนนอก” (outsider’s 

perspectives) หมำยถึง มุมมองของทีมวิจัยและประ 

เมินผล ท่ีไม่ได้เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง

กับ ม. ชี วิต ในช่วงเวลำท่ี ผ่ำนมำ ยกเว้นหัวหน้ำ

โครงกำรวิจัย ท่ีเคยเป็นคณะกรรมกำรวิจัยของ สรพ. 

ในช่วงเวลำสั้น ๆ ประมำณ 2 ปี (แต่ได้พักกำรท ำงำนใน

ฐำนะคณะกรรมกำรวิจัยในช่วงท่ีจ ำเป็นต้องเข้ำมำรับ

ภำรกิจในกำรท ำวิจัยครั้งน้ี) และเป็นวิทยำกรในกำรจัด

อบรมกำรวิจัยเรื่อง “กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วน

ร่วม” ให้กับคณำจำรย์ของ ม.ชีวิต ประมำณ 35 ท่ำน 

จ ำนวน 1 ครั้ง ส ำหรับทีมวิจัยคนอ่ืน ๆ ไม่ได้มีส่วนได้

ส่วนเสียกับ ม.ชีวิต แต่อย่ำงใด ท ำให้ทีมวิจัยอยู่ใน

สถำนภำพของควำมเป็นกลำง ท่ีพร้อมรับฟังควำม

คิดเห็นของทุกคนทุกฝ่ำยท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงปรำศจำก

อคติ ท ำให้ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดรู้สึก

เหมือนมีคนท่ียินดีฟังเรื่องรำวของตน และไม่ใช่กำร

ประเมินแบบจับผิดหรือตรวจสอบหรือพิสูจน์กำร

กระท ำแบบท่ีผู้ประเมินมีอ ำนำจเหนือกว่ำ (power 

                                                        
73 ซึ่งผลกำรศึกษำวิจัยในส่วนนี้ ได้น ำเสนอแยกต่ำงหำกจำก

เล่มนี้ โปรดดูรำยงำนกำรวิจัย “ควำมคิดเห็นและควำมพึง
พอใจ” ของผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มหรือทุก

over) แต่เป็นกำรประเมินเพ่ือสนับสนุนให้เกิดควำม

ต้องกำรท่ีจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีข้ึนในส่ิงท่ีผู้ด ำเนินกำร

หรือเจ้ำของเรื่อง รู้สึกว่ำยังด ำเนินกำรได้ไม่ดี หรือเป็น

กำรประเมินเพ่ือท ำให้ผู้ได้รับกำรประเมินรู้สึกมีพลัง

มำกข้ึน อยำกท ำให้ดีข้ึน ซ่ึงเป็นกำรประเมินท่ีให้คุณค่ำ

กับประสบกำรณ์ของผู้ได้รับกำรประเมิน อยู่ภำยใต้

หลักกำรควำมสัมพันธ์ท่ีเท่ำเทียม (power with) หรือ

มองว่ำผู้ได้รับกำรประเมินก็มีพลังเชิงบวกหรือมีควำมรู้

ควำมสำมำรถต่ำง ๆ ของตนเองอยู่แล้วในระดับหน่ึง ผู้

ประเมินเพียงแค่ช่วยท ำให้ผู้ได้รับกำรประเมินเกิดควำม

มั่นใจว่ำสำมำรถน ำพลังเชิงบวกของตนเองออกมำใช้ให้

เกิดประโยชน์ต่อตนเอง (power from within) ได้มำกขึ้น  

ดังนั้น ก่อนกำรสัมภำษณ์พูดคุย ส่วนใหญ่จะมีกำร

สร้ำงควำมสัมพันธ์ (rapport building) หรือชวนพูด คุย 

พร้อมอธิบำยหรือชี้แจงควำมเป็นมำของโครงกำรวิจัย

ครั้งน้ีว่ำท ำไปเพ่ืออะไร อยำกได้อะไร ส่ิ งน้ีส ำคัญ

อย่ำงไร และบทบำทของผู้ให้ข้อมูลในฐำนะท่ีมีประ 

สบกำรณ์ในกำรท ำงำนหรือประสบ กำรณ์ในกำรร่วม

สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ กำรเปล่ียนแปลงและกำรแปร

แนวคิด/ปรัชญำของ ม.ชีวิต ให้เป็นจริงนั้น มีควำม 

ส ำคัญอย่ำงไรต่อกำรสร้ำงควำมรู้ร่วมกันในครั้งน้ี ด้วย

บทสนทนำดังกล่ำว ท ำให้บรรยำกำศมีควำมเป็นกันเอง 

ผู้ให้ข้อมูลยินดีพูดคุยด้วยควำมเต็มใจ สนใจ ใส่ใจเป็น

ส่วนใหญ่ ยกเว้นเพียงบำงส่วน แต่น้อยมำกท่ีค่อนข้ำง

เกร็ง ๆ หรือรู้สึกยังไม่ค่อยมั่นใจในกำรตอบค ำถำมหรือ

กำรเล่ำเรื่องเกี่ยวกับตนเองหรือเกี่ยวกับส่ิงท่ีท ำไป 

หรือส่ิงท่ีตนเองประสบว่ำเป็นอย่ำงไร ได้อะไร ข้อดี/

ข้อเสียคืออะไร เกิดกำรเปล่ียนแปลงอะไรท่ีส ำคัญ ซ่ึง

อันท่ีจริงนั้น ส่วนใหญ่ทีมวิจัยใช้วิธีกำรให้ผู้ให้ข้อมูล

หรือผู้มีส่วนร่วมในกำรวิจัยเป็นผู้เล่ำเรื่อง หรือเป็น

เจ้ำของเรื่อง หรือเป็นผู้ มี ส่วนร่วมสูงในกำรวิจัย 

(research participant) ในขณะท่ีผู้วิจัยเป็นเพียงแค่ผู้รับ

สถำนภำพประกอบด้วย ทั้งอำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้, 
บัณฑิตหรือผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ, นักศึกษำหรือผู้เรียนปัจจุบัน 
และผู้ออกกลำงคัน 
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ฟังเรื่องรำวด้วยควำมเต็มใจและซำบซ้ึง (appreciation) 

ในส่ิงท่ีท ำได้ และเห็นใจ/เข้ำใจ (empathy) ในส่ิงท่ี

อำจจะยังท ำไม่ได้ ด้วยกำรใช้เทคนิควิธีกำรหรือศิลปะ

ในกำรเก็บข้อมูลแบบน้ี ท ำให้ทีมวิจัยได้รับข้อมูลจ ำนวน

มำกแบบปะติดปะต่ออย่ำงเป็นเรื่องเป็นรำว ซ่ึงเป็น 

“ชีวิต” ของแต่ละคน ท่ีผู้วิจัยต้องเคำรพและให้คุณค่ำ 

ไ ม่ ว่ ำจะ เป็ น ชี วิต ท่ีประสบผลส ำ เ ร็ จอ ย่ ำงมำก 

มำยมหำศำล หรือยังไม่ค่อยประสบผลส ำเร็จเท่ำที่ควร

จะเป็นก็ตำม ล้วนแต่เป็นหน้ำท่ีของผู้วิจัยท่ีจะต้องท ำ

ควำมเข้ำใจให้ได้ว่ำมีปัจจัยใดท่ีเข้ำมำเกี่ยวข้องบ้ำง แต่

จะต้องไม่ตัดสินมำกเกินไป (over-judgment) ไม่ตีตรำ 

(no stigmatization) ว่ำเปล่ียน แปลงหรือพัฒนำไม่ได้ 

หรือด่วนสรุป (rapid jumping to conclusion) ถ้ำข้อมูล

ส่วนไหนยังไม่ชัดเจน ก็จะต้องไม่ด่วนสรุปหรือตัดสิน

เป็นอันขำด    

นอกจำกน้ี กำรใช้วิธีกำรน้ี ยังท ำให้ผู้ วิจัยสำมำรถ

มองเห็นบริบทต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละช่วงเวลำ ซ่ึง

บริบท (context) ในหลำย ๆ ระดับ ทั้งระดับปัจเจก

บุคคล ระดับครอบครัว ระดับกลุ่ม ระดับองค์กร ระดับ

ชุมชน ไปจนถึงระดับจังหวัด ระดับภำค และระดับ 

ประเทศ ล้วนแต่มีควำมส ำคัญต่อกำรท ำควำมเข้ำใจ

ปัจจัยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ “ชีวิต” ของแต่ละคนอย่ำง

มีควำมเชื่อมโยงกับบริบทในระดับต่ำง ๆ อย่ำงซับซ้อน 

(complex multi- level contexts) ไม่ว่ำจะเป็นผู้บริหำร 

อำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ บัณฑิต นักศึกษำหรือ

ผู้เรียนในปัจจุบัน คนในครอบครัว ปรำชญ์ชำวบ้ำน 

หรือผู้น ำชุมชน ไม่ว่ำคนเหล่ำน้ีจะอยู่ในสถำนภำพตำม

บริบทของ สรพ. หรือสถำนะทำงเศรษฐกิจแบบไหนก็

ตำม ทุกคนล้วนได้รับกำรให้ควำมส ำคัญอย่ำงเท่ำเทียม

กัน  

นอกจำกน้ี ถ้ำในกรณีที่ผู้วิจัยพบว่ำ มีควำมจ ำเป็น ต้อง

สะท้อนผลจำกกำรพูดคุยสนทนำกันทันที หรือได้รับ

ค ำถำมกลับมำว่ำตัวผู้ให้ข้อมูลเองเป็นอย่ำงไร ควร

ปรับปรุงแก้ไขอะไร หรือตัวผู้วิจัยมองว่ำอย่ำงไรในเรื่อง

นั้นเรื่องน้ี หรือเป็นค ำถำมในเชิงของควำมต้องกำร

ได้รับควำมรู้เพิ่มเติมจำกผู้วิจัย ผู้วิจัยก็มักจะให้เวลำใน

กำรสะท้อนคิดมุมมองเชิงวิพำกษ์ (critical reflection) 

กำรพูดคุยเชิงสุนทรียสนทนำ (dialogue) เพ่ิมเติม กำร

ตอบค ำถำม หรือกำรอธิบำยเพ่ิมเติม เพ่ือท่ีผู้ให้ข้อมูล

จะได้รับทรำบควำมคิดเห็น ควำมรู้สึกของผู้วิจัย หรือ

เป็นกำรป้อนข้อมูลเชิงสะท้อนคิด เพ่ือให้เกิดกำร

แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน เพ่ือเป็นวัตถุดิบใหม่ ๆ 

ส ำหรับทั้งสองฝ่ำยในกำรน ำไปคิดต่อ หรือเกิดกำรฉุก

คิด ทั้งน้ีส่วนหน่ึงเป็นเพรำะกำรประเมินครั้งน้ี เป็นกำร

ประเมินเชิงกำรเสริมพลังซ่ึงกันและกันระหว่ำงผู้ประ 

เมินและผู้ได้รับกำรประเมิน (mutual empowerment) 

กล่ำวคือ ผู้ประเมินก็ได้เรียนรู้จำกผู้ได้รับกำรประเมิน

ในฐำนะท่ีเป็นผู้ปฏิบัติ และผู้ได้รับกำรประเมินก็ได้

เรียนรู้จำกผู้ประเมินด้วยในฐำนะท่ีเป็นกัลยำณมิตรเชิง

วิพำกษ์ (critical friend) ดังนั้น กำรเปิดพื้นท่ีแห่งกำร

ปฏิสัมพันธ์และกำรเรียนรู้ ซ่ึงกันและกันในจุดน้ี จึง

เกิดข้ึนตลอดเวลำ ถ้ำเวลำในกำรท ำงำนในแต่ละพื้นท่ี

เอ้ืออ ำนวยให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ ก็จะไม่รีรอหรือ

ลังเลท่ีจะท ำสิ่งท่ีมีคุณค่ำต่อกำรยกระดับศักยภำพและ

ควำมสำมำรถของทุกคนไปพร้อมกัน        

นอกจำกน้ี ยังอำจกล่ำวได้ด้วยว่ำ กำรวิจัยในครั้งน้ีเป็น

กำรด ำเนินกำรตำมญำณวิทยำแบบเข้ำถึงควำมเป็น

ภำยในหรือ ส่ิง ท่ี เป็นอัต วิสัยภำยใน ( subjectivism 

epistemology) ท่ีประกอบไปด้วยกำรสะท้อนและท ำ

ควำมเข้ำใจควำมรู้สึกนึกคิด ควำมคิดเห็น ควำมต้อง 

กำรของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยด้วย ซ่ึงก็คือ ญำณวิทยำ

หรือกระบวนทัศน์เชิงคุณภำพ ท่ีให้ควำมส ำคัญกับ

ควำมเป็นองค์รวม (holistic) ควำมครอบคลุม (com 

prehensiveness) และควำมลึกของข้อมูล (depth) ในทุก

ระดับ โดยเฉพำะข้อมูลส่วนลึก ท่ีเป็นเรื่องของโลกทัศน์ 

ทัศนคติ ควำมคิด ควำมเชื่อ ท่ีมีควำมส ำคัญต่อกำรท ำ

ควำมเข้ำใจปัจจัยต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับระดับขั้นของ

กำรเปล่ียนแปลง ท่ีได้มำด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ ทั้งกำร

สัมภำษณ์เชิงลึกท่ีเป็นทำงกำร กำรพูดคุยสนทนำอย่ำง

ไม่เป็นทำงกำร กำรสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มี
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ส่วนร่วม กำรเย่ียมบ้ำนผู้ให้ข้อมูล กำรเย่ียมชุมชนและ

พื้นท่ีเรียนรู้ กำรเข้ำร่วมประชุมในวำระและโอกำสต่ำง 

ๆ กำรจัดประชุมน ำเสนอผลกำรวิจัยเม่ือวันท่ี 12 

กันยำยน พ.ศ. 2561 กำรใช้ข้อมูลจำกเอกสำรและส่ือ

ต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท่ีได้รับหรือมีอยู่ในระบบของ สรพ. 

เช่น โครงงำนของผู้เรียน, เอกสำร/คู่มือประกอบกำรจดั

กระบวนกำรเรียนรู้, ต ำรำหรือหนังสือท่ีใช้ในกำรเรียนรู้ 

ฯลฯ     

นอกจำกน้ี กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ โดยเฉพำะในเชิง

คุณภำพทั้งหมดดังท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นนั้น ยังเป็นกำร

ด ำเนินกำรเพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันบนพื้นฐำนของ

กระบวนกำร หรือท่ีวิจำรณ์ พำนิช (2558) เรียกว่ำ 

“พลัง 6 ประกำร” ซ่ึงผู้วิจัยให้ควำมส ำคัญมำก เพรำะ

เชื่อมั่นว่ำเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ำ ท่ีจะช่วยเติมเต็มส่ิงท่ีขำด

หำยไปในระบบกำรประเมินของสังคมไทย และเชื่อว่ำ

น่ำจะช่วยสนับสนุนให้ เกิดกำรเปล่ียนแปลงของ

องคำพยพต่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้ในทันทีท่ีน ำมำใช้ ซ่ึง

พลังทั้ง 6 ประกำรน้ี ได้แก่ 1. พลังของประสบการณ์

ของบุคคล 2. พลังของการสะท้อนคิดเชิงวิพากษ์ 

(critical reflection) 3. พลังของสุนทรียสนทนา 

(dialogue) 4. พลังของการมองอย่างเป็นองค์รวม/

รอบด้าน (holistic) 5. พลังของการให้ความส าคัญ

กับบริบท (context)  และ 6.  พลั งของการให้

ความส าคัญกับความสัมพันธ์ที่จริงใจ (sincere 

relationships)  

ด้วยเหตุน้ี กำรวิจัยครั้งน้ี จึงให้ควำมส ำคัญกับกำร

วิเครำะห์เชิงสะท้อน (reflexive analysis) เป็นส่วนใหญ่

ตั้ งแ ต่ ช่วงกำรเก็บ ข้อมูล  มำจนถึ งกำรน ำ เสนอ

ผลกำรวิจัย เพรำะมองว่ำ ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทั้งหมดกับ ม.ชีวิตจะได้รับประโยชน์ในทันทีท่ี

ได้รับฟังเสียงสะท้อนหรือมุมมองเชิงสะท้อน หรือเม่ือ

ได้อ่ำนครั้งน้ีตั้งแต่ต้นจนจบ โดยไม่ต้องรออ่ำนเพียงแค่

ข้อเสนอแนะในตอนท้ำยของรำยงำนหรือเม่ืองำนวิจัย

ส้ินสุดลง ซ่ึงก็อำจจะช้ำไป หรืออำจให้ข้อเสนอแนะได้

ไม่ครอบคลุม เพรำะเป็นงำนสร้ำงควำมรู้เชิงวิพำกษ์ ท่ี

มีเนื้อหำสำระค่อนข้ำงมำก หรือผู้มีส่วนร่วมในกำรวิจัย

บำงส่วนอำจจะไม่ได้ติดตำมอ่ำนผลงำนกำรวิจัยในครั้ง

น้ี ก็เป็นได้ ดังนั้น กำรน ำกำรวิเครำะห์เชิงสะท้อน 

( reflexive analysis)  และกำรวิ เครำะห์ เ ชิง วิพำกษ์  

( critical analysis)  หรื ออำจ เรี ยก โดยรวม ว่ำ  กำร

วิเครำะห์เชิงสะท้อนแบบวิพำกษ์ (critical reflexive 

analysis) มำใช้จึงน่ำจะมีควำมเหมำะสมและเป็น

ประโยชน์ต่อทุกฝ่ำยทุกระดับมำกที่สุดในกำรวิจัยครั้งน้ี     

ในขณะเดียวกัน งำนวิจัยครั้งน้ี ก็ไม่ได้ละท้ิงควำม

พยำยำมในกำรท ำควำมเข้ำใจภำพของข้อมูลในเชิง

ก ว้ำงตำมระ เ บียบ วิ ธีกำร วิจั ย เ ชิ งปริมำณหรือ 

ญำณวิทยำแบบภำวะวิสัยนิยม (objectivism epistemology) 

ท่ีให้ควำมส ำคัญกับผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประเภทต่ำง ๆ ในปริมำณหรือจ ำนวนท่ีมำกพอท่ีจะ

สำมำรถอนุโลมได้ว่ำเป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่ หรือ

สำมำรถสะท้อนภำพของคนทั้งหมด หรือคนส่วนใหญ่ที่

เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้รับประโยชน์จำกแนวคิดและ

ปรัชญำของ ม.ชี วิต ซ่ึงก็คือบัณฑิตหรือผู้ส ำ เร็จ

กำรศึกษำทั้งหมดในช่วงเวลำท่ีผ่ำนมำ ซ่ึงมีอยู่จ ำนวน

มำกถึง 5,608 คน ซ่ึงในงำนวิจัยครั้งน้ี สำมำรถศึกษำ

หรือเข้ำถึงผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในช่วงปี  พ.ศ. 2557-

2560 ได้เพียงจ ำนวน 449 คน หรือคิดเป็นผู้ให้ข้อมูลท่ี

มีสถำนภำพเป็นบัณฑิตร้อยละ 7.73 รวมถึงผู้เรียนหรือ

นักศึกษำปัจจุบันท่ีเ ข้ำศึกษำในระดับปริญญำตรี

ระหว่ำงปี 2558-2560 ซ่ึงมีอยู่จ ำนวน 1,632 คน แต่

ในงำนวิจัยครั้งน้ีสำมำรถเก็บข้อมูลได้เพียงจ ำนวน 606 

คน คิดเป็นร้อยละ 37.13 (แต่ก็ถือว่ำสูงท่ีสุดในบรรดำ

ผู้เกี่ยวข้องทุกประเภท ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลมำจำกกำรท่ี

ยังเป็นผู้ เรียนอยู่  ณ เวลำท่ีท ำกำรศึกษำ จึงท ำให้

สำมำรถติดต่อสื่อสำรหรือเข้ำถึงได้มำกกว่ำกลุ่มอ่ืน ๆ) 

รวมถึงผู้ลำออกกลำงคัน ซ่ึงในฐำนข้อมูลของ สรพ. ท่ี

ได้รับมำระหว่ำงปี 2558-2560 พบว่ำ มีจ ำนวนมำกถึง 

1,452 คน แต่ในงำนวิจัยเชิงปริมำณครั้งน้ีสำมำรถเก็บ

ข้อมูลได้เพียง 51 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 3.51 เท่ำนั้น 

ซ่ึงก็เป็นธรรมดำของผู้ออกกลำงคัน ท่ีจ ำนวนมำกไม่
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สำมำรถติดต่อส่ือสำรได้และส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ติดตำม

ข่ำวสำรหรือควำมเคล่ือนไหวต่ำง ๆ ของ ม.ชีวิต อีก 

ภำยหลังจำกท่ีออกไป เพรำะย้ำยไปท ำงำนท่ีจังหวัดอ่ืน 

และบำงส่วนย้ำยท่ีอยู่หรือเปล่ียนอำชีพ หรือบำงส่วนมี

ปัญหำในชีวิตหรือปัญหำครอบครัวแต่ไม่ต้องกำรให้

ใครทรำบ ท ำให้ไม่สำมำรถติดต่อได้ เพรำะฉะนั้นใน

ส่วนท่ีเข้ำถึงได้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ียังคงอยู่ใกล้กับ

ศูน ย์กำรเรียนรู้ แ ต่ละแห่ง และบำงส่วนยั งคงมี

ควำมสัมพันธ์หรือไปมำหำสู่กับศูนย์กำรเรียนรู้เน่ือง

ด้วยเหตุผลต่ำง ๆ กันไป ทำงศูนย์กำรเรียนรู้จึงสำมำรถ

ขอควำมร่วมมือในกำรศึกษำวิจัยครั้งน้ีเพ่ิมเติมได้

บำงส่วน แต่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มท่ีตอบแบบสอบถำมท่ี

ทีมวิจัยส่งไปให้ทำงไปรษณีย์ หรือส่งไปให้ตำมท่ีอยู่ท่ี

ปรำกฏบนฐำนข้อมูลของ สรพ.     

ดังนั้น ถึงแม้จะใช้ทุกวิธีกำรในกำรเข้ำถึงผู้ให้ข้อมูลทุก

ประเภท ไม่ว่ำจะเป็นกำรเปิดให้ท ำแบบสอบถำม

ออนไลน์ กำรแจ้งข้อมูลข่ำวสำรหรือกำรแจ้งเตือน

เก่ียวกับกำรวิจัยครั้งน้ี ผ่ำนระบบกำรสื่อสำรต่ำง ๆ ท่ีมี

อยู่ของ ม.ชีวิต กำรแจกแบบสอบถำมและรับคืนโดย

อำจำรย์และทีมงำนในศูนย์กำรเรียนรู้ ต่ำง ๆ ทั่ว

ประเทศ กำรติดตำมไถ่ถำมทวงคืนแบบสอบถำมของ

ผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละศูนย์กำรเรียนรู้ รวมถึงกำรใช้

เครือข่ำยบัณฑิตหรือผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในจังหวัดท่ีมี

ชมรมศิษย์เก่ำหรือมีกำรจัดงำนชุมนุมศิษย์เก่ำในขณะท่ี

ท ำกำรวิจัยหรือกำรเก็บข้อมูล หรือเครือข่ำยนักศึกษำ

ปัจจุบัน ตลอดจนถึงกำรส่งแบบสอบถำมให้บัณฑิต

และนักศึกษำก่อนล่วงหน้ำโดยทีมงำนวิจัย ผ่ำนศูนย์

กำรเรียนรู้ ท่ี มีฐำนข้อมูล และ/หรือ กำรติดต่อกับ

บัณฑิตและนักศึกษำ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

แบบสอบถำมและกำรสัมภำษณ์เชิงลึกโดยทีมงำนวิจัย

ขณะปฏิบัติงำนภำคสนำมในพื้นท่ีแล้วก็ตำม แต่ก็ไม่

สำมำรถด ำเนินกำรได้มำกเท่ำที่ต้องกำร หรือตำมท่ีทีม

วิจัยตั้งใจไว้แต่เดิมว่ำ ถ้ำได้ผู้มีส่วนร่วมในกำรวิจัยหรือ

ผู้ให้ข้อมูลประเภทละประมำณร้อยละ 10 ก็นับว่ำอยู่ใน

ระดับพึงพอใจมำกแล้ว อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับกลุ่ม

ผู้ เรียนหรือนักศึกษำปัจจุบันนั้น ถือว่ำได้มำกกว่ำ

เป้ำหมำยท่ีคำดกำรณ์ไว้ค่อนข้ำงมำก หรือได้สูงถึงร้อย

ละ 37.13  (โปรดดูตำรำงสรุปผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมำณทุก

ประเภทด้ำนล่ำงน้ีประกอบด้วย)

      
ตาราง 5-1  

สรุปจ านวนและร้อยละผู้ใหข้้อมูล/ผู้มีส่วนร่วม 

ในการวิจัยเชิงปริมาณทัง้หมดทุกประเภท 

สถานภาพ/ประเภทผู้ให้ข้อมูล หรือ ผู้มสี่วน

ร่วมในการวิจัย 

จ านวนรวมทั้งหมด จ านวนที่ศึกษา/

เข้าถึงได้ 

คดิเป็นร้อยละ    

(%) 

อำจำรย/์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรูทุ้กประเภท 
รวมอำจำรยพ์ิเศษและอำจำรย์พี่เลีย้งด้วย 

ไม่ทรำบ/จ ำนวนอำจำรย์
ไม่นิ่ง 

138 คน - 
 

บัณฑิต/ผู้ส ำเร็จกำรศกึษำ ป.ตรี (เข้ำเรยีนชว่ง  
ปี 2554-2557 และส ำเร็จชว่งปี 2557-2560 )  

เข้ำเรยีน 5,920 คน 
ส ำเร็จ 5,608 คน 

449 คน 7.73 

นักศกึษำ/ผู้เรียนปัจจุบัน (เข้ำเรยีนชว่งปี 2558-
2560)  

1,632 คน 606 คน 37.13 

ผู้ลำออกกลำงคน้ (ช่วงปี 2558-2560) 1,452 คน 51  คน 3.51 

รวมฐานประชากรและจ านวนผู้ให้ข้อมูล/ผู้มี

ส่วนร่วมในการวิจัยทุกประเภท 

8,692 คน 
(ไม่นับ อาจารย์ เพราะไม่

มขี้อมูลภาพรวม) 

1,244 คน 14.31 



 

รายงานวิจยั ติดตาม และประเมินผล | 267  

ดังนั้น กำรวิจัยด้วยมุมมองเชิงปริมำณในครั้งน้ี จึงยังมี

ข้อจ ำกัดหรือช่องว่ำงต่ำง ๆ ในกำรสร้ำงควำมรู้อยู่

พอสมควร ซ่ึงก็เป็นข้อจ ำกัดท่ีเป็นเรื่องธรรมดำ ท่ีไม่

สำมำรถศึกษำหรือเข้ำถึงผู้ เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด ทั้ง

เง่ือนไขในเรื่องระยะเวลำ งบประมำณ และกำรติดต่อ 

ส่ือสำรกับกลุ่มเป้ำหมำยประเภทต่ำง ๆ ท่ีมีจ ำนวนมำก 

รวมทั้งปัจจัยและเง่ือนไขท่ีเกี่ยวกับศักยภำพและ

ควำมสำมำรถของศูนย์กำรเรียนรู้แต่ละแห่งท่ีไม่เท่ำกัน

ด้วย ซ่ึงก็เป็นเรื่องธรรมดำ แต่ก็นับว่ำ สำมำรถสร้ำง

ควำมรู้ได้อย่ำงครอบคลุมในทุกประเด็นและข้อค ำถำม

ท่ีก ำหนดไว้ เพียงแต่อำจจะมีควำมแตกต่ำงกันในระดับ

ของควำมเข้มข้นของข้อมูลของแต่ละพื้นท่ี แต่ทีมวิจัยก็

พยำยำมเติมเต็มหรืออุดช่องว่ำงด้วยกระบวนทัศน์ทั้ง

เชิงคุณภำพดังท่ีกล่ำวมำแล้วทั้งหมดข้ำงต้น และยังให้

ควำมส ำคัญกับประเด็นควำมสมดุลระหว่ำงมุมมองทั้ง

ของคนในและคนนอกด้วย   

ในล ำดับต่อจำกน้ีไป จะเป็นกำรสรุปสำระส ำคัญของ

ข้อค้นพบ หรือดึงประเด็นท่ีส ำคัญท่ีสุดมำสรุปไว้ ณ ท่ีนี้ 

เพ่ือให้มองเห็นภำพรวมของข้อค้นพบทั้งเชิงปริมำณ

และเชิงคุณภำพท่ีมีควำมเชื่อมโยงกับค ำถำมกำรวิจัย

หลักและค ำถำมกำรวิจัยย่อยท่ีก ำหนดไว้ แต่ส ำหรับข้อ

ค้นพบในเชิงปริมำณ ท่ีเป็นภำพสะท้อนควำมคิดเห็น

และควำม พึ งพอใจของอำจำร ย์ผู้ จั ดกระบวน 

กำรเรียนรู้ บัณฑิต นักศึกษำปัจจุบัน และผู้ออกกลำง 

คันเกี่ยวกับระบบกำรเรียนกำรสอนและระบบกำร

บริหำรจัดกำร พร้อมด้วยระบบสนับสนุนต่ำง ๆ หรือ

กำรจัดกำรศึกษำของ ม.ชีวิตนั้น ณ ท่ีนี้ จะเป็นกำรสรุป

แบบคร่ำว ๆ เท่ำนั้น เพรำะงำนวิจัยเกี่ยวกับควำมคิด 

เห็นและควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ แต่ละ

กลุ่มเหล่ำนี้ ได้ท ำกำรสรุปไว้ในบทสรุปผู้บริหำรของแต่

ละเรื่อง และทีมวิจัยได้น ำบทสรุปผู้บริหำรของรำยงำน

กำรวิจัยทุกเรื่องมำรวมเล่มไว้ในเล่มเดียวกัน เพื่อควำม

สะดวกในกำรท ำควำมเข้ำใจภำพรวมของกำรศึกษำ 

วิจัยในครั้งน้ีของคณะผู้บริหำร องค์กรภำคีผู้เกี่ยวข้อง 

โดยเฉพำะบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) มูลนิธิพลังท่ี

ยั่งยืน และภำคสำธำรณะท่ีสนใจและมีควำมส ำคัญต่อ

ทิศทำงกำรก้ำวเดินต่อไปของ ม.ชีวิต ในอนำคตด้วย
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74 

ค ำถำมหลักที่ 1 

ศักยภาพและความสามารถของ สรพ. ในการบรรลุ

แนวคิด ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และภารกิจที่

ก าหนดไว้อยู่ในระดับใด เม่ือพิจารณาทั้งผลผลิต 

ผลลัพธ์และผลกระทบที่ เ กิด ข้ึนในตัวผู้ เ รียน 

ครอบครัวและชุมชน?  

พบว่ำ ในประเด็นของผลผลิต ซ่ึงก็คือจ ำนวนผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำในช่วงเวลำท่ีผ่ำนมำ ซ่ึงนับเฉพำะในช่วงเวลำ 

4 ปี หรือระหว่ำงปี พ.ศ. 2557-2560 ได้ผลผลิตหรือ

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีจ ำนวน 

5,608 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 94.72 ของจ ำนวนผู้เข้ำ

เรียนทั้งหมดจ ำนวน 5,920 คน หรือเฉล่ียปีละ 1,402 

คน75 ซ่ึงนับว่ำเป็นผลผลิตในระดับสูงเม่ือเทียบกับ

จ ำนวนผู้เข้ำเรียน หรือถือว่ำส ำเร็จในระดับสูง ส ำหรับ

ผู้ ไม่ส ำเร็จกำรศึกษำหรือจ ำเป็นต้องออกหรือยุติ

กำรศึกษำกลำงคันนั้น ก็ได้ท ำกำรศึกษำในงำนวิจัยครั้ง

น้ีด้วย ท ำให้ทรำบเหตุผลต่ำง ๆ ท่ีส ำคัญ ๆ ของกำรยุติ

กำรศึกษำกลำงคัน โดยเฉพำะเรื่องค่ำใช้จ่ำย ปัจจัย

                                                        
74 ส ำหรับค ำถำมหลักและค ำถำมย่อยบำงค ำถำมตำมที่ระบุไว้ในข้อเสนอโครงกำรวิจัย ตำมที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1 ด้ำนหน้ำของ

รำยงำนนั้น ขอควำมกรุณำอ่ำนผลกำรวิจัยแยกในแต่ละเล่มหรืออ่ำนบทสรุปผู้บริหำร (executive summary) ฉบับรวมเล่มที่
ครอบคลุมผลกำรวิจัยหรือกำรตอบค ำถำมต่ำง ๆ ไว้อย่ำงครอบคลุมทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้เพรำะไม่สำมำรถน ำมำตอบได้ทั้งหมดใน
บทสรุปของรำยงำนเล่มนี้ ซึ่งเน้นหนักไปที่กำรศึกษำเชิงคุณภำพและกำรชูแก่นประเด็นส ำคัญในกำรพัฒนำหรือยกระดับสถำนภำพ
ทำงวิชำกำรของ ม.ชีวิต ในโอกำสต่อไป และยังเป็นแก่นประเด็นที่มีนัยส ำคัญต่อสังคมไทยโดยรวมด้วย ไม่ใช่เฉพำะต่อกำรท ำงำน
ของ ม.ชีวิต เท่ำนั้น นอกจำกนี้ ผู้วิจัยยังได้มีกำรปรับค ำถำมบำงค ำถำมให้มีควำมชัดเจนหรือกระชับมำกขึ้น อันเป็นผลมำจำกกำร
เรียนรู้จำกข้อมูลที่ได้รับมำหรือโผลพ่้นขึน้มำจำกกำรท ำงำนในภำคสนำม (emerged data from fieldwork) ซึ่งในงำนวิจัยเชงิคุณภำพ
นั้น สำมำรถปรับค ำถำมกำรวิจัยให้มีควำมชัดเจนมำกขึ้นได้ตลอดเวลำ เพรำะค ำถำมที่ก ำหนดไว้เดิม เป็นเพียงค ำถำมน ำทำง
ชั่วครำว ไม่ใชค่ ำถำมที่มีลักษณะแข็งตัว/ไม่ยืดหยุ่น (rigid) เหมือนในกำรวิจัยเชิงปริมำณ ที่มีลักษณะเป็น fixed questions     

75 แต่ทั้งนี้ ไม่สำมำรถประเมินได้ว่ำ เป็นผลผลิตในเชิงปริมำณที่คุ้มค่ำกับต้นทุนหรือค่ำใช้จ่ำยที่ใช้ไปทั้งหมดหรือไม่ หรือสัดส่วน

ค่ำใช้จ่ำยต่อหัวเป็นเท่ำใด เม่ือน ำค่ำใช้จ่ำยทุกประเภทมำค ำนวณร่วมกัน และจะถือว่ำเป็นกำรผลิตบัณฑิตที่คุ้มกับต้นทุนที่ใช้ไป
หรือไม่ เพรำะกำรวิจัยในครั้งนีไ้ม่ได้ศึกษำเร่ืองประสิทธิภำพ (efficiency) ที่จ ำเป็นต้องน ำค่ำใช้จำ่ยทุกประเภทมำนับรวมด้วย แต่เป็น
กำรศึกษำเฉพำะประสิทธิผล (effectiveness) หรือกำรได้รับผลตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้หรือไม่ มำกน้อยเพียงใด อย่ำงไร 
โดยเฉพำะกำรบรรลุผลตำมแนวคิด ปรัชญำ ปณิธำน และวิสัยทัศนท์ี่ก ำหนดไว้    

 

บริบทชีวิตตนเองและครอบครัว และกำรท่ีไม่สำมำรถ

บริหำรจัดกำรเวลำในชีวิตได้อย่ำงลงตัว  

เม่ือเทียบในแง่ของกำรมีสถำนภำพเป็นสถำบันกำรศึกษำ
ทำงเลือก ซ่ึงโดยตัวของมันเอง ก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่ำ
เป็น “ทำงเลือก” ส ำหรับคนท่ีไม่ชอบกำรศึกษำในระบบ 
หรือกำรศึกษำแบบกระแสหลักท่ีรู้สึกอึดอัดขัดข้อง 
เพรำะไม่สำมำรถตอบสนองต่อบริบทชีวิตของผู้เรียนได้ 
หรือต้องเดินทำงไกลจำกท่ีอยู่อำศัยของตน ดังนั้น ใน
แง่ของกำรเป็นสถำบันกำรศึกษำทำงเลือก เม่ือเทียบ
กับกำรศึกษำในระบบ ท่ีมีจ ำนวนผู้เรียนปีละหลำยแสน
คน โดยเฉพำะเม่ือเทียบกับกำรศึกษำแบบกระแสหลัก
ในระบบเปิด เช่น กรณีของ ม.รำมค ำแหง และ มสธ. ก็

หมำยถึงว่ำ ม.ชีวิต เป็นทางเลือกที่ส าคัญส าหรับ

กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นผู้ ใหญ่  ซึ่ งส่วนใหญ่ เป็น

เกษตรกรและเป็นผู้น าชุมชน ที่สนใจแนวคิดและ

ปรัชญา รวมถึงโมเดลการเรียนรู้ที่มีลักษณะพิเศษ

เฉพาะ (unique) ของ ม.ชีวิต ที่การศึกษาแบบ

กระแสหลักไม่สามารถตอบสนองได้  

ส ำหรับในกรณีของอำยุของผู้ เรียนหรือผู้ส ำ เร็จ

กำรศึกษำ พบว่ำ ร้อยละ 90 มีอำยุระหว่ำง 31-60 ปี 



 

รายงานวิจยั ติดตาม และประเมินผล | 269  

หรืออยู่ในวัยท ำงำนเป็นส่วนใหญ่ ส ำหรับผู้มีอำยุต่ ำ

กว่ำ 30 มีเพียงร้อยละ 6 และอำยุมำกกว่ำ 60 ปี มีร้อย

ละ 4 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับกำรศึกษำแบบกระแสหลัก

ในระบบเปดิในเชิงผลผลิตในช่วงอำยุเดียวกัน ก็คงจะไม่

สำมำรถเปรียบเทียบกันได้อีกเช่นกัน เพรำะกำรศึกษำ

แบบกระแสหลักต้องมีจ ำนวนผู้ เรียนทุกกลุ่มอำยุ

มำกกว่ำอยู่แล้ว76 เพรำะมีระบบและโครงสร้ำงท่ี

ครอบคลุมทั่วประเทศมำกกว่ำ และใช้งบประมำณของ

รัฐแบบเข้มข้นมำกกว่ำ ในขณะท่ี ม.ชีวิต ต้องพ่ึงพำ

ตนเองในด้ำนงบประมำณ และกำรศึกษำกระแสหลักใน

ระบบเปิด ยังเป็นกำรศึกษำท่ีมีควำมเชื่อมโยงกับ

ทิศทำงหลักของประเทศ ในเรื่องของกำรส่งเสริมกำร

จ้ำงงำนในภำคอุตสำหกรรมและภำคพำณิชยกรรม 

มำกกว่ำกำรส่งเสริมกำรท ำงำนในภำคเกษตรกรรม

หรือกำรอยู่ในท้องถิ่นของผู้เรียนอย่ำงมีศักด์ิศรี ซ่ึงท่ี

จริงประเด็นน้ีเป็นประเด็นเกี่ยวกับทิศทำงกำรพัฒนำ

ของประเทศท่ีมีนัยส ำคัญเป็นอย่ำงย่ิง ดังนั้น ม.ชีวิต จึง

มีนัยยะและควำมหมำยของกำรเป็น “ทำงเลือกเพ่ือ

กลุ่มคนท่ีไม่ต้องกำรไหลเข้ำไปสู่กระแสหลัก” หรือคนท่ี

ต้องกำรยืนอยู่อย่ำงมีศักด์ิศรีในท้องถิ่นของตน ตำมท่ี 

ม.ชีวิต ระบุไว้ ซ่ึงมีนัยส ำคัญต่อกำรส่งเสริมควำมเป็น

ตัวของตัวเองของท้องถิ่น ถึงแม้ว่ำจะยังเป็นกระแสรอง 

หรือท่ีจริงเป็นแนวทำงแบบสวนกระแสท่ีส ำคัญมำก

นั่นเอง เพราะถ้าไม่มี ม.ชีวิต ก็หมายถึงว่า ประชา 

ชนหรือผู้สนใจในแนวทางน้ี ก็ไม่มีทางเลือกตามไป

ด้วย จึงจ าเป็นต้องไหลเข้าไปในกระแสหลัก ซึ่ง

หมายรวมถึง ทั้งการศึกษากระแสหลักที่มีความ

เ ช่ือมโยงกับระบบเศรษฐกิจและการพัฒนา

ประเทศแบบกระแสหลัก (mainstream education 

                                                        
76  ทั้งนี้ อำจจะยกเว้นเพียงแค่กลุ่มอำยุ 60 ปีขึ้นไป ที่อำจจะมี

ผู้เรียนน้อยกว่ำ ม.ชีวิต ก็ได้ ทั้งนี้ ทีมวิจัยไม่มีเวลำในกำรศึกษำ
ค้นคว้ำข้อมูลของมหำวิทยำลัยเปิดในประเด็นนี้แต่อย่ำงใด เป็น
เพยีงกำรตั้งข้อสังเกตไว้เท่ำนัน้   

77  อันท่ีจริง ประเด็นนีก้็มคีวำมส ำคัญมำก ที่ควรมีกำรถกเถียง

กันในวงกว้ำง หรือควรมีกำรขยำยควำม หรือป้อนข้อมูลต่ำง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง แต่เน่ืองจำกเวลำไม่เพียงพอ จึงจ ำเป็นต้องน ำไป

and mainstream development) ซึ่งเป็นกระแสที่

ไม่ส่งเสริม หรืออาจถึงขั้นท าลาย “สถาบันชุมชน

ท้องถ่ิน” เลยด้วยซ้ า77  

ดังนั้น เม่ือพิจำรณำผลลัพธ์และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นใน

ตัวบัณฑิตหรือผู้เรียนควบคู่กันไปด้วย ก็จะย่ิงสำมำรถ

มองเห็นได้อย่ำงชัดเจนว่ำ เป็นผลลัพธ์และผลกระทบท่ี

เกิดข้ึน ท่ีมีนัยส ำคัญต่อตนเองและชุมชนท้องถิ่นเป็น

อย่ำงมำก ถึงแม้จะไม่สำมำรถท ำให้เกิดผลลัพธ์และ

ผลกระทบในระดับท่ีเท่ำเทียมกันทั้งหมดในบรรดำ

ผู้เรียนก็ตำม ซ่ึงในควำมเป็นจริงก็คงเป็นไปไม่ได้ท่ีจะ

ท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงในระดับท่ีเ ท่ำเทียมกัน 

เพรำะมนุษย์มีศักยภำพและควำมสำมำรถท่ีไม่เท่ำ

เทียมกัน และมีปัจจัยเง่ือนไขและบริบทชีวิตท่ีแตกต่ำง

กัน และในควำมจริง ก็คงไม่มีระบบกำรศึกษำใด ไม่ว่ำ

จะใช้แนวคิด ทฤษฎี หรือหลักปรัชญำใด ๆ ไม่ว่ำจะเป็น

กำรศึกษำในระบบหรือนอกระบบ ก็คงจะไม่สำมำรถ

ท ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงในตัวผู้เรียนได้เท่ำเทียมกัน 

ดังท่ีสะท้อนให้เห็นในผลกำรศึกษำของทุกระบบ ท่ีใช้

เกรดหรือคะแนนเป็นตัววัดผลสัมฤทธิ์ในผู้เรียนท่ีชัดเจน

ในตัวของมันอยู่แล้ว ซ่ึงส่วนใหญ่ก็มีระดับกำรวัด 5 

ระดับ คือ A-F เช่นเดียวกับกำรวัดและประเมินผลของ 

ม.ชีวิต ท่ีผ่ำนมำก็ใช้ระบบเดียวกันน้ี ซ่ึงพบว่ำ ยังไม่

ค่อยสอดคล้องกับกระบวนกำรเรียนรู้ของ ม.ชีวิต78  

แต่เม่ือพิจำรณำผลลัพธ์และผลกระทบในตัวผู้เรียนใน

บริบทของ ม.ชีวิต พบว่ำ มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัย 

ส ำคัญในแง่ของกำรเปล่ียนแปลงต่ำง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอย่ำง

น้อย 3 ระดับ (จำกกำรผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิง

คุณภำพ) คือ 1) ระดับโดดเด่น/ชัดเจนมำก/ดีมำก ซ่ึงใน

อภิปรำย ณ เวทีกำรเรียนรู้เกี่ยวกับ “สถำนภำพของชุมชน
ท้องถิ่น” ในโอกำสต่อ ๆ ไป  

78 ซึ่งประเด็นนี้ถือว่ำยังเป็นข้ออ่อนของ ม.ชีวิต ที่ยังไม่ได้มีกำร

พัฒนำระบบกำรติดตำมและประเมินผลที่มีลักษณะเฉพำะ ที่มี
ควำมสอดคล้องกับบริบทและศักยภำพควำมสำมำรถในกำร
เปลี่ยนแปลงของผู้เรียน  
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กำรศึกษำครั้งน้ี มีกรณีศึกษำบัณฑิตและผู้เรียนหรือ

นักศึกษำปัจจุบันในกลุ่ม น้ีประมำณ 44 คน จำก

กำรศึกษำเชิงคุณภำพแบบเด่ียวทั้งหมดจ ำนวน 384 

คนหรือคิดเป็นร้อยละ 11.45  2) ระดับดีถึงปำนกลำง

จ ำนวน 116 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 30.20 และ 3) 

ระดับท่ีเกิดกำรเปล่ียนแปลงแต่ยังไม่ค่อยชัดเจน หรือ

เกิดกำรเปล่ียนแปลงไม่มำกจ ำนวน 224 คน หรือคิด

เป็นร้อยละ 58.33 ซ่ึงผู้วิจัยมองว่ำ เป็นกลุ่มท่ีต้องใช้

เวลำและจ ำเป็นจะต้องออกแบบกระบวนกำรเรียนรู้ท่ี

สอดคล้องกับบริบทเฉพำะของผู้เรียนให้มำกข้ึน หรือมี

กำรใช้เครื่องมือส่งเสริมกำรเปล่ียนแปลงให้เข้มข้นและ

ถูกต้องมำกย่ิงข้ึนของศูนย์กำรเรียนรู้จ ำนวนหน่ึง ซ่ึงก็

คือ กำรใช้แผน 4 แผน ซ่ึงเป็นเครื่องมือท่ีมีลักษณะ 

เฉพำะและมีนัยส ำคัญมำกในบริบทกำรเรียนรู้ของ ม.

ชีวิต79 

ส ำหรับผลลัพธ์และผลกระทบส ำคัญท่ีเกิดข้ึน สำมำรถ

สรุปได้ง่ำย ๆ ว่ำ เกิดการเปล่ียนแปลงในมิติและ

ระดับต่าง ๆ กัน ตั้งแต่มิติความคิด ความเช่ือ 

ทัศนคติ หรือเรียกรวม ๆ ว่า “กระบวนทัศน์ในการ

ด าเนินชีวิต” ไปจนถึงมิติของความรู้ ความสามารถ

ด้านต่าง ๆ ที่เพ่ิมข้ึน ไปจนถึงมิติของการปฏิบัติ

หรือพฤติกรรมและความสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ 

ตั้งแต่ระดับตนเอง ไปจนถึงระดับครอบครัว ระดับ

กลุ่มและชุมชน (โปรดอ่ำนรำยละเอียดในส่วนท่ีว่ำ

ด้วยกำรประเมินผลลัพธ์ ผลสัมฤทธ์ิ และผลกระทบใน

ส่วนท่ี 4 ประกอบด้วย) 

  

ค ำถำมหลักที่ 2 

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้จัด 

กระบวนการเรียนรู้เป็นอย่างไร?  

ต่อค ำถำมน้ี พบว่ำ ในช่วง 6-7 ปีแรก ของกำรก่อตั้ง
และกำรท ำงำนของ ม.ชี วิต ได้มีกำรอบรมเสริม
ศักยภำพประเภทต่ำง ๆ จ ำนวนมำก บ่อยครั้ง หรือมี
ควำมสม่ ำเสมอ แต่ในระยะหลัง ๆ มำน้ี โดยเฉพำะ
ภำยหลังจำกวิกฤตในองค์กรในช่วงปี 2559 เป็นต้นมำ 
มีควำมเข้มข้นลดลงมำก ส่วนหน่ึงเป็นผลมำจำกกำรท่ี
องค์กรขำดสภำพคล่อง ท ำให้ไม่มีงบประมำณในกำร
สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพของอำจำรย์ผู้จัด
กระบวนกำรเรียนรู้ ซ่ึงก็มีผลต่อคุณภำพของอำจำรย์ผู้
จัดกระบวนกำรเรียนรู้ โดยเฉพำะผู้ท่ีเข้ำมำใหม่มำก

                                                        
79 อย่ำงไรก็ดี ส ำหรับกลุ่มที่  3 นี้ ในควำมเป็นจริงนั้น ยัง

ประกอบไปด้วยผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภำพที่ยังไม่ได้ท ำกำรวิเครำะห์
ข้อมูลอีกจ ำนวนมำกด้วย ซึ่งในส่วนนี้มีผู้ที่มีสถำนภำพเป็น
อำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้รวมอยู่ด้วย ซึ่งในกำรวิเครำะห์
ข้อมูลต่อไป จ ำเป็นจะต้องแยกกลุ่มนีอ้อกมำ ส ำหรับข้อมูลส่วน
นีจ้ะมอบให้ สรพ. หรืออำจจะมีกำรท ำงำนร่วมกันต่อไประหว่ำง
ทีมวิจัยในโครงกำรนี้ และทีมงำนของ สรพ. ที่มีศักยภำพในกำร

พอสมควร ในขณะท่ีอำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้
คนเก่ำ ๆ เอง ก็พลอยเสียโอกำสในกำรได้รับกำร
พัฒนำหรือส่งเสริมควำมรู้ควำมสำมำรถใหม่ ๆ ท่ี
ส ำคัญและจ ำเป็นไปด้วยเช่นกัน อย่ำงไรก็ตำม ต่อมำ
พบว่ำ ในขณะท่ีผลกำรวิจัยเบื้องต้นของโครงกำรน้ี
ออกมำ และได้มีกำรน ำเสนอต่อท่ีประชุม ซ่ึงจัดโดย
คณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ของ สรพ. ไปเม่ือปลำย
เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2561 ซ่ึงผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำร
เรียนรู้และอำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้จ ำนวนมำก
ได้เข้ำร่วมเวทีครั้งน้ีด้วย และหลังจำกนั้น ทำงคณะ
ผู้บริหำรก็ได้มีกำรจัดประชุม อบรม สัมมนำเพ่ิมเติมอีก
หลำยครั้ง จึงนับเป็นนิมิตหมำยท่ีดีมำกต่อกำรรื้อฟื้น
สมรรถนะหรือศักยภำพและควำมสำมำรถของอำจำรย์
ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ หลังจำกท่ีกระบวนกำรน้ีห่ำง
หำยไปนำนพอสมควร   

ท ำวิจัยหรือสนใจที่จะน ำข้อมูลไปใช้ในกำรเขียนบทควำมวิจัย
ต่อไป และเช่ือว่ำ ถ้ำมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลครบทั้งหมดทุกกรณี 
สัดส่วนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลลัพธ์และผลกระทบใน
ระดับโดดเดน่/ดีมำก และระดับดีจนถงึปำนกลำง จะต้องเพิ่มขึ้น
อีกจำกตัวเลขที่ระบุไว้ในรำยงำนกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้อย่ำง
แน่นอน    
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ค ำถำมหลักที่ 3 

บริบทที่แวดล้อมและองค์กรภาคีเครือข่าย โดย 

เฉพาะองค์กรสนับสนุนหลัก ในการจั ดการ 

ศึกษาทางเลือก ณ ปัจจุบันเป็นอย่างไร?  

ต่อค ำถำมน้ี จะไม่พูดถึงบริบทสังคมท่ีแวดล้อมในกำร

จัดกำรศึกษำทำงเลือก เพรำะได้อธิบำยอย่ำงเชื่อมโยง

ไปแล้วในค ำตอบต่อค ำถำมหลักข้อท่ี 1 ข้ำงต้น ดังนั้น 

ณ ท่ีน้ี จึงจะขอสรุปเฉพำะท่ำทีขององค์กรสนับสนุน

หลัก ซ่ึงก็คือ บริษัท ปตท.จ ำกัด (มหำชน) และมูลนิธิ

พลังท่ียั่งยืน และองค์กรภำคีบำงส่วนท่ีหำยไปหรือลด

บทบำทลงไป ซ่ึงก็คือ ธกส. และ สวทช.80 และองค์กร

ภำครัฐท่ีก ำกับติดตำมดูแล ซ่ึงก็คือ สกอ. ส ำหรับกรณี

องค์กรสนับสนุนหลัก หรือ ปตท. นั้น พบว่ำ ยังมีควำม

สนใจในกำรติดตำมผลกำรวิจัยอย่ำงใกล้ชิด ด้วยกำร

เข้ำร่วมรับฟังกำรน ำเสนอผลกำรวิจัยเม่ือวันท่ี 12 

กันยำยน พ.ศ. 2561 ซ่ึงจัดขึ้น ณ สถำบันวิจัยประชำกร

และสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ นครปฐม 

นอกจำกน้ีหัวหน้ำโครงกำรวิจัยยังได้รับเชิญจำกแกน

                                                        
80 อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับ ธกส. และ สวทช. นี้ ผู้วิจัยไม่ได้มี
โอกำสเข้ำไปสัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้องของทั้งสององค์กรนี้ จึงไม่
สำมำรถที่จะสรุปอะไรได้ นอกจำกกำรตั้งข้อสังเกตไว้เบ้ืองต้น
ว่ำ กำรลดบทบำทลงไปของทั้งสององค์กรนี้ น่ำจะมีควำม
เกี่ยวข้องกับหลำยปัจจัยด้วยกัน แต่ปัจจัยที่ส ำคัญมำกปัจจัย
หนึ่ง ก็คือ อำจจะไม่ได้มีกำรสื่อสำรกันอย่ำงเข้มขน้เหมือนดงัแต่
ก่อนหรือประสบปัญหำกำรติดต่อส่ือสำรและส่งทอดข้อมูล อีก

หลักขององค์กร (ดร.ส่งเกียรติ ทำนสัมฤทธ์ิ และคุณ

สุภำภรณ์ วรพรพรรณ) ให้ไปน ำเสนอผลกำรวิจัยและ

อธิบำยข้อสงสัยต่ำง ๆ เพ่ิมเติมอย่ำงละเอียดในประเด็น

ส ำคัญต่ำง ๆ ภำยหลังจำกนั้นอีกหน่ึงครั้งด้วย และแกน

หลักได้แสดงท่ำทีให้เห็นว่ำ ยังมีควำมสนใจในกำร

สนับสนุนกำรท ำงำนของ ม.ชีวิต หรือกำรจัดกำรศึกษำ

ทำงเลือกต่อไปด้วย ส ำหรับกรณีกำรมีปฏิสัมพันธ์กับ 

สกอ. ในฐำนะท่ีเป็นองค์กรภำครัฐท่ีเข้ำมำก ำกับ 

ติดตำมและประเมินผลนั้น พบว่ำ ยังมีควำมไม่เข้ำใจกัน

ในหลำย ๆ เรื่อง โดยเฉพำะกำรมีมุมมองท่ียังแตกต่ำง

กันค่อนข้ำงมำก ซ่ึงส่วนหน่ึงน่ำจะเป็นผลมำจำกวิธีกำร

ส่ือสำรซ่ึงกันและกัน และท่ำทีกำรปฏิบัติต่อกัน อันเป็น

ผลมำจำกกำรมีกระบวนทัศน์ท่ีแตกต่ำงกัน ทั้งน้ี ทีม

ประเมินผลได้มีโอกำสสนทนำพูดคุยกับบุคลำกรของ 

สกอ.จ ำนวน 2 ท่ำน คือ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักติดตำมและ

ประเมินผล ฯ และผู้อ ำนวยกำรส ำนักมำตรฐำน ฯ 

พบว่ำ มีประเด็นกำรวำงระบบกำรติดตำมและ

ประเมินผลท่ี สรพ. สำมำรถน ำเสนอเข้ำมำเพ่ือกำร

พิจำรณำร่วมกันต่อไปได้   

ส่วนหนึ่งน่ำจะเป็นเพรำะไม่ได้มีกำรสืบทอดภำรกิจกำร
สนับสนุนกำรศึกษำทำงเลือกในองค์กร หรือไม่ได้ระบุไว้ใน
นโยบำยขององค์กรอย่ำงต่อเน่ือง ท ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงไป
ตำมตัวบุคคลหรือผู้น ำขององค์กรในแต่ละยุคสมัย อย่ำงไรก็
ตำม ตรงนี้เป็นเพียงกำรตั้งข้อสังเกตไว้เท่ำนั้น ยังไม่ใช่ข้อสรุป
แต่ประกำรใด ซึ่งต้องมีกำรสืบค้นควำมจริงกันต่อไป จึงโปรด
ระมัดระวังในกำรน ำไปอำ้งองิด้วย    
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ค ำถำมหลักที่ 4 

ความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียประเภทต่าง ๆ ต่อการจัดการศึกษาของ ม.ชีวิต 

และ/หรือ ต่อระบบการเรียนการสอนและระบบ

การบริหารจัดการต่าง ๆ ของ ม.ชีวิต อยู่ในระดับ

ใด 

ซ่ึงมีทั้งควำมพึงพอใจของอำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำร

เรียนรู้  บัณฑิตหรือผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ผู้ เรียนหรือ

นักศึกษำปัจจุบัน และผู้ออกกลำงคัน โดยสรุป ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียทุกประเภทดังกล่ำวข้ำงต้น มีควำมพึงพอใจ

ต่อกำรจัดกำรศึกษำ และ/หรือ ต่อระบบกำรเรียนกำร

สอนและระบบกำรบริหำรจัดกำรของ ม.ชีวิตอยู่ใน

ระดับมำก แต่ส ำหรับคะแนนควำมพึงพอใจในระดับ

มำก แต่ไม่มีระดับควำมพึงพอใจมำกท่ีสุดและน้อยท่ีสุด

ในทุกประเด็นท่ีท ำกำรศึกษำ ไม่ว่ำจะเป็นในเรื่อง 1) 

หลักสูตร เ น้ือหำรำยวิชำ และโครงสร้ำงกำรจัด

กระบวนกำรเรียนรู้  2)  ระบบกำรเ ข้ำเรียน กำร

ลงทะเบียนเรียน 3) พื้นท่ีกำรเรียนรู้ ต้นแบบ สถำนท่ี

ศึกษำดูงำน 4) กระบวนกำรเรียนรู้ 5) อำจำรย์ผู้จัด

กระบวนกำรเรียนรู้ 6) อำจำรย์พ่ีเล้ียง 7) ส่ือกำรเรียน

กำรสอน และ 8) กำรเปลี่ยนแปลงตนเองของผู้เรียน 

 

ค ำถำมหลักที่ 5  

กลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญที่สุดของ ม.ชีวิต คือใคร? 

รูสึ้กคุ้มค่าหรือไม่?  

พบว่ำ บัณฑิตและนักศึกษำปัจจุบันส่วนใหญ่มีอำชีพ

เป็นเกษตรกร และเป็นผู้น ำในชุมชน ท่ีมีต ำแหน่งอย่ำง

เป็นทำงกำร คือ เป็นผู้ใหญ่บ้ำน ผู้ ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน 

ก ำนัน อบต. อสม. และจำกผลกำรศึกษำเชิงปริมำณใน

เรื่องประเด็นควำมคุ้มค่ำ ทั้งบัณฑิตและนักศึกษำใน

ปัจจุบันส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 90 และ

ร้อยละ 97 ตำมล ำดับ) มองว่ำ มีควำมคุ้มค่ำในกำร

เรียน ม.ชีวิต หรือสมกับค่ำใช้จ่ำยท่ีเสียไป 

ค ำถำมหลักที่ 6 

ประเด็นค าถามเก่ียวกับบริบทของผู้เรียนและการ

น าบริบทเฉพาะของผู้เรียนเข้ามาใช้เป็นข้อมูลใน

การออกแบบกระบวนการเรียนรู้และวางแผน

ส่งเสริมการเปล่ียนแปลงผู้เรียนที่สอดคล้องกับ

บริบทเฉพาะของผู้เรียนหรือไม่ มากน้อยเพียงใด? 

อย่างไร?  

ต่อค ำถำมน้ี พบว่ำ อำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้

และศูนย์กำรเรียนรู้จ ำนวนมำกให้ควำมส ำคัญกับ

บริบทของผู้เรียนเป็นอย่ำงมำก แต่ส ำหรับในกำรจัดท ำ

โครงกำร (project-based learning) พบว่ำ จ ำนวนมำก

ยังไม่ได้ค ำนึงถึงบริบทเฉพำะของผู้เรียนแต่ละรำย ยัง

เป็นกำรจัดท ำโครงงำนท่ีค่อนข้ำงคล้ำย ๆ กัน เช่น กำร

ท ำเกษตร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกำรเพ่ิมรำยได้ในกำรท ำนำ 

กำรปลูกข้ำว กำรปลูกพืชผัก ฯลฯ ซ่ึงพบว่ำ นักศึกษำ/

ผู้เรียนบำงส่วนก็ไม่ได้เป็นเกษตรกร จึงไม่อยำกท ำ

โครงงำนด้ำนน้ี บำงแห่งมีกำรลอกแบบกัน และโครง 

งำนท่ีท ำไม่ค่อยมีควำมหลำกหลำยไปตำมบริบทชีวิต

และบริบทอำชีพของผู้ เรียน แต่ก็ มีศูนย์กำรเรียนรู้

จ ำนวนหน่ึงท่ีสำมำรถส่งเสริมให้ผู้เรียนท ำโครงงำนท่ี

สอดคล้องกับอำชีพหรือบริบททำงอำชีพของผู้เรียน 

เช่น กำรค้ำขำย หรือในกรณีท่ีผู้เรียนบำงส่วนต้องกำร

เปล่ียนอำชีพหรือมีรำยได้เพิ่มจำกกำรท ำอำชีพอ่ืน ๆ ก็

สำมำรถปรับเปล่ียนไปตำมควำมต้องกำรท่ีเชื่อมโยงกับ

กำรวำงแผนเป้ำหมำยและชีวิต แต่ส ำหรับประเด็นทำง

สังคม ท่ีผู้เรียนมีบทบำทหรือมีควำมสนใจอยู่แล้ว และ

สำมำรถพัฒนำเป็นโครงงำนได้ แต่บำงแห่งก็ไม่ได้รับ

กำรสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ท ำโครงงำนด้ำนน้ี ซ่ึงเป็น

ส่ิงท่ีน่ำเสียดำยเป็นอย่ำงย่ิง เพรำะท่ีจริงนั้น เป็น

ประเด็นบทบำทในชุมชนและสังคม ท่ีผู้เรียนด ำเนินกำร

อยู่แล้ว และเป็นส่ิงท่ี ม.ชีวิตต้องกำรเห็น หรือต้องกำร

ให้บัณฑิตมีบทบำทเป็นผู้น ำแห่งกำรเปล่ียนแปลงใน

ชุมชน แต่กลับไม่ได้รับกำรส่งเสริมให้จัดท ำโครงงำน 
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ค ำถำมหลักที่ 7-8  

เป็นค ำถำมท่ีได้ตอบหรือสรุปในล ำดับต่อจำกน้ี ซ่ึงเป็นค ำถำมเกี่ยวกับแนวคิดหลักของ ม.ชีวิต และโมเดลกำร

เรียนรู้ของ ม.ชีวิต   

 

ขอ้คน้พบท่ีเช่ือมกบัประเด็นแนวคิดหลกัของ ม.ชีวิต  

และกรอบแนวคิดในการวิจยั ท่ีจ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญั 

และขบคิดรว่มกนัต่อไป  

❖ แนวคิดศักยภาพและความสามารถ  

พบว่ำ เป็นประเด็นท่ีส ำคัญมำกในบริบทของ ม.ชีวิต 

เพรำะเป็นกำรเรียนกำรสอนหรือกำรจัดกระบวนกำร

เรี ยนรู้ เ พ่ื อ ส่ ง เสริม ใ ห้ผู้ เ รี ยน เกิดศักยภำพและ

ควำมสำมำรถใหม่ ๆ ในกำรด ำรงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นของ

ตนได้อย่ำงมีศักด์ิศรี ซึ่งการที่จะสามารถด ารงชีวิต

อยู่ ใ นท้ อง ถ่ินของตนเอง ได้ อย่ า ง มีศั กดิ์ ศ รี  

ท่ามกลางกระแสโหมกระหน่ าของระบบทุนนิยมล้น

เกิน (hyper capitalism) ที่พ่วงพาเอาความคิดแบบ

วัตถุนิยมและการให้ความส าคัญกับการผลิตที่

ใหญ่โต การผลิตพืชเชิงเดี่ยว อ านาจเงิน เคร่ืองช้ี

วัดความทันสมัยต่าง ๆ รวมถึงพลังของโครงสร้าง

อ านาจรัฐแบบรวมศูนย์ (centralized structure) ที่

มีพลังเหนือกว่าชุมชนท้องถ่ินหรือคนในท้องถ่ินนั้น 

จึงไม่ใช่แค่การเปล่ียนเฉพาะพฤติกรรม แต่จ า 

เป็นต้องเปล่ียนแนวคิด ความคิด ความเช่ือ ค่านิยม 

และทัศนคติ ซึ่งเรียกโดยรวมว่า “เกิดกระบวนทัศน์

ใหม่” ในการด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับส่ิงแวดล้อม

ทางธรรมชาติ หรือไม่ท าลายส่ิงที่สนับสนุนชีวิต

ของตนและกลุ่มคนในชุมชนนั้น ๆ เช่น กำรไม่ใช้

สำรเคมี เป็นต้น ซ่ึงพบว่ำ กำรท่ีจะเปล่ียนไปสู่เกษตร

อินทรีย์ตำมวิถีของ ม.ชีวิต ก็ไม่ใช่เรื่องง่ำย แต่ก็พบว่ำ 

บัณฑิตหรือนักศึกษำจ ำนวนมำกมีควำมพยำยำมใน

เรื่องน้ีอยู่ในหลำย ๆ พื้นท่ี ดังปรำกฏให้เห็นในบริบท

ของหลำย ๆ กรณีศึกษำท่ีน ำเสนอไว้ในรำยงำนวิจัยครั้ง

น้ี แต่ก็พบด้วยว่ำ จ ำนวนมำกไม่ได้ด ำเนินกำรต่อ

หลังจำกเรียนจบ ดังนั้น ประเด็นน้ีจึงเป็นประเด็นท้ำ

ทำยในเชิงกำรสร้ำงศักยภำพและควำมสำมำรถในกำร

เปล่ียน เพ่ือให้เกิดกำรเปล่ียนได้อย่ำงถำวร ไม่กลับไป

ใช้วิธีกำรเดิม ๆ ท่ีท ำลำยส่ิงแวดล้อมและตนเองอีก ซ่ึง

ท่ีผ่ำนมำ ม.ชีวิต ก็พยำยำมสร้ำงกำรเรียนรู้จำกโมเดล

ของ ดร.เกริก มีมุ่งกิจ ณ ศูนย์ปฏิบัติกำรท่ีเขำฉกรรจ์ 

จ.สระแก้ว ซ่ึงเป็นกำรขับเคล่ือนในกำรช่วยท ำให้

เครือข่ำย ม.ชีวิต เกิดศักยภำพและควำมสำมำรถใหม่ 

ๆ ท่ีส ำคัญ และท ำให้เกิดควำมมั่นใจว่ำมีเพ่ือนร่วม

ขบวนกำรในกำรท ำกำรเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรแผน

ใหม่ท่ีท ำให้สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ทั้งด้ำนอำหำร 

พลังงำน ฯลฯ เป็นต้น     

❖ แนวคิดการพ่ึงพาตนเอง  

ประเด็นน้ีก็ เ ช่นกัน  พบว่ำ มีนัยส ำคัญมำกต่อทิศ

ทำงกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ต่อไปของ ม.ชีวิต 

เ พ่ือให้แนวคิดและปรัชญำของ ม.ชี วิต สำมำรถ

บรรลุผลได้มำกย่ิงข้ึน เพรำะท่ีจริงประเด็นกำรพ่ึงพำ

ตนเองของผู้เรียนหรือบัณฑิตและชุมชนนั้น เป็นประเด็น

ใ หญ่ แ ล ะ มี ห ล ำ ย มิ ติ  ห ล ำ ย ร ะ ดั บ ท่ี มี ค ว ำ ม 

ส ำคัญเช่นกัน  ไม่ว่ำจะเป็นกำรพึ่งพำตนเองด้ำนอำหำร 

อำชีพและรำยได้ เมล็ดพันธุ์ ควำมรู้และเทคโนโลยีด้ำน

ต่ำง ๆ เช่น ควำมรู้และเทคโนโลยีในกำรท ำเกษตร

อินทรีย์ กำรเพำะพันธุ์ปลำ กำรท ำนำท่ีถูกต้อง กำร
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เพำะและเก็บเมล็ดพันธุ์ต่ำง ๆ ทั้งเมล็ดพันธุ์ข้ำว พืชผัก 

พันธุ์ไม้ต่ำง ๆ ฯลฯ รวมถึงควำมรู้เทคโนโลยีในกำรจัด

กำรพลังงำน กำรจัดกำรน้ ำ กำรจัดกำร/บ ำรุงรักษำดิน 

กำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม ฯลฯ ส่ิงเหล่ำน้ีล้วนแต่เป็น

ประเด็นเกี่ยวกับระดับของกำรพ่ึงพำตนเอง ทั้งระดับ

ของปัจเจกบุคคล ระดับครอบครัว ระดับกลุ่ม ระดับ

ชุมชน และระดับเครือข่ำยท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับระบบ 

กลไกและโครงสร้ำงของสังคมทั้ งในภำครัฐและ 

ภำคธุรกิจเอกชน (state and private sectors) หรือภำค

ตลำด (market) อย่ำงแยกกันไม่ออก และเป็นความ 

ส าคัญและจ าเป็นอย่างย่ิงที่อาจารย์ผู้จัดกระบวน 

การเรียนรู้ของ ม.ชีวิต ควรมีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับประเด็นต่าง ๆ เหล่าน้ีอย่างลึกซึ้ง เพ่ือที่จะ

สามารถส่ือสารกับผู้เรียนที่มีสถานภาพต่าง ๆ ได้ 

และควรเปิดประเด็นถกเถียง หรือมีการศึกษาวิจัย

เก่ียวกับเร่ืองน้ีอย่างเป็นระบบในระยะยาว เพราะ

ในความเป็นจริงนั้น หลายอย่างถูกครอบง าหรือถูก

ผูกขาดโดยกลไกรัฐและภาคธุรกิจเอกชน ยกตัว 

อย่ำงเช่น เมล็ดพันธุ์ข้ำวและผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีใช้ใน

กำรเกษตร ท่ีชำวบ้ำนส่วนใหญ่ต้องพ่ึงพำภำคธุรกิจ

เอกชนและภำครัฐ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกำรพ่ึงพำ

ภำคเอกชน ท่ีใช้วิธีกำรตัดต่อพันธุกรรม (GMO) ท่ีท ำให้

ชำวบ้ำน ประชำชนและชุมชนต้องพ่ึงพิงระบบกำรค้ำ

แบบน้ีตลอดไป เพรำะไม่สำมำรถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ได้

เหมือนแต่ก่อน หรือ ถ้ำไม่สำมำรถแสวงหำหรือพัฒนำ

พันธุ์พื้นเมืองไปสู้กับระบบและกลไกของภำคธุรกิจ

เอกชนในประเด็นน้ีได้ เป็นต้น     

❖ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

ส ำหรับประเด็นน้ี พบว่ำ มีควำมส ำคัญเป็นอย่ำงย่ิงท่ี

อำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้และเครือข่ำย ม.ชีวิต 

ควรให้ควำมส ำคัญในกำรท ำควำมเข้ำใจแนวคิดและ

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง อย่ำงมีควำมเชื่อมโยงกับ

ระบบเศรษฐกิจกระแสหลัก จะท ำให้เข้ำใจระบบ

เศรษฐกิจทั้งสองแบบอย่ำงมีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน 

และสำมำรถน ำไปสู่กำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ หรือ

กำรคิดเชิงระบบ หรือกำรสร้ำงควำมรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับ

เรื่องน้ีให้กับผู้ เรียนและตนเองได้ ภำยใต้บริบทท่ี

เปล่ียนแปลงตลอดเวลำ ทั้งบริบทเชิงนโยบำยของรัฐ 

บริบทของแต่ละท้องถิ่น และบริบทอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

และท่ีจริงควรเป็นกำรสร้ำงกำรเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับ

กำรลงมือปฏิบัติ แต่ควรให้ผู้เรียนเข้ำใจทั้งหลักกำร 

กระบวนกำร และส่ิงท่ีควรบรรลุสูงสุดของกำรท ำเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง หรือกำรน ำหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ไปใช้ในกำรด ำรงชีวิตในบริบทต่ำง ๆ ท่ีไม่ใช่เพียงแค่

กำรท ำกำรเกษตรนั้นคืออะไร? เป็นอย่ำงไร? ซึ่งอันที่

จริง ผู้เรียนหรือบัณฑิตควรจะต้องสามารถอธิบาย

ได้อย่างเป็นระบบอย่างมีความเชื่อมโยงกันทั้งหมด

ด้วย ไม่ใช่แค่การท่องจ าว่า มันคือ “สามห่วง สอง

เง่ือนไข” เพราะถ้าผู้เรียนหรือบัณฑิตเข้าใจอย่าง

เป็นระบบ จะท าให้ เ กิดการเปล่ียนแปลงที่ มี

นัยส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เหมือนกับได้สร้างมวลวิกฤต 

(critical mass) เพ่ิมข้ึนในระบบการเรียนการสอน

ของ ม.ชีวิต ท่ีอำจจะกลำยเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ำอย่ำง

มหำศำลต่อกำรตอบโจทย์ส ำคัญของประเทศและกำร

เป็นผู้น ำแห่งกำรเปล่ียนแปลงในเรื่องทิศทำงกำร

ด ำรงชีวิตตำมแนวคิดและปรัชญำของเศรษฐกิจพอ 

เพียง ท่ีมีควำมเชื่อมโยงกับหลักศำสนำพุทธ ท่ีมีควำม

น่ำสนใจในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ท่ีมีควำมเชื่อมโยงกับ

บริบทเฉพำะของแต่ละท้องถิ่นและบริบทใหญ่ของ

ประเทศด้วย ฯลฯ     

❖ แนวคิดและทฤษฎีการสร้างเสริมพลังอ านาจ 

(Empowerment)  

อันท่ีจริงแนวคิดและทฤษฎีกำรสร้ำงเสริมพลังอ ำนำจ 

ไม่ว่ำจะเป็นของใคร หรือเวอร์ชั่นไหน ก็ล้วนแต่มีควำม 

ส ำคัญต่อกำรท ำงำนและกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้

เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงตนเองในมิติ

ต่ำง ๆ โดยมีอำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ เป็น

เหมือนโค้ชชีวิต ท่ีจะช่วยดึงหรือน ำศักยภำพและควำม 

สำมำรถในด้ำนต่ำง ๆ ท่ีมีอยู่ในตัวผู้เรียนออกมำ เพ่ือ
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ท ำให้ผู้เรียนเกิดควำมเชื่อมั่นในศักยภำพและควำม 

สำมำรถของตน ไม่ใช่มองผู้เรียนเป็นแค่นักศึกษำท่ีต้อง

คอยสั่ง คอยสอน แต่ต้องปรับกระบวนทัศน์หรือเกิด

ทัศนะใหม่ต่อผู้เรียน ต้องมองผู้เรียนว่ำมีศักยภำพและ

ควำมสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ อยู่ในตัวอยู่แล้ว (ในระดับท่ี

แตกต่ำงกันไป) ซ่ึงเป็นศักยภำพและควำมสำมำรถท่ี

อำจถูกกดทับไว้ในช่วงเวลำท่ีผ่ำนมำเน่ืองด้วยเหตุผล 

ต่ำง ๆ ถ้ำผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ในศูนย์กำรเรียนรู้ต่ำง 

ๆ ทุกแห่งเข้ำใจเรื่องน้ี ก็เพียงแค่ท ำหน้ำท่ีผู้เอ้ือให้เกิด

กำรเปล่ียนแปลงหรือท ำให้เกิดพลังกำย พลังใจ พลัง

ครอบครัว พลังองค์กร พลังชุมชน พลังสติและปัญญำ

ท่ีมำก ข้ึน  สำมำรถแก้ ไขปัญหำต่ำง  ๆ  ของตน 

เองและชุมชนได้ ซ่ึงจำกกำรปฏิบัติงำนภำคสนำม 

พบว่ำ มีอำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้จ ำนวนไม่มำก

นักท่ีเข้ำใจเกี่ยวกับเรื่องน้ีอย่ำงครอบคลุม หรือมีกำร

แสดงบทบำทในเชิงกำรสร้ำงเสริมพลังอ ำนำจหรือกำร

เป็นโค้ชชีวิตได้ในระดับท่ีโดดเด่นชัดเจน เช่น จ.อุดรธำนี 

จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ จ.ชัยภูมิ จ.ล ำปำง จ.พิษณุโลก  

จ.ชุมพร และ จ.สงขลำ ดังนั้น ถ้ำ ม.ชีวิต ให้ควำม 

ส ำคัญกับประเด็นน้ีมำกข้ึน มีกำรแนะน ำให้อำจำรย์ผู้

จัดกระบวนกำรเรียนรู้ค้นคว้ำหำเอกสำรด้ำนน้ีมำอ่ำน

และน ำมำถกเถียง หรือแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 

ก็ เ ชื่อ ว่ำ จะเป็นประเด็นในกำรพัฒนำหรือเสริม

ศักยภำพอำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ให้สำมำรถ

แสดงบทบำทในเชิงกำรเสริมพลังหรือกำรเป็นโค้ชชีวิต

ได้มำกขึ้น โดยมีแนวคิดและทฤษฎีด้ำนน้ีเป็นฐำนในกำร

สร้ำงควำมรู้และกำรปฏิบัติท่ีมีคุณค่ำได้อย่ำงต่อเน่ือง

ต่อไป    

❖ แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ 

สู่การเปล่ียนแปลง  

เป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีมีควำมส ำคัญส ำหรับบริบทกำร

ท ำงำนและกำรจัดกำรศึกษำทำงเลือกท่ีเน้นไปท่ีกำร

เปล่ียนแปลงตนเองของผู้เรียน ผู้วิจัยพบว่ำ ในพื้นท่ี ๆ 

ให้ควำมส ำคัญกับเรื่องน้ี ผู้เรียนสำมำรถเปล่ียนแปลง

ตนเองได้อย่ำงชัดเจนและเป็นไปตำมล ำดับขั้นของ

แนวคิดและทฤษฎีน้ี ท่ีน ำมำใช้ในกำรศึกษำวิจัยครั้งน้ี

ด้วย หรือถึงแม้บำงแห่ง อำจจะไม่ได้ใช้แนวคิดและ

ทฤษฎีน้ี แต่ผู้เรียนเกิดกำรเปล่ียนแปลงตำมขั้นตอน

ของทฤษฎี ซ่ึงถ้ำผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ มีควำมรู้

เกี่ยวกับเรื่องน้ี ก็สำมำรถท่ีจะน ำมำใช้กำรวิเครำะห์

ผู้เรียนได้ จึงควรหยิบยกประเด็นน้ีข้ึนมำพูดคุยถกเถียง

กัน ซ่ึงปัจจุบันมีองค์ควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ีในแวดวง

กำรศึกษำและกำรพัฒนำคนในหลำยสำขำวิชำด้วยกัน 

ทั้งน้ี เพ่ือยกระดับกำรท ำงำนและกำรจัดกระบวนกำร

เรียนรู้ท่ีมีฐำนคิดหรือมีแนวคิดและทฤษฎีรองรับ จะท ำ

ให้สำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้เชิงเปรียบเทียบท่ีน่ำสนใจ

ได้เพ่ิมขึ้นตำมไปด้วย 
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ขอ้คน้พบเกี่ยวกบัโมเดลการเรยีนร ูข้อง ม.ชีวิต 

❖ ผู้เรียนและชุมชนเป็นตัวตั้ง  

สรุปได้ว่ำ เป็นโมเดลกำรเรียนรู้ท่ีดีมำก เพรำะท ำให้

ผู้เรียนเป็นส่วนหน่ึงหรือมีควำมยึดโยงกับชุมชนหรือ

สังคมท่ีตนอำศัยอยู่หรือท่ีตนเติบโตมำ ท ำให้ผู้เรียน

และชุมชนเกิดกำรเปล่ียนแปลงหรือได้รับประโยชน์ไป

พร้อม ๆ กัน ไม่ใช่กำรศึกษำท่ีเน้นควำมส ำเร็จเฉพำะ

ปัจเจกบุคคลท่ีเห็นแก่ตัว เหมือนกำรศึกษำกระแสหลัก 

โดยไม่ค ำนึงถึงสังคมและชุมชนของตนแต่อย่ำงใด ซ่ึง

ส่วนใหญ่ในสังคมไทยเป็นผลผลิตของกำรศึกษำแบบน้ี 

ท ำให้ปัญหำต่ำง ๆ ของสังคมและชุมชนไม่ได้รับกำร

แก้ไข ขำดจิตส ำนึกรับผิดชอบต่อประเด็นปัญหำของ

ชุมชนและส่วนรวม    

❖ การสอนหรือสื่อสารในส่ิงที่ท า  

และท าในส่ิงที่สอน  

พบว่ำ อำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำรเรียนรู้ ส่วนใหญ่

พยำยำมท ำในส่ิงท่ีตนเองสอนนักศึกษำหรือผู้เรียน 

เพรำะมองว่ำมีควำมส ำคัญ โดยเฉพำะในประเด็น กำร

มีอยู่มีกิน หรือ “ปลูกส่ิงที่กินและกินส่ิงที่ปลูก” จะ

พบได้ว่ำ ในช่วงหลัง ๆ มำน้ี มีอำจำรย์ผู้จัดกระบวนกำร

เรียนรู้ หรือแม้แต่อำจำรย์ท่ีท ำหน้ำท่ีด้ำนกำรบริหำร

อย่ำงเดียว ไม่ได้เป็นผู้สอนหรือจัดกระบวนกำรเรียนรู้ 

ก็ยังให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงฐำนอำหำรหรือกำรท ำ

กำรเกษตร เพรำะถ้ำไม่ได้ท ำ เวลำพูดคุยหรือส่ือสำร

แนวคิดและปรัชญำของ ม.ชีวิต กับนักศึกษำหรือผู้เรียน 

ก็ไม่สำมำรถพูดได้เต็มปำก เป็นต้น  

❖ การเรียนมาก สอนน้อย  

จำกกำรสังเกตและข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์หรือฟัง

เสียงสะท้อนจำกผู้เรียนในบำงศูนย์กำรเรียนรู้ พบว่ำ 

ยังมีอำจำรย์จ ำนวนไม่น้อยที่เน้นกำรสอนแบบเดิม หรือ 

ไม่ได้เน้นให้ผู้เรียนศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง แล้วน ำ

พูดคุยถกเถียงกันหรือไม่ได้มีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้

เพ่ือให้เกิดกำรเปล่ียนแปลง แต่เป็นกำรบรรยำยตำม

สไลด์ ท ำให้ผู้ เรียนในบำงศูนย์ ฯ ไม่พอใจและรู้สึก

ผิดหวังต่อ ม.ชีวิต เพรำะไม่ตรงกับท่ีประชำสัมพันธ์

หรือท่ีได้ยินมำก่อนหน้ำนั้น   

❖ การใช้เคร่ืองมือแผน 4 แผน  

ในการส่งเสริมการเปล่ียนแปลงของผู้เรียน  

เป็นเครื่องมือและกลยุทธ์ในกำรส่งเสริมกำรเปล่ียน 

แปลงให้กับผู้เรียนท่ีดีมำก ไม่มีใครเหมือน พบว่ำ ถ้ำ

ศูนย์กำรเรียนรู้ใดมีควำมชัดเจน ให้ควำมส ำคัญกับ

เรื่องน้ีและมีวิธีกำรในกำรส่งเสริมหรือกำรส่ือสำรกับ

ผู้เรียน พบว่ำ ผู้เรียนและบัณฑิตมักจะเกิดกำรเปล่ียน 

แปลงอย่ำงเป็นระบบ เป็นองค์รวม โดยเฉพำะท่ีศูนย์

กำรเรียนรู้จังหวัดสุโขทัย จังหวัดน่ำน จังหวัดพิษณุโลก 

จังหวัดสกลนคร จังหวัดชุมพร จังหวัดสงขลำ และ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

❖ การศึกษาชุมชนและพ้ืนที่เรียนรู้  

เป็นกระบวนกำรเรียนรู้ท่ีมีนัยส ำคัญมำก ท่ีจะท ำให้

ผู้เรียนเข้ำใจเรื่อง “ชุมชน” เพ่ือช่วยให้โมเดลกำร

เรียนรู้โดยมีผู้เรียนและชุมชนเป็นศูนย์กลำงนั้นเป็นไปได้ 

แต่พบว่ำ หลำยพื้นท่ีเรียนรู้ยังไม่ได้ใช้แนวคิดเรื่องทุน

หรือขุมทรัพย์ชุมชนในกำรศึกษำ และจ ำนวนไม่น้อยท่ี

ศึกษำแบบเร่งรัดเกินไป ท ำให้ผู้เรียนจ ำนวนมำกยังไม่มี

ควำมกระจ่ำงหรือไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

ชุมชนอย่ำงเป็นองค์รวม ในบำงชุมชนท่ีก่อตั้งมำยำว 

นำน ได้มีกำรจัดกิจกรรม "กำรศึกษำย้อนรอย 50 ปี 

ชุมชน"  ซ่ึงเป็นเครื่องมือท่ีส ำคัญมำก ท ำให้เกิดจุด

เปล่ียน ผู้เรียนเกิดกำรเปล่ียนแปลง/พัฒนำกำรแบบ

ก้ำวกระโดด (exponential growth/development/change)  
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❖ การจัดท าแผนแม่บทชุมชน   

เป็นประเด็นกำรเรียนรู้ ท่ีมีควำมส ำคัญมำกต่อกำร

ท ำงำนชุมชน และเป็นจุดเปล่ียนท่ีส ำคัญมำก ดังนั้น

ผู้เรียนทุกคนควรได้รับโอกำสในกำรร่วมเรียนรู้ในกำร

จัดท ำแผนแม่บทชุมชนอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วนทุก

ขั้นตอนหรือทุกกระบวนกำร เพรำะมีนัยส ำคัญต่อกำร

เปล่ียนกระบวนทัศน์ ท ำให้เข้ำใจกระบวนกำรของชุมชน 

และเป็นเครื่องมือท่ีผู้เรียนสำมำรถน ำไปใช้ได้หรือมี

ประโยชน์ต่อชุมชน ถ้ำผู้เรียนเข้ำใจกระบวนกำรและ

เข้ำใจควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนแม่บทชุมชนและ

แผนพัฒนำสำมปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

❖ การเรียนรู้ด้วยการท าวิสาหกิจชุมชน  

เป็นกำรเรียนรู้ที่มีนัยส ำคัญมำก ผู้เรียนทุกคนที่มีบริบท

ท่ีเอ้ือต่อกำรท ำวิสำหกิจชุมชนในชุมชนท่ีตนอำศัยอยู่ 

ควรได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องน้ีในภำค 

ปฏิบัติจริงด้วย และควรได้มีโอกำสไปศึกษำเรียนรู้ดู

งำนวิสำหกิจชุมชนท่ีมีผลประกอบกำรท่ีดีด้วย อำทิเช่น 

กรณีวิสำหกิจชุมชนแปรรูปข้ำวบ้ำนต้นผ้ึง จ.นครพนม 

เป็นต้น  

“ชุมชนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง” เป็นอีกประเด็นหน่ึง

ที่ท้าทายและมีความส าคัญมากในเชิงการสร้าง

ความรู้และการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองว่าบัณฑิตและ

ผู้เรียน รวมถึงชุมชนที่บัณฑิตและผู้เรียนอาศัยอยู่

นั้น จะสามารถท าให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ และ

สร้างความเข้มแข็งได้จริงหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

อย่างไร ภายใต้เง่ือนไขหรือบริบทแวดล้อมของ

ระบบทุนนิยมและระบบอ านาจรัฐรวมศูนย์อย่างที่

เป็นอยู่ในปัจจุบัน และควรมีการศึกษาวิเคราะห์

วิจัยอย่างต่อเน่ือง ในกรณีที่บางศูนย์การเรียนรู้ 

อาจจะมีศักยภาพและความสามารถที่จะท าได้ แต่

จะต้องพยายามมองทั้งจุดแข็ง-จุดอ่อน และมี

กรอบในการวิเคราะห์ท่ีชัดเจนด้วย       
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ประเด็นวิพากษอ่ื์น ๆ (Critical Issues) ท่ีมีนยัส าคญั 

ต่อการสรา้งความร ู ้ท่ีพบจากการวิจยั แต่ไม่ไดอ้ย ูใ่นค าถาม 

หรอืกรอบแนวคิดการวิจยัตัง้แต่แรก  

❖ ประเด็นกลุ่มชาติพันธุ์ (Ethnicity)  

จำกกำรเก็บข้อมูลหรือกำรท ำงำนในภำคสนำมในพื้นท่ี 

35 จังหวัด พบว่ำ ประเด็นชำติพันธุ์หรือกลุ่มชำติพันธุ์

ต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็น กลุ่มชำติพันธุ์ไทยพวน ท่ีอุดรธำนี 

กลุ่มชำติพันธุ์ภูไท ย้อและกะเลิงท่ีสกลนครและนคร 

พนม กลุ่มชำติพันธุ์เขมร กูย กวย ส่วยท่ีสุรินทร์และ

อีสำนใต้ กลุ่มชำติพันธุ์ไทยโยนก ท่ีอุตรดิตถ์ กลุ่มชำติ

พันธุ์กระเหรี่ยงท่ีแม่ฮ่องสอน กลุ่มชำติพันธุ์ม้ง เม่ียน 

และอ่ืน ๆ ท่ีจังหวัดน่ำน และกลุ่มชำติพันธุ์อ่ืน ๆ ใน

ขอบเขตทั่วประเทศ ท่ีอำจจะสนใจหรือต้องกำรเข้ำมำ

เป็นผู้สืบสำนปรัชญำและแนวคิดของ ม.ชีวิต ในอนำคต 

แต่ผู้วิจัย พบว่ำ กำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ของ ม.

ชีวิต ในแต่ละพื้นท่ียังไม่ค่อยให้ควำมส ำคัญกับประเด็น

ชำติพันธุ์ หรือมีพูดถึงบ้ำง แต่ก็ในโทนเสียงท่ีบำงเบำ 

หรือไม่ค่อยให้น้ ำหนักเท่ำใด ซ่ึงอันท่ีจริงนั้น ประเด็น

ชำติพันธุ์ มีควำมสัมพันธ์กับประเด็น “ท้องถ่ิน” 

( locality)  หรือค ำ ว่ำ “ชุมชนท้องถ่ิน”  ( local com 

munity) เป็นอย่ำงมำก จึงควรให้ควำมส ำคัญกับเรื่องน้ี

ในล ำดับต้น ๆ ด้วย   

ในล ำดับต่อไป จะน ำเสนอเกี่ยวกับบทเรียนท่ีเรียนรู้ 

(lesson-learned) ท่ีมีควำมส ำคัญ 

❖ บทเรียนที่เรียนรู้ (Lesson-learned)  

ซ่ึงเป็นประเด็นวิชำกำรท่ีค่อนข้ำงใหญ่ และควรใช้เป็น

วัตถุดิบท่ีส ำคัญในกำรน ำไปถกเถียง ขบคิด เพ่ือวำง

จังหวะก้ำวในล ำดับต่อไปให้เหมำะสมและสอดคล้อง

กับบริบทที่แวดล้อม คือ 

1. กำรจัดกำรศึกษำทำงเลือกในบริบทของ สรพ. และ

สังคมไทย ยังเผชิญกับกำรต้องพ่ึงพำตนเอง เพรำะ

ไม่ได้รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินหรือกำรอุดหนุนจำก

รัฐ (subsidies) เพรำะเป็นกำรจัดกำรศึกษำในระดับ

ปริญญำตรี ท่ีด ำเนินกำรโดยภำคประชำสังคม ท ำให้

ต้องด้ินรนด้วยตนเอง ทั้ง ๆ ท่ีคนท่ีมำเรียนจ ำนวนมำก

เป็นผู้ ท่ีขำดโอกำสในช่วงวัยเรียน เพรำะฐำนะทำง

เศรษฐกิจของครอบครัวไม่ดี ท ำใ ห้ต้องไปท ำงำน

ช่วยเหลือครอบครัว และคนเหล่ำน้ีส่วนใหญ่เป็น

เกษตรกร ท่ีในช่วงท่ีผ่ำนมำตั้งถิ่นฐำนอยู่ในท่ีห่ำงไกล

จำกเมือง หรือไกลจำกกำรพัฒนำควำมทันสมัยของ

ประเทศ แสดงให้เห็นว่ำ กำรพัฒนำท่ีผ่ำนมำไม่

สำมำรถท ำให้เกิดควำมเท่ำเทียมในโอกำสต่ำง ๆ ของ

คนในสังคม ดังนั้น จึงควรมีกำรขับเคล่ือนในเรื่องน้ี 

เพ่ือให้รัฐจัดสรรทรัพยำกรส่วนหน่ึงมำสนับสนุนกำรจัด

กำรศึกษำเพ่ือปวงชน 

2. กำรจัดกำรศึกษำทำงเลือกร่วมกับสถำบันกำรศึกษำ

ในระบบ เพ่ือประหยัดค่ำใช้จ่ำยและสำมำรถเข้ำถึง

ผู้เรียนได้จ ำนวนมำกผ่ำนโครงสร้ำงและเครือข่ำยท่ีมี

อยู่แล้ว ไม่ประสบผลส ำเร็จ เพรำะปัญหำธรรมำภิบำล

และแนวคิดท่ีไม่ตรงกัน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีน่ำเสียดำยเป็น

อย่ำงย่ิงท่ีสถำบันกำรศึกษำของสังคมไม่สำมำรถ

ร่วมมือกันผลักดันและสำนต่อกำรศึกษำท่ีมีแนวคิดและ

ปรัชญำที่อยู่บนฐำนประสบกำรณ์ท่ีมีควำมเชื่อมโยงกับ

ชุมชนท้องถิ่นของประเทศได้ ท ำให้สังคมไทย ยังต้องใช้

ระบบกำรศึกษำท่ีลอกเลียนแบบมำจำกต่ำงประเทศ 

หรือกำรศึกษำท่ีไม่สอดคล้องกับชีวิตยังคงเป็นกระแส

หลัก ท ำให้กำรจัดกำรศึกษำท่ีสอดคล้องกับควำมเป็น

จริงในชีวิตและสังคม ยังต้องประสบชะตำกรรมด้วย

ตนเองอย่ำงกระท่อนกระแท่น และน่ีคือเหตุผลหน่ึงท่ี

ท ำให้สังคมไทยอ่อนแอ ประกอบกับ สรพ. เอง ก็ยังมี

จุดอ่อนในกำรสร้ำงควำมรู้ท่ีมีควำมเชื่อมโยงกับควำม

จริงท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ ท ำให้ระบบเศรษฐกิจ

ชุมชนท่ีเข้มแข็ง เป็นไปได้ยำก หรือยังอยู่ในเขตแดนของ
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ข้อจ ำกัด เพรำะขำดกำรสร้ำงควำมรู้บนฐำนกำรขับ 

เคล่ือนของบัณฑิตท่ีมีผลงำน  

3. กำรส่ือสำรระหว่ำง สรพ. กับ สกอ. ซ่ึงเป็นหน่วย 

งำนภำครัฐท่ีมีหน้ำที่ก ำกับ ดูแล ติดตำมกำรท ำงำน ยัง

มีช่องว่ำงอีกมำก หรือยังไม่สำมำรถส่ือสำรให้เข้ำใจกัน

ได้ ส่วนหน่ึงเป็นผลมำจำกกระบวนทัศน์ วิธีคิด มุมมอง

ท่ีแตกต่ำงกัน ท ำอย่ำงไร จึงจะมีกำรส่ือสำร ท ำควำม

เข้ำใจบริบทท่ีแตกต่ำงกัน ยอมรับและเคำรพในแนว 

ทำงของ ม.ชีวิต ด้วยควำมจริงใจ มีกำรสร้ำงควำมร่วม 

มือกันในกำรพัฒนำระบบกำรติดตำมและประเมินผล ท่ี

จะเป็นกำรหนุนเสริมให้เกิดพลังในกำรสร้ำงกำรเรียนรู้

ซ่ึงกันและกันได้จริง 

4. เครือข่ำยท่ีเข้ำมำร่วมจัดกำรศึกษำในภูมิภำคจ ำนวน

มำก ยังไม่สำมำรถสร้ำงเครือข่ำยในท้องถิ่น หรือยังไม่

เข้มข้นในเรื่องวิธีคิด มุมมอง แนวคิดเกี่ยวกับกำรศึกษำ

เพ่ือท้องถิ่น รวมถึงยังขำดศักยภำพในกำรผลิตหรือ

สร้ำงควำมรู้บนฐำนกำรท ำงำนและกำรขับเคล่ือนด้วย

ตนเอง ท ำให้เครือข่ำยในชุมชนยังไม่เข้มแข็งเท่ำท่ีควร

จะเป็น ซ่ึงถ้ำสำมำรถท ำอย่ำงมีควำมเชื่อมโยง มีควำม

ชัดเจน สำมำรถสร้ำงควำมรู้ได้ จะท ำให้ระบบต่ำง ๆ 

ในชุมชนเข้มแข็งข้ึนได้ แม้จะต้องเผชิญกับพลังของรัฐ

และทุนท่ีเหนือกว่ำก็ตำม 

5. กำรเป็นสถำบันท่ีสอนด้ำนกำรพ่ึงพำตนเองอย่ำงมี

ศักด์ิศรี มีอยู่มีกินในท้องถิ่นของตน ก็ไม่ใช่เรื่องง่ำย

ในทำงปฏิบัติ เพรำะจริง ๆ แล้ว คนจ ำนวนมำกหรือคน

ทั้งหมดยังต้องข้ึนต่อรัฐและทุนในมิติต่ำง ๆ หรืออำจ

กล่ำวได้ว่ำ รัฐและทุนยังมีพลังในกำรครอบง ำหรือมี

อิทธิพลต่อชีวิตของประชำชน ผู้เรียน บัณฑิตเหนือพลัง

ของสถำบันชุมชน เพรำะสถำบันชุมชนเองก็อยู่ในภำวะ

เชิงวิพำกษ์ (critical point) เพรำะกลไกต่ำง ๆ มีกำรทับ

ซ้อนกันค่อนข้ำงมำก จึงควรท ำควำมเข้ำใจเรื่องควำม

สลับซับซ้อนของระบบท่ีเป็นอยู่ เพรำะมีควำมส ำคัญ

มำกต่อกำรเข้ำถึงควำมจริง หรือกำรมองอย่ำงสอด 

คล้องกับควำมจริง  

6. กำรเป็นสถำบันกำรศึกษำเพ่ือปวงชน ท่ีจ ำเป็นต้อง

ท ำงำนเชิงเครือข่ำย หรือมีกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย

ท่ีเชื่อมกับชุมชนท้องถิ่น จ ำเป็นต้องมีควำมแม่นย ำใน

ด้ำนข้อมูล ท ำอย่ำงไรจึงจะเกิดกำรส่ือสำรกันด้วย

ช่องทำงต่ำง ๆ ท่ีไม่เป็นทำงกำร มีควำมสม่ ำเสมอ มี

กำรรับฟังซ่ึงกันและกัน จะสำมำรถลดช่องว่ำงต่ำง ๆ 

ได้มำก และท ำอย่ำงไร จึงจะไม่กลำยเป็นส่วนหน่ึงของ

กำรบริหำรจัดกำรท่ีใช้เงินเป็นตัวน ำ ภำยใต้เง่ือนไขท่ี

จ ำกัดด้ำนกำรเงิน ย่ิงต้องสร้ำงพลังเชิงสังคม หรือกำร

ระดมพลังจำกทุกคน ทุกระดับ เพรำะท่ีจริงมีทรัพยำกร

ในท้องถิ่นหลำกหลำยประเภท แต่ท่ีผ่ำนมำ ยังไม่ได้รับ

กำรศึกษำวิจัยหรือท ำควำมเข้ำใจอย่ำงจริงจัง 

7. กำรเป็นสถำนประกอบกำรทำงสังคม ( social 

enterprise) ตำมท่ีก ำหนดไว้ตั้งแต่ก่อตั้งสถำบันนั้น น่ำ 

จะยังมีควำมเป็นไปได้ ถ้ำมีกำรส ำรวจหรือศึกษำควำม

เป็นไปได้อย่ำงจริงจัง
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ขอ้เสนอแนะ: เพ่ิมเติม  

ส ำหรับข้อเสนอแนะ ณ ท่ีน้ีเป็นเพียงข้อเสนอแนะเพ่ิม 

เติม ท่ียังไม่ได้มีกำรกล่ำวไว้ในรำยงำนวิจัยเล่มอ่ืน ๆ ซ่ึง

เป็นผลงำนของโครงกำรวิจัยน้ี หรืออำจจะมีกำร

กล่ำวถึงบ้ำงในรำยงำนบำงเรื่อง แต่อำจจะไม่ได้เน้นย้ ำ

ถึงควำมส ำคัญมำกเท่ำใด และเน่ืองจำกรำยงำนกำร

วิจัยเล่มน้ีใช้วิธีกำรวิเครำะห์เชิงสะท้อน ( reflexive 

analysis) เป็นหลักตั้งแต่ต้นจนจบ จึงได้มีกำรสะท้อน

มุมมองหรือให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ ท่ีมี

ควำมเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหำท่ีพบ ไว้ไนเน้ือหำของ

แต่ละส่วนอย่ำงเข้มข้นแล้ว ดังนั้น ผู้อ่ำน ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด หรือผู้ใช้ประโยชน์จำก

งำนวิจัยเล่มน้ี จึงควรอ่ำนรำยงำนกำรวิจัยเล่มน้ีตั้งแต่

ต้นจนจบ จะท ำให้เข้ำใจว่ำผู้วิจัยมีข้อคิดเห็นและข้อ 

เสนอแนะต่อประเด็นปัญหำต่ำง ๆ ท่ีพบในแต่ละ

องค์ประกอบของกำรประเมินตำม “ตัวแบบเชิงระบบ” 

ทั้งเรื่องปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต ผลลัพธ์และ

ผลกระทบ และปัจจัยบริบทท่ีแวดล้อมไว้แล้วอย่ำงไร

บ้ำง 

ส าหรบัขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ หรอืเสรมิจากท่ี

กล่าวไปแลว้ท ัง้หมดตลอดทัง้เล่ม ท่ีตอ้งการ

เสนอไว ้ณ ท่ีนี้ กค็อื  

1. กำรท่ีจะต้องมีกำรศึกษำวิจัยต่อเน่ืองในพื้นท่ีต่ำง ๆ 

หรือบำงกรณีศึกษำท่ีมีนัยส ำคัญต่อกำรสร้ำงควำมรู้

เชิงลึกและมีควำมครอบคลุม เช่น กรณีของวิสำหกิจ

ชุมชนแปรรูปข้ำวบ้ำนต้นผ้ึง อ.เมือง จ.นครพนม ท่ีใน

กำรศึกษำวิจัยครั้งน้ี ได้หยิบยกเป็นกรณีศึกษำที่ส ำคัญ

ท่ีสุดในประเด็นกำรจัดท ำวิสำหกิจชุมชนข้ำวอินทรีย์

ส่งออกต่ำงประเทศ ท่ีสำมำรถตอบสนองต่อปัญหำ

และควำมต้องกำรของชุมชน ท ำให้ชำวนำสำมำรถขำย

ข้ำวในรำคำท่ีสูงกว่ำขำยให้พ่อค้ำคนกลำง ฯลฯ แต่ทีม

วิจัยไม่มีเวลำเพียงพอในกำรท ำกำรศึกษำเชิงลึกอย่ำง

ครอบคลุม เพรำะเป็นวิสำหกิจขนำดใหญ่ ท่ีมีเครือข่ำย

ผู้ผลิตจ ำนวนมำกถึง 12,000 รำย เฉพำะในจังหวัด

นครพนมและมุกดำหำร แต่ยังมีเครือข่ำยเกษตร

อินทรีย์ในภำคอีสำนท่ีเชื่อมโยงกันอีก 8 จังหวัด ดังนั้น 

จึงควรมีกำรศึกษำวิจัยเกี่ยวกับกรณีน้ี เพรำะมีนัย 

ส ำคัญต่อกำรท ำควำมเข้ำใจค ำว่ำ “ระบบเศรษฐกิจ

ชุมชนในระดับฐานรากและเครือข่าย” ท่ีมีนัยส ำคัญ

ต่อทิศทำงกำรขับเคล่ือนและสถำนภำพต่ำง ๆ ต่อไป

ของ ม.ชีวิต เช่น อำจจะมีควำมเป็นไปได้ในกำรยก 

ระดับ ม.ชีวิต เป็นสถำนประกอบกำรทำงสังคม (social 

enterprise) ท่ีมีขำหน่ึงด ำเนินธุรกิจท่ีมีก ำไร เพ่ือมำ

ตอบสนองต่อกำรจัดกำรศึกษำทำงเลือก ซ่ึงเป็นกำรท ำ

หน้ำท่ีทำงสังคมท่ีมีคุณค่ำต่อกำรพัฒนำคน เป็นต้น 

นอกจำกน้ี ก็ยังมีกรณีศึกษำอ่ืน ๆ อีกจ ำนวนมำกท่ี

น่ำสนใจในกำรศึกษำวิจัยต่อเน่ืองในเชิงลึก เช่น กรณี

ของวิสำหกิจยำงพำรำต ำบลพรุพี อ.บ้ำนนำสำร จ.สุ

รำษฎร์ธำนี กรณีของศูนย์กำรศึกษำหญ้ำแพรกสำละ

วิน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน กรณีของสหกรณ์กำร 

เกษตรอำหำรปลอดภัยกรีนมำร์เก็ตพิษณุโลก จ ำกัด ท่ี

ด ำเนินกำรโดยอำจำรย์ของ ม.ชีวิต ท่ี ต.ปลักแรด อ.

บำงระก ำ จ.พิษณุโลก เป็นต้น   

2. ม.ชีวิต ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงองค์ควำมรู้

ในด้ำนต่ำง ๆ อย่ำงต่อเน่ือง โดยเฉพำะองค์ควำมรู้ท่ี

เชื่อมโยงกับประเด็นชำติพันธุ์ ซ่ึงพบว่ำ มีควำมส ำคัญ

เป็นอย่ำงมำกต่อกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ตำม

แนวทำงของ ม.ชีวิต ท่ีมีควำมเชื่อมโยงกับกำรจัดกำร 

ศึกษำทำงเลือกเพื่อชุมชนท้องถิ่น ท่ีไม่อำจละเลยได้ 
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ภาคผนวก 

ตาราง ก 

สรปุการเปลี่ยนแปลงตนเองดา้นต่าง ๆ ความพยายามในการพ่ึงพาตนเองของผ ูเ้รยีน  

บรบิทต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งและอาชีพปัจจบุนัของผ ูใ้หข้อ้มลูเชิงคณุภาพจ านวน 116 ราย
81  

ชื่อ-สกุล ผู้เรยีน 

เพศ 

สถำนภำพทำงกำรศึกษำ 

พ้ืนที่เรียนรู ้

การเปลี่ยนแปลงตนเอง ความพยายามในการพึ่งพาตนเอง 

ความรู้ความเขา้ใจและทักษะต่าง ๆ ที่เพิ่มขึน้  

และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  

อาชีพปัจจบุัน / การ

เปลี่ยนแปลงการผลติ 

ด้านการเกษตร 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 38 ราย 

1.  วัชรินทร์ บอ่เหม  

(ช) นักศึกษำปี 2560 

หนองคำย 

 

 

- ได้ทบทวนตัวเอง เข้ำใจตัวเอง พ่อแม่เคยสอนให้ใชช้วีิตให้มี
ควำมสุข แต่ไม่สนใจ ท ำงำนเป็นสถำปนกิ คดิถงึแต่เร่ืองเงิน 

ท ำงำนหนัก ไม่มเีวลำให้ครอบครวั  

- เม่ือไม่ประสบควำมส ำเรจ็ในกำรท ำธุรกจิ จงึมำเป็นผู้จัดกำร
ร้ำนอำหำรที่นี ่เม่ือได้มำเรยีนไดม้ีโอกำสทบทวนตนเอง (มกีำร

ทบทวนมำบ้ำงแล้วหลงัธุรกิจลม้เหลว) จงึท ำให้เขำ้ใจว่ำ ท ำสิง่

เล็กให้ส ำเรจ็กอ่น แล้วทุกอยำ่งจะตำมมำเอง ท ำในสิ่งที่มี

ควำมสุข ซึ่งที่ผำ่นมำมีพ่อแมเ่ป็นแบบอย่ำงที่ดี ไมม่ีหนีส้ิน ไม่

เจ็บปว่ย เพรำะพอ่แม่เนน้ให้ใช้ชีวติให้มีควำมสุข 

ดูแลแปลงผักของร้ำนอำหำร

ซึ่งเป็นของรสีอรท์ / โรงแรม

ที่ท ำงำนอยู่และเป็นผูร้ิเริ่ม

ในกำรท ำแปลงผกัอินทรีย์ 

2. ปรกชน (นงลักษณ)์  

โคตรจะรินทร ์

(ญ) นักศึกษำปี 2560 

หนองคำย 

- แต่งงำนกับชำวตำ่งชำต ิสรำ้งควำมมั่นคงทำงอำชพีโดยกำร
ท ำธุรกจิด้ำนรีสอร์ท และให้ญำตพิี่น้องได้ท ำงำนในรีสอรท์ 

- มีปัญหำควำมไมเ่ข้ำใจกันระหวำ่งพี่น้องในครอบครัว จงึ

ต้องกำรพัฒนำตวัเองและสรำ้งควำมเข้ำใจกันในครอบครัว 

- เพิ่งเรียนได ้1 เทอม แต่พบวำ่หลังเรียนได้ท ำให้ครอบครัวพี่
น้องมีกำรสื่อสำรและเข้ำใจกันมำกกวำ่เดิม  

- มีควำมต้องกำรส่งเสริมให้ชุมชนใกลเ้คียงท ำเกษตรอินทรีย์ ซึง่
ปัจจุบันก็มกีำรท ำบ้ำงแล้วบริเวณริมแมน่้ ำโขง หนำ้

ร้ำนอำหำรและทีบ่้ำนในหมู่บำ้น ท ำให้ลดต้นทุนกำรซ้ือ

วัตถุดิบเข้ำร้ำนอำหำร  

- ต้องกำรผู้ที่มคีวำมรู้ควำมสำมำรถดำ้นเกษตรอนิทรียห์รือ
บุคลำกรของ ม.ชวีิต มำร่วมกันสง่เสริมชำวบำ้นและเป็นจุด

เช่ือมต่อและสรำ้งเครือข่ำย ซึ่ง ม.ชวีิต ที่นี่มอีำจำรยอ์ยู่ท่ำน

เดยีว ท ำให้ยงัไมไ่ด้ขับเคล่ือนในชมุชนมำกเท่ำที่ควร 

มีแปลงผลิตผักอยู่ริมแม่น้ ำ

โขง รวมถงึที่ร้ำนอำหำรและ

ที่บ้ำนด้วย 

 

3. ภูมริินทร ์รอบคอบ  

(ช) บัณฑิตปี 2555  

- จำกคนท่ีท ำอะไรจะต้องท ำใหญ ่เพรำะอยำกรวย ท ำให้ไม่

ประสบควำมส ำเร็จ บวกกับเลกิกับภรรยำและลูกไปอยูก่ับ

มีไร่อ้อยทั้งของครอบครัว

และของตนเอง 10 ไร่ และ

                                                        
81 กำรจัดเรียงล ำดับภูมิภำค จังหวัดและรำยช่ือผู้เรียนหรือบัณฑิต ณ ที่นี้ เป็นกำรจัดเรียงตำมวันที่ปฏิบัติงำนในภำคสนำม หรือใน

กำรเก็บข้อมูลภำคสนำมระหว่ำงเดือนมกรำคม-พฤษภำคม 2561 
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ชื่อ-สกุล ผู้เรยีน 

เพศ 

สถำนภำพทำงกำรศึกษำ 

พ้ืนที่เรียนรู ้

การเปลี่ยนแปลงตนเอง ความพยายามในการพึ่งพาตนเอง 

ความรู้ความเขา้ใจและทักษะต่าง ๆ ที่เพิ่มขึน้  

และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  

อาชีพปัจจบุัน / การ

เปลี่ยนแปลงการผลติ 

ด้านการเกษตร 

อุดรธำน ี ทำงภรรยำ ท ำให้รู้สึกไมม่ีใคร แตพ่อไดม้ำเรยีนทีน่ี่ ได้อยู่กับ

คนท่ีมคีวำมคดิไปในทศิทำงเดียวกัน ท ำให้เขำ้ใจชวีิต และตก

ผลึกทำงควำมคดิว่ำ ถำ้มีควำมพอเพียงจะไม่ท ำให้ยำกจน 

และที่ผ่ำนมำรู้จกัแต่คนอ่ืนแต่ไมเ่คยรู้จักตัวเอง เปน็คนชอบ

เรียนรู้ ท ำอะไรตอ้งรู้จรงิ ชอบอำ่นหนังสือ 

ก ำลังเริ่มปรับเปลี่ยนกำร

ผลิตโดยไม่ใชส้ำรเคม ี

ทดลองบนพ้ืนที่ 1 ไร ่

4. อัมพร นนทพนัธ ์ 

(ช) บัณฑิตปี 2555  

อุดรธำน ี

- กอ่นมำเรียนท ำงำน 8 ชม.ไม่มีเวลำให้ครอบครัว จัดกำรธุรกิจ
ที่มอียู่ไดไ้มด่ ี

- ทรำบเปำ้หมำยของชีวิตชัดเจนขึ้น เลยลำออกจำกเจ้ำหนำ้ที่ 
รพ.(รับรำชกำร) มำท ำธุรกิจของตัวเองเต็มที่ (รสีอร์ท และ

วิทยุชุมชน)  

- มีกำรบรหิำรจัดกำรเวลำดขีึ้น ท ำให้ได้ใชช้วีิตอยูก่ับครอบครัว
เต็มที ่

- ท ำธุรกจิของใช้จำกสมุนไพร 
- ไม่มีหนีส้ินเพิ่ม 

- ไม่ได้ท ำเกษตร 
- มีกิจกำรรีสอร์ท 

- ท ำผลิตภัณฑส์มนุไพร 

- ท ำวิทยุชุมชน 

5. กู้ศักดิ์ ทับทมิ 

(ช) บัณฑิตปี 2554 

และก ำลังศึกษำ ป.โท 

สกลนคร 

- เลกิสูบบุหรี่ ลดกำรดื่มสุรำลง จำกที่เคยด่ืมทุกวัน ท ำให้
คำ่ใช้จ่ำยลดลง มีเงินออม และมีเวลำอยู่กับครอบครัวมำกขึน้ 

มีแปลงปลูกมะเขอืเทศ และ

ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ในพืน้ที่ 

30 ไร่ 

6. นันทภัส  ใหมค่ำมิ  

(ญ) นักศึกษำปี 2559 

มหำสำรคำม 

- ได้เรยีนรูห้ลำยสิง่จำกเพ่ือนที่เรียนด้วยกัน และน ำมำปรับใช้ 
ปัจจุบันมีสวนมะนำวเล็กๆ  

- พัฒนำธุรกจิดำ้นกำรคำ้ขำยให้ดขีึน้ ทั้งกำรจัดท ำบญัชี 

กำรเงิน วำงแผนกำรท ำงำน ประหยัดมำกขึ้น 

มีที่ดินและท ำสวนมะนำว

เล็กๆ 30 กว่ำตน้ 

7. สำคร ศรีมุง่คุณ 

(ญ) นักศึกษำปี 2559 

มหำสำรคำม 

- เรียนแล้วท ำให้รูจ้ักตัวเอง คิดและท ำอะไรอย่ำงเป็นระบบ 
บริหำรจัดกำรเวลำได้ด ีได้ควำมรู ้ได้แชร์ประสบกำรณ์ร่วมกับ

เพ่ือนๆ  

- ปัจจุบันท ำแคร่หรือม้ำนั่งไมไ้ผ่เพ่ือเสริมรำยได้ และพัฒนำเป็น

ชุดโซฟำ (อำชพีท ำแครห่รือมำ้นัง่ไม้ไผท่ ำเป็นรำยได้เสรมิให้

ครอบครัวอยู่แลว้ แต่ท ำเล็ก ๆ นอ้ย ๆ) 

- ไม่มีที่ดิน/ไม่ได้ท ำเกษตร 
- ท ำงำนเป็นผู้ช่วยเภสัชกร
ที่โรงพยำบำล และท ำมำ้

นั่งไม้ไผ ่เป็นอำชพีเสริม 

8. บริรักษ์  รักษำพันธ์  

(ช) นักศึกษำปี 2559 

มหำสำรคำม 

- ไปท ำงำนและเรยีนที่ม.รำมฯ ที่กรุงเทพฯ เม่ือต้องกำรกลับมำ
อยู่บ้ำนตอ้งเลือกว่ำจะเรยีนต่อท่ีไหน เลยตัดสินใจมำเรียนที่น่ี 

จำกที่เคยคดิว่ำตวัเองรู้ทุกอย่ำงแลว้ แต่พอมำเรียนเหมือนยงั

ไม่รู้อะไรเลย 

- ริเริ่มท ำบ่อปลำ เลีย้งปลำนิลในทีด่ินของครอบครวั ปลูก
พืชผักริมบอ่เลีย้งปลำเพ่ือพึ่งพำตนเองในด้ำนอำหำร  

มทีี่ดนิ ก ำลงัเลี้ยงปลำนลิ 

เน่ืองจำกมีพ้ืนที่วำ่งเปลำ่อยู่

แล้วไมไ่ด้ใชป้ระโยชน ์2 บ่อ   

9. เนตรชนก  แสนโกษำ  

(ญ) นักศึกษำปี 2560 

มหำสำรคำม 

- เริ่มเรียนรู้กำรท ำเกษตร หรือก ำลังท ำศูนย์เรยีนรู้ทำงกำร
เกษตร (สำมีเป็นนักกำรเมือง) และมีกจิกำรดำ้น

มีสวนเกษตรผสมผสำนและ

ก ำลังพัฒนำให้เป็นศูนย์

เรียนรู้ทำงกำรเกษตร 10 ไร ่
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ชื่อ-สกุล ผู้เรยีน 

เพศ 

สถำนภำพทำงกำรศึกษำ 

พ้ืนที่เรียนรู ้

การเปลี่ยนแปลงตนเอง ความพยายามในการพึ่งพาตนเอง 

ความรู้ความเขา้ใจและทักษะต่าง ๆ ที่เพิ่มขึน้  

และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  

อาชีพปัจจบุัน / การ

เปลี่ยนแปลงการผลติ 

ด้านการเกษตร 

ศลิปวัฒนธรรม (มวีงหมอล ำซิง่ ท ำมำ 30 ปแีล้ว) ในสวน

เกษตรจะมีที่พักและห้องประชุม 

10. ทองเส็ง  แสนรัง  

(ช) บัณฑิตปี 2557 

มหำสำรคำม 

- ท ำงำนกำรเมืองท้องถิ่น และงำนชุมชนหลำกหลำย แต่ก ำลัง
จะเลิกเล่นกำรเมือง เพรำะท ำให้เกดิหนี้สนิ 

- จำกเป็นคนที่ใจรอ้นก็ใจเย็นลง นกึถึงใจคนอ่ืน ท ำตัวเป็น
ต้นแบบท่ีดใีห้คนอ่ืน 

- ท ำโครงงำนเลีย้งไกพ่ันธุพ้ื์นเมือง ท ำให้รำยจ่ำยลดลง 

มีที่ดินเป็นของตวัเอง 11 ไร ่

11. พิชัย สุดชำ  

(ช) นักศึกษำปี 2560 

ร้อยเอ็ด 

- บริหำรจัดกำรเวลำได้ด ีเน่ืองจำกตอ้งมำเรยีนและท ำธุรกจิ
ส่วนตัวด้วย 

- ไม่มีที่ดิน/ไม่ได้ท ำเกษตร 
- มีอูซ่อ่มรถยนตแ์ละ
ประกันภัยรถยนต ์

12. สุนศิ ศรีน้ ำค ำ 

(ญ) นักศึกษำปี 2560 

ร้อยเอ็ด 

- ได้เรยีนรูแ้ละพบปะเพ่ือน ได้ควำมรู้เก่ียวกับสุขภำพองค์รวม - ไม่มีที่ดิน/ไม่ได้ท ำเกษตร 
- เจ้ำของกจิกำรรถตู้ 

13. พระอนุรักษ ์อภนิันโท 

(มูลรักษ)์ 

(ช) นักศึกษำปี 2560 

ร้อยเอ็ด 

- เคยสูบบุหรี่ พอมำเรียนเลิกสูบบหุรี่ไดแ้ล้ว - ไม่มีที่ดิน/ไม่ได้ท ำเกษตร 
- เป็นพระภิกษุ 

14. จันทำ นันทเสนำ  

(ช) บัณฑิตปี 2557 

ร้อยเอ็ด 

- ท ำเกษตรผสมผสำน เลีย้งไก ่เลีย้งเป็ดเทศ ขำยผลติภัณฑ์ท่ีได้

ทำงเฟสบุ๊คและคนในหมู่บำ้น  

มีสวนเกษตรผสมผสำนและ

เลี้ยงสัตว ์พื้นที่ 10 ไร่ 

15. สุริยัน เต่ำทอง  

(ช) บัณฑิตปี 2554 

ศรีสะเกษ 

- หันมำใชปุ้๋ยขีไ้ก/่หอยเชอรี่ในนำขำ้วไรซ์เบอร์รี่ที่ท ำก่อนมำ
เรียนอยู่แลว้ แต่เม่ือกอ่นใชปุ้๋ยขีห้มูที่มีตน้ทุนสงู พอเรียนได้

ควำมรู้วำ่ควรใชปุ้๋ยอะไรที่ลดทุนกำรผลิตและไดผ้ลด ี

- มีเหตุมีผล วำงแผนกำรด ำเนินชวีติได้ชัดเจนขึ้น  

มีแปลงผลิตข้ำวไรซ์เบอรร์ี่ 5 

ไร่ 

16. ประกำย สงิห์ค ำ  

(ญ) บัณฑิตปี 2557 

ศรีสะเกษ 

- ท ำงำนในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  
- กำรมำเรยีนช่วยผลักดันให้เกิดกำรวำงแผนชีวติที่เป็นระบบ  
- สุขภำพดีขึน้เพรำะกินผักท่ีปลูกไม่มีสำรเคม ี

- ปลูกสมุนไพรรอบบำ้น ทั้งเพ่ือควำมสวยงำมและท ำเป็น
ตัวอยำ่งให้คนในชุมชนดว้ย เพรำะเป็น ส.อบต. 

มีสวนสมุนไพรรอบๆ บ้ำน/

ไม่ได้ระบุขนำดพ้ืนที ่

17. สิรลิักษณ์ ศรสีุรักษ ์ 

(ญ) บัณฑิตปี 2554 

ศรีสะเกษ 

- เกิดแนวคดิในกำรท ำใหสุ้ขภำพด ีเพรำะเป็นโรคหลำยโรคและ
เคยแท้งลูกมำก่อน จึงกลับมำอยูบ่้ำนและพัฒนำพ้ืนที่นำที่วำ่ง

เปลำ่ให้เป็นเกษตรครบวงจร มีโซล่ำเซล และเผำถำ่น ท ำทุก

อย่ำงเพ่ือพึ่งพำตวัเองได้ทัง้อำหำรและพลังงำน 

มีที่ดินที่ก ำลังพฒันำให้เป็น

เกษตรครบวงจร และใช้โซ

ล่ำเซล เผำถำ่นดว้ย บน

พ้ืนที่ 16 ไร ่

18. ทองดี ศรสีรรงำม  

(ญ) นักศึกษำปี 2560 

สุรินทร ์

- รู้เป้ำหมำย วำงแผนชวีิต จัดกำรเวลำได้ด ีเคยฟุม่เฟือยก็หัน
มำอดออม ผลิตน้ ำยำล้ำงจำน/น้ ำยำซักผ้ำใช้เอง ปลูกผักกนิ

เอง เป็นตัวอยำ่งในชุมชน เพรำะเป็น ส.อบต. 

ปลูกผักกนิเองในพื้นที่รอบ

บ้ำน/ไม่ได้ระบขุนำดที่ดิน/

พ้ืนที ่
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ชื่อ-สกุล ผู้เรยีน 

เพศ 

สถำนภำพทำงกำรศึกษำ 

พ้ืนที่เรียนรู ้

การเปลี่ยนแปลงตนเอง ความพยายามในการพึ่งพาตนเอง 

ความรู้ความเขา้ใจและทักษะต่าง ๆ ที่เพิ่มขึน้  

และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  

อาชีพปัจจบุัน / การ

เปลี่ยนแปลงการผลติ 

ด้านการเกษตร 

19. ณรงค์ วงแกว้  

(ช) นักศึกษำปี 2560 

สุรินทร ์

- รู้จักกำรวำงแผนและกำรจัดกำรกับชีวติ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกำรใชส้ำรเคมีมำใช้ปุ๋ยคอก/ปุย๋หมักในกำรท ำ

เกษตรบนท่ีดนิของพ่อแม ่

มีแปลงเกษตร ปลูกพืช

เชงิเดี่ยวพืชผักสวนครัว และ

ไม้ยืนต้นแบบผสมผสำน/

ไม่ได้ระบุขนำดทีด่ินหรือ

พ้ืนที ่

20. นำยณัฎฐชัย (วันชัย) 

สวัสด ี

(ช) บัณฑิตปี 2554 

บุรีรัมย ์

- เม่ือมำเรียนช่วยให้มีกำรจัดระเบยีบชวีิต ได้หลักคิดในกำร
เปลี่ยนแปลงตัวเองจำกกำรสอนที่ให้มกีำรเปลีย่นแปลงตนเอง

ตั้งแต่เข้ำมำเรียน โดยน ำหลักคิดมำปรับปรุงกำรท ำวิทยุชุมชน 

มีกำรผลิตเสำเคร่ืองสง่วิทยุ FM ด้วยตนเองและขยำยสู่กำรรับ

ติดตัง้ทั่วประเทศ  

- มเีครือข่ายรถบรรทุกขนส่งสินค้าทั่วประเทศจากการใช้ 

Line โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม แนวคิดนี้ได้จากการเรียนที่ ม.

ชีวติ 

- ไม่ได้ท ำเกษตร/ไม่มีท่ีดนิ 

- ท ำวิทยุชุมชน และรับ
ติดตัง้เสำสัญญำณวทิยุ

ชุมชน 

- มีกิจกำรเครือข่ำย
รถบรรทุกขนสง่สนิคำ้ 

21. บุภำรัตน์ บญุชิต  

(ญ) บัณฑิตปี 2555 

เลย 

- กลำ้แสดงออก ไดค้วำมคดิใหม่ๆ จัดระเบยีบควำมคิด และได้
ควำมรู้จำกกำรไปดูงำนในพ้ืนที่ตำ่งๆ ระหว่ำงเรียน 

- ท ำเกษตรผสมผสำน และเลีย้งหมู เพ่ือท ำเป็นอำชีพ ส่งเสรมิ
ให้ชำวบ้ำนเลีย้งหมูและรับซ้ือผลผลิต โดยเฉพำะชว่งรำคำหมู

ตกต่ ำ จะรับซ้ือในรำคำสงู เพรำะน ำมำขำยเน้ือและแปรรูปเอง  

มีสวนเกษตรผสมผสำน 

พืชผัก และผลไม ้บนพ้ืนที่ 4 

ไร่ 

22. เผชญิ สิงหกำญจนกุล  

(ช) บัณฑิตปี 2555 

เลย 

- มีกำรบรหิำรจัดกำรเวลำ เรยีงล ำดับควำมส ำคัญก่อนหลัง ได้

ดีขึน้ เพรำะเป็นผูน้ ำชุมชน ท ำให้มงีำนหลำกหลำยประเภท  

- ได้ท ำโครงกำรเกี่ยวกับกำรปลูกคะนำ้ฮ่องกง แล้วกนิผักท่ีปลูก
เองด้วย และขำยได้รำคำดีด้วย 

มีแปลงผักคะน้ำ/ไม่ได้ระบุ

ขนำดที่ดนิหรือพ้ืนที่ ๆ ปลูก

คะนำ้ 

23. ประยุญ จันแสงศรี  

(ช) บัณฑิตปี 2557 

เลย 

- ได้ควำมคิด ควำมเข้ำใจในกำรใชช้วีิต ปัจจุบันหนัมำใช้ชวีิต
แบบเรียบงำ่ย ถงึแมย้งัคงท ำธุรกจิเหมือนเดิม แต่ไม่ได้คิดถึง

เร่ืองเงินเป็นหลัก หันมำปลูกผักสวนครัว ผลไม ้เลีย้งสัตว ์ท ำ

ปุ๋ย บริเวณพ้ืนทีร่อบบำ้น นอกจำกเพ่ือกำรมีชวีิตท่ีเรียบง่ำย 

พึ่งพำตนเองไดแ้ลว้ ยังชว่ยให้ลูกสำวที่ปว่ยโดยไมท่รำบสำเหตุ

มีสุขภำพดีขึน้ 

มีสวนเกษตรบริเวณรอบ

บ้ำน 2 งำน และก ำลังขยำย

ไปยังพ้ืนทีห่รือแปลงที่ดินที่

ซ้ือใหม ่

24. นฤมล ศุกรเศษ  

(ช) บัณฑิตปี 2555 

ชัยภูม ิ

- เริ่มมกีำรวำงแผนและเปำ้หมำยชวีิต ซึ่งก่อนหน้ำนีไ้ม่เคยคิด
เร่ืองนี้  

- ไม่มีที่ดิน/ไม่ได้ท ำเกษตร 
- คำ้ขำยสินคำ้มือสองของ
ญี่ปุ่น 

- รับเหมำท ำอำหำร 

25. อนุชัย พูลสนัเท๊ียะ  

(ช) นักศึกษำปี 2559 

ชัยภูม ิ

- เลกิกินเหล้ำสูบบหุรี่ และเป็นลูกทีด่ีของพ่อแม่ คำ่ใชจ้่ำยลดลง
และมีเงินเหลือในกำรดูแลพอ่แมม่ำกกวำ่เดิม 

- ไม่มีที่ดิน/ไม่ได้ท ำเกษตร 
- ลูกจ้ำง อบต. 



 

รายงานวิจยั ติดตาม และประเมินผล | 285  

ชื่อ-สกุล ผู้เรยีน 

เพศ 

สถำนภำพทำงกำรศึกษำ 

พ้ืนที่เรียนรู ้

การเปลี่ยนแปลงตนเอง ความพยายามในการพึ่งพาตนเอง 

ความรู้ความเขา้ใจและทักษะต่าง ๆ ที่เพิ่มขึน้  

และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  

อาชีพปัจจบุัน / การ

เปลี่ยนแปลงการผลติ 

ด้านการเกษตร 

26. บัวเลยีน ตะกรุดสงฆ์  

(ญ) นักศึกษำปี 2559 

เพชรบูรณ ์

- เคยเป็นคนที่ไม่มีควำมรอบคอบเร่ืองเงินหรือใช้จำ่ย โดยไม่ได้
คดิ ชอบช่วยเหลือคน แต่พอมำเรยีนท ำให้มคีวำมคดิเร่ืองกำร

จัดระเบยีบตัวเองใหม่โดยเฉพำะเร่ืองกำรใช้เงนิ 

มีนำขำ้วและไร่ออ้ย บนพ้ืนที่ 

100 ไร่ 

27. เฉลยีง ตะกรดุสงฆ์  

(ช) นักศึกษำปี 2559 

เพชรบูรณ ์

- ประกอบธุรกจิค้ำขำยรถยนตมื์อสอง และเคยเป็นนักกำรเมือง
ท้องถิ่น ทผี่ำนมำ ท ำงำนหลำยอยำ่ง/ท ำงำนหนัก แตพ่อมำ

เรียน รู้สกึผอ่นคลำย 

28. อำรีย์ สำโฆง้  

(ญ) บัณฑิตปี 2557 

ชัยภูม ิ

- ใช้เนื้อหมูที่เหลือจำกกำรขำย มำท ำเป็นไส้กรอกหมูท ำใหม้ี
รำยได้เพิ่มขึน้มำก  

- ปลูกกล้วยหอมทอง  

มีสวนกล้วยหอมทอง บน

พ้ืนที่ 3 ไร ่

29. สถติย์ มุกดำสำร  

(ช) บัณฑิตปี 2557 

ชัยภูม ิ

- ท ำสวนเกษตรผสมผสำน ไม่ใชส้ำรเคมี ผลิตปุย๋ชวีภำพใช้เอง ท ำสวนเกษตรผสมผสำนใน

พ้ืนที่ของตัวเองแบบไม่ใช้

สำรเคมี บนพ้ืนที ่3 ไร ่

30. มุทิตำ สีหะวงษ์  

(ญ) บัณฑิตปี 2555 

ชัยภูม ิ

- ได้ควำมรู้เร่ืองเกษตรอินทรีย์ สำมำรถแนะน ำลูกคำ้ที่มำซ้ือ
สำรเคมีทำงกำรเกษตรที่รำ้นได้ (ปัจจุบัน ยังขำยสำรเคมีทำง

กำรเกษตรอยู่)  

- แต่ท ำโครงงำนดำ้นเกษตรตำมแนวทำงเศรษฐกจิพอเพียง  

มีพ้ืนที่เกษตรที่ก ำลังพฒันำ

ตำมแนวทำงเศรษฐกจิ

พอเพียง บนพ้ืนที่ 10 ไร ่

31. เรียมตำ เดชเจริญ  

(ญ) บัณฑิตปี 2555 

ชัยภูม ิ

- น าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะการสง่เสรมิการ

ท าเกษตรตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงทั้งหมู่บ้าน 

และเกิดกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน  

- ต้องกำรเรียนเพ่ือเป็นแบบอย่ำงที่ดใีห้กับลูก  

มีแปลงเกษตร เรือนเพำะช ำ

เห็ด ท ำนำ บนพ้ืนที่รวม 18 

ไร่ และอยูใ่นหมูบ่้ำน

เศรษฐกจิพอเพียงที่ปลูกผัก

กนิเองทุกหลังคำเรือน  

32. โชติช่วง สิทธิปัญญำ  

(ช) นักศึกษำปี 2559 

ชัยภูม ิ

 

 

- รู้จักกำรบรหิำรจดักำรเวลำ  
- ได้แนวคดิในกำรพัฒนำอำชีพ จึงคดิท ำอำชีพเลี้ยงหนูนำขำย 

ทัง้ขำยพันธุ์ และขำยเน้ือ 

- ไม่มีที่ดิน/ไม่ได้ท ำเกษตร 
- มีอำชพีเลี้ยงหนนูำ ขำย
พันธุแ์ละขำยเน้ือ 

- ซ้ือท่ีไว ้6 ไร ่2 งำน ใน
อนำคตอำจจะท ำเกษตร 

33. บุญส่ง ค ำเพชรดี  

(ช) บัณฑิตปี 2557 

ชัยภูม ิ

- ท างานท้องถิน่อยู่แล้ว แต่ขาดรปูแบบการท างานที่เปน็

ระบบพอมาเรยีนท าให้เข้าใจและปรับรูปแบบการท างาน

ท้องถิน่ให้เปน็ระบบมากขึน้ เชน่ ร่วมกับชาวบา้นในการ

ท าแผนชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

จนเกิดโครงการในชุมชนที่ด าเนินการโดยกลุม่ต่างๆ ใน

หมู่บ้าน  

- ปลูกผักกนิเอง  
- เปลี่ยนเป็นคนมีเหตุมีผลมำกขึ้น ใจเย็นขึ้น 

มีสวนเกษตรรอบบำ้น ปลูก

ผักกินเองแบบไมใ่ช้สำรเคมี/

ไม่ได้ระบุขนำดพ้ืนที ่
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ชื่อ-สกุล ผู้เรยีน 

เพศ 

สถำนภำพทำงกำรศึกษำ 

พ้ืนที่เรียนรู ้

การเปลี่ยนแปลงตนเอง ความพยายามในการพึ่งพาตนเอง 

ความรู้ความเขา้ใจและทักษะต่าง ๆ ที่เพิ่มขึน้  

และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  

อาชีพปัจจบุัน / การ

เปลี่ยนแปลงการผลติ 

ด้านการเกษตร 

34. เมศรินทร ์นำศิรศิุภรัตน ์

(ญ) บัณฑิตปี 2555 

นครรำชสีมำ 

- ได้แนวคดิและควำมรู้เร่ืองภูมปิัญญำในกำรท ำลูกประคบ

สมุนไพรจำกกำรเรียนวชิำที่ต้องเขำ้ไปศึกษำชุมชน เพรำะ

ประกอบธุรกจินวดแผนโบรำณอยู่แล้ว  

- พอมำเรยีนเหมือนเป็นกำรตอกย้ ำเร่ืองกำรวำงแผนและ
เปำ้หมำยชวีิตใหช้ัดเจนยิ่งขึ้น 

- ไม่มีที่ดิน/ไม่ได้ท ำเกษตร 
- มีโรงเรยีนสอนนวดแผน
โบรำณ 

 

35. อ ำพร ทัดตุ  

(ญ) นักศึกษำปี 2559 

นครรำชสีมำ 

- มีพัฒนำกำรเร่ืองกำรพูดในท่ีสำธำรณะ  

- รู้จักท ำบัญชรีำยรับรำยจำ่ย  

- ปลูกผักกนิเองรอบบ้ำน 

มีแปลงผักที่ปลูกไวก้นิเองใน

บริเวณบ้ำน/ไม่ได้ระบุขนำด

พ้ืนที ่

36. เอกภพ สวนดง  

(ช) นักศึกษำปี 2559 

นครรำชสีมำ 

- เรียนแล้วสนุก มีเพ่ือน รู้จักอำจำรย์ 
- ก ำลังทดลองท ำไร่อ้อย ไรข่้ำวโพดโดยใชปุ้๋ยคอกและปุ๋ย
ชวีภำพ  

มีไร่อ้อยและไร่ขำ้วโพด รวม

ทั้งสิน้ 560 ไร ่

37. สรศักย์ องัคุณำนุวัต ิ 

(ช) บัณฑิตปี 2557 

ปำกชอ่ง 

- เกิดควำมคิดในกำรท ำเกษตรดว้ยกำรปลูกผักไว้กินเอง ขยำย
สู่กำรขำย และขยำยกำรปลูกพืช มำเป็นกำรเพำะพันธุพื์ช 

เลี้ยงสัตว ์และแปรรูปผลิตภัณฑ ์ 

มีแปลงกำรเกษตร

ผสมผสำน ไมยื้นต้น และ

เพำะพันธุก์ลำ้ไมข้ำย บน

พ้ืนที่ 33 ไร่  

38. ศริวิชญ์ จำวจิตตช่ื์น  

(ช) นักศึกษำปี 2560 

ปำกชอ่ง 

- ท ำสวนแลว้ได้ผลผลิตไม่ด ีเลยคิดถงึเรื่องกำรท ำเกษตร
อนิทรีย ์พอได้มำเรียนได้เห็นหลำยคนท ำเกษตร และลงพื้นที่

ศกึษำดูงำน จึงน ำควำมรู้มำลงมือท ำผ่ำนกำรท ำโครงงำน

เกษตรทฤษฎีใหม่ ด้วยกำรปรับปรุงสวนน้อยหนำ่ให้มกีำรปลูก

พืชหมุนเวยีน 

มีสวนนอ้ยหน่ำ และปลูกพืช

หมุนเวียน บนพ้ืนที่ 30 ไร ่

สรุปภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ : รวมทั้งหมด 38 ราย ผู้ท่ีมแีปลงเกษตร/มีที่ดินท ำกนิจ ำนวน 27 รำย แบง่ออกเป็นประเภท

ต่ำง ๆ ดงันี้คือ 1) แปลงเกษตรในที่ท ำงำน/ร้ำนอำหำร 2 รำย 2) แปลงเกษตรร่วมกับครอบครัว 4 รำย 3) แปลงเกษตรของตัวเอง 

15 รำย 4) ปลูกผัก/แปลงผักรอบบำ้น 6 รำย ส ำหรับผูท้ี่ไมไ่ด้ท ำเกษตร/ไม่มีทีด่ินจ ำนวน 11 รำย (ส่วนใหญ่ท ำธุรกิจ/กิจกำรของ

ตัวเอง 8 รำย ลกูจำ้งเอกชน/รัฐ 2 รำย พระ 1 รำย) สรุปว่ำส่วนใหญม่ีที่ดินและท ำกำรเกษตร 

ภาคเหนือตอนบน ตอนกลาง และตอนลา่ง จ านวน 37 ราย 

39. บุญเทียม ทพิยวงศ์  

(ญ) บัณฑิตปี 2556 

เชยีงใหม่  

- มีกำรบรหิำรจัดกำรเวลำในกำรคำ้ขำยและกำรเรยีนได้ดี 
- น ำควำมรู้เร่ืองกำรจัดท ำบัญชคีรัวเรือนไปถ่ำยทอดตอ่ให้คน

ในครอบครัว  

- ท ำโครงงำนเพ่ือพัฒนำธุรกจิค้ำขำยของตัวเอง ท ำให้มีรำยได้

เพิ่ม และมีเงินออม 

มีที่ดินรว่มกับพ่ีสำวที่ล ำปำง 

ปลูกผักสวนครัวไวก้นิเอง 

พี่สำวท ำไรส่ับปะรด/ไมไ่ด้

ระบุขนำดพ้ืนที ่

40. สุพจน์ จักรค ำ  

(ช) บัณฑิตปี 2556 

เชยีงใหม ่

- เป็นคนท่ีพูดไม่เกง่ แต่มำเรยีนกำรเป็นวิทยำกรกระบวนกำร 
ท ำให้พูดเป็น และตอนนีร้ับเป็นวิทยำกรตำมงำนต่ำงๆ 

- รู้จักวำงแผนชีวติ กำรเงิน มีเงินออม ลดค่ำใชจ้่ำยในครัวเรือน
ด้วยกำรปลูกผักกนิเอง  

- วำงแผนสขุภำพดว้ยกำรปั่นจักรยำนทุกวัน 

- ไม่มีที่ดิน/ไม่ได้ท ำเกษตร 
- เป็นนักกำรเมืองท้องถิ่น 
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ชื่อ-สกุล ผู้เรยีน 

เพศ 

สถำนภำพทำงกำรศึกษำ 

พ้ืนที่เรียนรู ้

การเปลี่ยนแปลงตนเอง ความพยายามในการพึ่งพาตนเอง 

ความรู้ความเขา้ใจและทักษะต่าง ๆ ที่เพิ่มขึน้  

และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  

อาชีพปัจจบุัน / การ

เปลี่ยนแปลงการผลติ 

ด้านการเกษตร 

- มกีารจัดการขยะร่วมกบัชุมชน โดยท าโครงการขยะแลก

ไข่ร่วมกับเทศบาลต าบล 

41. นพดล อะทะถ้ ำ  

(ช) บัณฑิตปี 2557 

เชยีงรำย 

- เคยเป็นโรคเกำ๊ท์ ต้องกินยำตลอด พอมำเรียนได้ควำมรู้ ได้
ออกก ำลังกำยสม่ ำเสมอ ควบคุมอำหำรไม่ด่ืมสุรำ ตอนนี้ไม่

ต้องกินยำแล้ว 

- มีกำรควบคุมกำรใช้เงิน และแนะน ำภรรยำเรื่องกำรควบคุม
เบำหวำน ตอนนีด้ีขึน้แลว้ 

มีที่ดินท ำนำข้ำว และไร่นำ

สวนผสมร่วมกับแม่และ

พี่สำว 17 ไร ่

42. พระภิกษุภรำดร ค ำเงิน  

(ช) นักศึกษำปี 2560 

เชยีงรำย 

- เม่ือกอ่นไม่คิดอะไรมำก เดีย๋วนีต้้องมีควำมรับผิดชอบมำกขึน้ 
ท ำอะไรต้องท ำให้ส ำเรจ็  

- เจ้าอาวาสไว้วางใจมอบหมายงานให้ท าเพื่อพฒันาวัดมาก

ขึ้น  

- ไม่มีที่ดิน/ไม่ได้ท ำเกษตร 
- พระภิกษุ 

43. วัลลภำ แกว้เลศิ  

(ช) บัณฑิตปี 2558 

เชยีงรำย 

- หันมำปลูกผักกนิเอง เลี้ยงปลำ และไก่ 
- เม่ือกอ่นเคยซ้ือลอตเตอรี่/หวยทุกงวด อยำ่งน้อย 500 บำท/
งวด แต่พอมำเรยีนใช้เงินตรงนี้ใหก้ลำยเป็นเงินออม 

- เคยอายที่พ่อท าเกษตร แม่ขายข้ามหลาม แตต่อนนี้เข้าใจ

และคิดว่าเป็นทนุชีวติที่ด ี

- ท ำเกษตรผสมผสำนและเลีย้งปลำ 

มีแปลงกำรผลติกำรเกษตร

บนที่ดินวำ่งๆทีผ่ลิตข้ำวและ

ข้ำวโพด จะปลูกพืชผักสวน

ครัว และบรเิวณรอบบำ้น 

รวมทั้งเลีย้งปลำดุก/ปลำนิล 

และไกพ่ันธุพ้ื์นเมือง 14 ไร ่

(เชำ่ 7 ไร่) 

44. เพ็ญศรี โสภำ  

(ญ) บัณฑิตปี 2557 

น่ำน 

- ไม่มีควำมรู้ ท ำให้ไม่ได้วำงแผนกำรใช้ชวีิต แต่พอมำเรยีนเริม่รู้

ขั้นตอน การวางแผนชีวิต มีเป้าหมาย และมีสตใินการ

ด าเนินชีวติ  

- เริ่มมเีงินออม และปลดหนีส้ินได ้ 
- ปลูกผักสวนครัว ท ำใหไ้ด้กินผักที่ปลูกเอง ออกก ำลังกำย 
ควบคุมอำหำร 

ปลูกผักสวนครัวบรเิวณรอบ

บ้ำน และเลีย้งกบ (เลีย้ง

กอ่นมำเรียน)/ไมไ่ด้ระบุพ้ืนที ่

45. มลฤด ีปรำงคว์ัฒนำกุล  

(ญ) บัณฑิตปี 2554 

น่ำน 

- เป็นคนชอบเรียนรู้ ไม่ชอบอยูเ่ฉย และท ำงำนให้กับชุมชนมำ
ตลอด 

- เม่ือมำเรียน จึงได้หลักคดิในกำรพัฒนำธุรกจิค้ำขำยของ

ตัวเอง ปัจจุบันมรี้ำนคอมพิวเตอร/์ขำยอุปกรณเ์คร่ืองเขียน 

ฯลฯ และสำมำรถปลดหนี้สนิจำกกำรกูยื้มมำลงทนุได้

หมดแล้ว ท ำงำนเป็น  

- อสม. ด้วย มบีทบาทด้านการส่งเสรมิการดูแลสขุภาพให้

ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ  

- ไม่มีท่ีดนิ/ไม่ได้ท ำเกษตร 
- ท ำธุรกจิส่วนตัว 

46. นวพร เสนนนัตำ  

(ญ) นักศึกษำปี 2560 

น่ำน 

- กลำ้พูดมำกขึ้น จำกไม่คอ่ยชอบพูดและวำงเฉย แนวคิดเริ่ม
เปลี่ยนจำกท่ีเคยคดิว่ำตัวเองมีศักยภำพแคน่ี ้แต่พอมำเรียน

ท ำให้รูส้ึกว่ำศักยภำพเรำสำมำรถพัฒนำได้อกี 

- ปลูกพริกเพ่ือขำยเมล็ด เป็นอำชพีเสริม 

มีพ้ืนที่ 1 งำน ปลกูพรกิ 

ฟักทอง เพ่ือขำยเมล็ดพันธุ ์1 

งำน 
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ชื่อ-สกุล ผู้เรยีน 

เพศ 

สถำนภำพทำงกำรศึกษำ 

พ้ืนที่เรียนรู ้

การเปลี่ยนแปลงตนเอง ความพยายามในการพึ่งพาตนเอง 

ความรู้ความเขา้ใจและทักษะต่าง ๆ ที่เพิ่มขึน้  

และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  

อาชีพปัจจบุัน / การ

เปลี่ยนแปลงการผลติ 

ด้านการเกษตร 

47. ช ำนำญ สงิหข์ร 

(ช) บัณฑิตปี 2554 

ล ำปำง 

- ได้น ำผลที่ได้รับจำกกำรท ำแผนแมบ่ทชุมชน มำจดัท ำ
โครงกำรเพ่ือพัฒนำชุมชน ทั้งโครงกำรจดักำรขยะในชุมชน ได้

กลุม่อำชีพ เชน่ กลุม่เลีย้งไส้เดือน กลุ่มวสิำหกจิเย็บผ้ำ  

- ส่งเสริมให้คนในหมู่บ้ำนปลูกผักไว้กินเอง โดยใช้ช่ือ “หนำ้บ้ำน
สวย หลงับ้ำนสวน” นอกจำกเพ่ือส่งเสริมกำรบริโภคภำยใน

ครอบครัวแล้ว ยงัเป็นกำรจัดระเบียบบ้ำนให้สวยงำม  

ท ำหน้ำบำ้นสวย หลังบำ้น

สวน ที่ปลูกผักไวก้นิเองใน

ครัวเรือน และจดัระเบียบให้

บ้ำนสวยงำม/ไม่ได้ระบุขนำด

พ้ืนที ่

48. จันจริำ ทองเผือก 

(ญ) บัณฑิตปี 2554 

ล ำปำง 

- ท ำงำนในศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำน ไม่เคยปลูกผักเลย พอมำ

เรียนเริ่มปลูกตะไคร้รอบบำ้น และซื้อท่ีเพิ่มใกล้ๆบำ้นเพ่ือปลูก

กลว้ยและหำพันธุ์ไมแ้ปลกๆมำปลูกเพ่ือขยำยพันธุ์ จนท าให้มี

คนมาซือ้ตลอด กลายเปน็อาชพี 

มีที่ดินขยำยพนัธุไ์ม้หำยำก 

160 ตำรำงวำ 

49. สจุิน ศริิสวสัดิ์  

(ช) บัณฑิตปี 2554 

ล ำปำง 

 

- ท ำเกษตรผสมผสำนในสวนยำงพำรำ เลีย้งปลำ เลีย้งวัว เพ่ือ
สร้ำงระบบนเิวศน์ให้สมดุล เพรำะเป็นคนใต้ท่ีเติบโตมำกับกำร

ปลูกยำงพำรำเพยีงอยำ่งเดยีว แตพ่อมำเรยีนเกดิแนวคิดท ำ

เกษตรแบบผสมผสำนในสวนยำงพำรำที่คดิว่ำไม่นำ่ท ำได ้แต่

พอลงมือท ำกลับได้ผลด ี

มีสวนยำงพำรำและท ำ

เกษตรผสมผสำน เลี้ยงปลำ 

และเลี้ยงวัว เพ่ือสร้ำงสมดลุ

ของระบบนเิวศน์/ไม่ไดร้ะบุ

ขนำดที่ดนิ-พ้ืนที ่

50. ประภำศรี ศรีฉัตรใจ  

(ญ) บัณฑิตปี 2554 

ล ำปำง 

- เป็นคนสำยเสมอมำตลอด พอมำเรียนไม่เคยสำยเลย บรหิำร
จัดกำรเวลำได้มำกขึ้น  

- รู้วธิีกำรพูดกับชุมชนมำกขึ้น  รู้วำ่ต้องพูดอยำ่งไร เพ่ือให้เกิด
ประโยชนอ์ะไร และพูดอยำ่งไรให้เกดิควำมร่วมมือ 

- ไม่มีที่ดิน/ไม่ได้ท ำเกษตร 
- ท ำงำนเป็น สอบต. 

51. ว่ำที่ รต.พัฒนพงษ์ 

ธรรมมำวงศ์  

(ช) บัณฑิตปี 2557 

ล ำปำง 

- รู้จักกำรปรับตัวให้เข้ำกับผู้ใหญ่ท่ีเรียนด้วยกัน กลำ้น ำเสนอ

และพดูหนำ้ชั้นเรยีน  

- เริ่มท ำบัญชรีำยรบัรำยจำ่ย  

- ลดกำรสูบบหุรีแ่ละด่ืมสุรำลง เพรำะได้ควำมรู้วำ่ไมด่ีตอ่
สุขภำพ 

- ไม่มีที่ดิน/ไม่ได้ท ำเกษตร 
- เป็นลูกจ้ำงโรงไฟฟ้ำแม่
เมำะ 

52. ประภำวรรณ ดี

ประเสริฐ 

(ญ) บัณฑิตปี 2557 

ล ำปำง 

- ไม่รู้จักกำรบริหำรเงินที่ได้จำกกำรท ำงำนประกันชีวิต ซึ่งเคย
ได้รับจ ำนวนมำก ท ำให้เกดิควำมอยำกได้นั่นน่ี แตพ่อมำเรยีน 

ท ำให้รู้วำ่ รำยไดล้บเงินออม ที่เหลือคือรำยจ่ำย จงึรู้จักจดัท ำ

ระบบรำยรับรำยจ่ำยและออมเงิน  

- เข้ำใจชีวติมำกขึน้ ว่ำไม่ใชแ้ค่เงินทองเท่ำนัน้ กำรใชช้วีิตให้มี
ควำมสุขตำ่งหำกคือเปำ้หมำย  

- ไม่มีที่ดิน/ไม่ได้ท ำเกษตร 
- ท ำงำนประกันชวีติ 

53. ยุพิน วงศ์อะทะ 

(ญ) บัณฑิตปี 2557 

ล ำปำง 

- แม่ป่วยเป็นโรคควำมดันและซมึเศรำ้ เมื่อมำเรียนจงึเกดิ
แนวคิดในกำรปลกูพืชผัก และสมนุไพร เพ่ือลดโรค ท ำกันทัง้

ครอบครัว สำม ีและแม่ โดยปลูกพืชผักสมุนไพรปลอดสำรพิษ  

มีแปลงปลูกพืชผกั สมุนไพร 

ปลอดสำรพิษ/ไมไ่ด้ระบุ

ขนำดพ้ืนที ่

54. จ ำนงค์ ซอเซอ 

(ช) บัณฑิตปี 2557 

ล ำปำง 

- สำมี-ภรรยำ ท ำโรงเรยีนเพ่ือส่งเสริมกำรศกึษำเดก็ดอ้ย
โอกำสที่เป็นกลุม่ชำติพันธ์ุ โดยกำรให้มำอยู่ร่วมกัน พอ่แม่

สนับสนุนเงินคำ่เดินทำง และขำ้วสำร แต่กำรมำอยู่ด้วยกัน 

มีแปลงผักและปลูกข้ำวใน

พ้ืนที่ที่เปิดให้เป็นโรงเรยีน

ของเด็กด้อยโอกำส 
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ชื่อ-สกุล ผู้เรยีน 

เพศ 

สถำนภำพทำงกำรศึกษำ 

พ้ืนที่เรียนรู ้

การเปลี่ยนแปลงตนเอง ความพยายามในการพึ่งพาตนเอง 

ความรู้ความเขา้ใจและทักษะต่าง ๆ ที่เพิ่มขึน้  

และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  

อาชีพปัจจบุัน / การ

เปลี่ยนแปลงการผลติ 

ด้านการเกษตร 

เด็กจะถูกสอนเร่ืองทักษะชวีิต และกำรดูแลตัวเอง พอมา

เรียนก็มีสอนให้เด็กปลูกผัก ปลูกข้าว ท ากับข้าวกินเอง 

55. นุชนำรถ เตชะนำ  

(ญ) บัณฑิตปี 2557 

ล ำปำง 

- ตั้งใจกลับมำใช้ชวีิตท่ีบำ้นเกดิ หลงัจำกไปท ำงำนที่อ่ืนมำนำน 
และชอบกำรท ำเกษตร พอได้มำเป็นผูน้ ำชุมชน จงึคิดวำ่จะท ำ

เป็นตัวอยำ่งกอ่น จึงท ำเกษตรตำมปรัชญำเศรษฐกจิพอเพียง 

เลี้ยงไสเ้ดือน ท ำปุ๋ยชวีภำพ และตัง้ใจให้เปน็ศูนยก์ารเรยีนรู้

ครบวงจร 

มีแปลงเกษตรตำมแนวคิด

เศรษฐกจิพอเพียง ปลูกผัก 

ผลิตปุย๋ชีวภำพ และเลี้ยง

ไส้เดือน/ไม่ได้ระบุขนำดพื้นที ่

56. ทรงไชย ไมร้งัทอง  

(ช) บัณฑิตปี 2557 

ล ำปำง 

- รู้จักบริหำรเวลำไดด้ีขึน้ เพรำะท ำงำนใน อบต.มีภำระงำนมำก  
- ส่งเสริมให้ชำวบ้ำนปลูกต้นต๋ำว (คลำ้ยลูกชิด) เพรำะมีตลำด
รองรับและได้รับกำรสนับสนุนพันธุ์ต๋ำวจำก อบต.  

- ไม่มีที่ดิน/ไม่ได้ท ำเกษตร 
- นักกำรเมืองท้องถิ่น 

57. ส.ต.ท. ชัยวฒัน์ ช่ืนสุข

เลศิเกษม 

(ช) นักศึกษำปี 2559 

แม่ฮ่องสอน 

- กำรเป็นครูโรงเรยีนตชด.นอกจำกสอนหนังสือแล้วยังต้อง

ท ำงำนและอยู่รว่มกับคนในชุมชน ซึ่งการมาเรยีนท าให้

เข้าใจการท างานในชุมชนมากขึ้น มรีะบบและแบบแผน

มากขึน้กว่าเดมิ  

มีแปลงเกษตรของ

ครอบครัว/ไม่ได้ระบุขนำด

พ้ืนที ่

58. ส.ต.ท. ศวิะ สุขใจ  

(ช) นักศึกษำปี 2559 

แม่ฮ่องสอน 

มีแปลงเกษตรของ

ครอบครัว/ไม่ได้ระบุขนำด

พ้ืนที ่

59. วิชัย กองแก้ว  

(ช) บัณฑิตปี 2554 

แม่ฮ่องสอน 

 

 

- มีแนวคดิในกำรขยำยรำ้นขำยเฟอร์นเิจอรท์ี่เป็นธุรกิจของ
ครอบครัว และประสบควำมส ำเรจ็ตำมที่วำงแผนไว้ ในด้ำน

รำยได้ที่เพิ่มขึ้น และใช้คืนหนี้สนิที่กู้มำเพ่ือขยำยรำ้นหมดแล้ว 

ภำยใน 3 ปี  

- ปรับเปลี่ยนกำรท ำสวนล ำไยแบบไม่ใชส้ำรเคม ี 

มีสวนล ำไย/ไม่ไดร้ะบุขนำด

พ้ืนที ่

60. อนันต ์ชิงชัย  

(ช) บัณฑิตปี 2554 

แม่ฮ่องสอน 

 

 

 

 

 

- ท ำกจิกรรมสง่เสริมสุขภำพผูส้งูอำยุในชุมชน โดยนัดเจอ
ผู้สูงอำยุเดือนละ 1 ครัง้ มีวดัควำมดัน ให้ควำมรู้เร่ืองสุขภำพ 

เน่ืองจำกที่ผ่ำนมำพบวำ่ ผู้สงูอำยใุนชุมชนมสีขุภำพไมด่ี หำ

หมอบ่อย บำงคนเป็นโรคซมึเศรำ้ เม่ือท ำกจิกรรมนีแ้ล้ว ท ำให้

ผู้สูงอำยุมีเพ่ือน ได้รู้เกี่ยวกับสุขภำพของตัวเอง มอีำหำรเลี้ยง

โดยใชว้ัตถุดิบจำกพืชผักที่มีกำรส่งเสริมให้ปลูกในชุมชน 

- ร่วมมือกับชุมชนในการท าฝายชะลอน้ าจากต้นน้ า ท าให้มี

น้ าเหลอืใช้เพือ่การเกษตรของชาวบา้นบนพืน้ที่สูง 

- ไม่มีที่ดิน/ไม่ได้ท ำเกษตร 
- ก ำนัน 

61. เสกสรร ถ้วนถี่  

(ช) บัณฑิตปี 2554 

ก ำแพงเพชร 

- สำมำรถเลิกสูบบุหรี่ได้เดด็ขำดจำกกำรท ำโครงงำน และมี
ระบบกำรท ำรำยรับรำยจำ่ยในครอบครัว ท ำโดยภรรยำ 

- ไม่มีที่ดิน/ไม่ได้ท ำเกษตร 
- ลูกจ้ำงกรมอุทยำน
แหง่ชำต ิ

62. ประเสริฐศักดิ์ มัง่อะนะ  

(ช) บัณฑิตปี 2555 

ก ำแพงเพชร 

- จบวิศวกรรมมำแล้ว เป็นคนมีควำมสนใจและชอบเรียนรู ้ - ไม่มี/ไม่ได้ท ำเกษตร 
- ประกอบและขำยรถไถ 
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ชื่อ-สกุล ผู้เรยีน 

เพศ 

สถำนภำพทำงกำรศึกษำ 

พ้ืนที่เรียนรู ้

การเปลี่ยนแปลงตนเอง ความพยายามในการพึ่งพาตนเอง 

ความรู้ความเขา้ใจและทักษะต่าง ๆ ที่เพิ่มขึน้  

และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  

อาชีพปัจจบุัน / การ

เปลี่ยนแปลงการผลติ 

ด้านการเกษตร 

- สำมำรถจัดกำรควำมคดิของตัวเองได้ ปกตกิ็เป็นคนคดิและ
วำงแผนชวีิตมำอยู่แล้ว แต่พอมำเรียนได้ถือว่ำเป็นโอกำสที่จะ

ลงมือท ำ  

- ได้ท ำโครงงำนดำ้นกำรประกอบหรือผลติรถไถเอง ด้วยกำรซื้อ
ซำกรถมำประกอบและขำย ได้ก ำไร 3 เท่ำ  

63. ชรนิรัตน์ รอดออ่น  

(ญ) บัณฑิตปี 2554 

ก ำแพงเพชร 

- พอเรียนได้สอบเข้ำท ำงำนเป็นครสูอนเด็กเล็กสังกัดเทศบำล  - ไม่มีที่ดิน/ไม่ได้ท ำเกษตร 
- ลูกจ้ำง อบต. 

64. อนันต์ ปำนบัว 

(ช) บัณฑิตปี 2556 

พิษณุโลก 

- พัฒนำกำรท ำนำข้ำวแบบเกษตรอนิทรีย ์(ยงัไมไ่ด้ขอกำร

รับรอง) สขี้ำว และขำยให้กับคนในชุมชน และขำยตำม social 

media  

- ก าลังคิดจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจเกษตรปลูกผักปลอดสารพษิ 

นำข้ำวและมีขัน้ตอนและ

เกณฑ์เกษตรอนิทรีย์ แต่ยงั

ไม่ไดข้อกำรรับรอง บนพ้ืนที่ 

24 ไร ่

65. สริวิชญ์ สุกใส  

(ช) บัณฑิตปี 2556 

พิษณุโลก 

- ท ำนำขำ้วโดยใชจุ้ลินทรยีห์น่อกลว้ยและไม่ใชส้ำรเคม ีได้
แนวคิดในกำรวำงแผน กำรปรับปรุงดิน วำงผังแปลงกำรผลติ 

ปลูกพืชผักผสมผสำนอ่ืนๆ  

- เริ่มท างานกับชมุชน ส่งเสริการพัฒนาผลติภัณฑ์ OTOP 

และพัฒนาการตลาด ตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าว

พันธุ์ด ี

ท ำนำขำ้ว และเกษตร

ผสมผสำน บนพ้ืนที่ 14 ไร่ 

(เชำ่ 10 ไร่) 

66. วิทย์ หอมหวำน  

(ช) นักศึกษำปี 2560 

ศรีสัชนำลัย 

- เน่ืองจำกเป็นผู้น ำชุมชน อะไรก็จะอ้ำงวำ่ไม่มีเวลำ พอมำเรียน
เริ่มจัดกำรเวลำไดม้ำกขึ้น 

- ท ำนำขำ้วอยูแ่ล้ว 
 

ท ำเกษตร นำขำ้ว และ

เกษตรตำมแนวทำง

เศรษฐกจิพอเพียงอยู่แล้ว 

100 ไร่ (เชำ่ 70 ไร่) 

67. สมำน ชำ่งเจรจำ 

(ช) นักศึกษำปี 2560 

ศรีสัชนำลัย 

- เป็นคนท่ีชอบท ำอะไรหลำยๆอย่ำงอยู่แลว้ ท ำธรุกจิ ท ำเกษตร 
พอมำเรยีนเหมือนมีไฟอีกครั้ง เริม่ท ำเกษตรเลีย้งปลำ ท ำนำ

ข้ำว  

- ท ำธุรกจิอ่ืนด้วย เชน่ รับซ้ือข้ำวเปลือก โรงเรื่อยไม ้

ท ำเกษตร นำขำ้ว และ

เกษตรตำมแนวทำง

เศรษฐกจิพอเพียงอยู่แล้ว 

180 ไร่ (เชำ่ 120 ไร่) 

68. นฐพร คงเนียม  

(ญ) บัณฑิตปี 2555 

สุโขทัย 

- เคยเป็นคนฟุม่เฟือย ก็ประหยัด รูว้ิธีกำรพูดกับชำวบำ้น ท ำตัว
ให้เป็นตัวอย่ำง เพรำะเป็นผู้น ำชมุชน  

- ใช้คอมพวิเตอร์เป็น  
- น ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีงมำใชใ้นกำรด ำเนินชวีิตแบบ

พอเพียง และท ำนำข้ำวแบบไมใ่ช้สำรเคมี ท ำน้ ำหมักชีวภำพใช้

เอง 

มีนำขำ้ว/ไมได้ระบุขนำด

พ้ืนที ่

69. วิญญู หวำนฉ่ ำ  

(ช) บัณฑิตปี 2556 

สุโขทัย 

- ได้พัฒนำตัวเองคอ่ยๆ ปรับจำกใจร้อนเป็นคนใจเย็นลง  

- พูดได้ดขีึ้นในท่ีสำธำรณะ  

- รู้จักกำรออม  

มีสวนเงำะ ยำงพำรำ ถั่วอิน

คำ และท ำเกษตรผสมผสำน

ในสวนยำงพำรำดว้ย 20 ไร ่
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ชื่อ-สกุล ผู้เรยีน 

เพศ 

สถำนภำพทำงกำรศึกษำ 

พ้ืนที่เรียนรู ้

การเปลี่ยนแปลงตนเอง ความพยายามในการพึ่งพาตนเอง 

ความรู้ความเขา้ใจและทักษะต่าง ๆ ที่เพิ่มขึน้  

และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  

อาชีพปัจจบุัน / การ

เปลี่ยนแปลงการผลติ 

ด้านการเกษตร 

- ได้แนวคดิในกำรพัฒนำอำชีพ คือ จะสง่ออกยำงพำรำ ก ำลัง

ท ำเร่ืองขอรับรองมำตรฐำนกำรสง่ออกยำงพำรำ  

70. แสงเดือน อิม่ว่ำน  

(ญ) บัณฑิตปี 2557 

ตำก 

- ได้ต่อยอดความรู้ที่มอียู่ ท าโครงการท าพรมเชด็เท้า โดย

ให้ผู้สูงอายุในหมู่บ้านเป็นคนท าและน าไปขายให้ เป็นการ

ส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุในชุมชน 

- ไม่มีที่ดิน/ไม่ได้ท ำเกษตร 
- เป็นผู้ใหญบ่้ำน 

- ส่งเสริมกำรท ำไมก้วำด
ขำย 

71. พงษ์ศริ ินนทชัย  

(ช) นักศึกษำปี 2559 

ตำก 

- ปรับวธิีคิดจำกกำรเห็นเรื่องเงินเป็นเร่ืองหลัก หันกลับมำใช้
ชวีิตตำมหลักปรชัญำเศรษฐกิจพอเพยีง ผลิตสบู่ น้ ำยำล้ำง

จำน และอ่ืนๆ ใชเ้อง และขำย ท ำเกษตรผสมผสำน เลีย้งสัตว ์

เผำถำ่น และใช้โซล่ำเซล  

ท ำนำขำ้ว และเกษตร

ผสมผสำน เลี้ยงสัตว ์เผำ

ถำ่น และใช้โซลำ่เซล บน

พ้ืนที่ 12 ไร ่

72. งำมพิศ อินทเสวก  

(ญ) บัณฑิตปี 2557 

ตำก 

- เรียนเป็นตัวอย่ำงที่ดีให้กับลูก  
- ท ำโครงงำนเกษตรทฤษฎีใหม ่บนพ้ืนที่ ๆ มีอยู่แลว้ มีบำ้นพัก
ให้เชำ่ ท ำนำ มีบอ่ปลำ 

มีสวนเกษตรผสมผสำน ท ำ

นำ มีบ้ำนพัก มีบอ่ปลำ บน

พ้ืนที่ 50 ไร ่

73. สมหวงั ดวงแสง  

(ช) บัณฑิตปี 2557 

นครสวรรค ์

- มีควำมสำมำรถในกำรคดิริเริ่ม/คดิคน้แนวทำงหรือวิธีกำรใหม ่
ๆ ในกำรท ำปุ๋ย ดว้ยกำรผสมขี้ไกแ่ละขี้วัว เพ่ือให้เกิดผลมำก

ขึ้น ด้วยกำรเลีย้งสัตวท์ั้ง 2 ชนดินี ้และให้ไกเ่ป็นสัตว์ท่ีคุ้ยเขี่ยขี้

วัว ท ำให้เกดิกำรผสมกันระหว่ำงขีว้ัวกับขีไ้ก ่กำรคุย้เขี่ยของไก่

ชว่ยตำกปุย๋ให้แห้ง จนได้ปุย๋ขีว้ัวผสมขีไ้กต่ำมธรรมชำต ิและ

น ำปุ๋ยที่ได้ไปใช้ในแปลงกำรเกษตร นำข้ำว และไรม่ัน ลดกำร

ใช้สำรเคมีลง 

- ได้ท ำกำรขยำยพนัธุว์ัวและไกแ่ละสำมำรถขำยแมพ่ันธุไ์ด้  

- ได้แนวคิดในการท างานในชุมชน เพราะเปน็ผูน้ าชุมชน ได้

ค านึงถงึและไมล่ะเลยปัญหาชุมชนที่สะท้อนจากเสียง

ส่วนน้อย แต่จะจัดล าดับปัญหาตามเสยีงส่วนใหญ่ไปหา

เสยีงส่วนนอ้ย โดยสรุป มองว่า ทุกปัญหาในหมูบ่้านต้อง

ได้รับการแก้ไข 

- หยุดกนิเหล้ำ และเอำเงินมำใช้ประโยชนอ์ยำ่งอ่ืนได้ 

ท ำนำขำ้ว ไรม่ัน เลี้ยงวัว 

และเลี้ยงไก ่บนพ้ืนที่ 20 ไร่ 

74. พิมพจ์ุฑำ ลีอ่ ำนวย

เจริญ 

(ญ) บัณฑิตปี 2557 

นครสวรรค ์

- ท ำธุรกจิที่บ้ำน พอมำเรยีนได้เรยีนรู้อะไรหลำยอย่ำงที่ตัวเอง
ยังไม่รู้ และท ำใหรู้้วำ่กำรเรยีนรู้ไมม่ีที่สิน้สุด และยังท ำสวน

มะนำวในทีด่ินของตัวเอง 

มีสวนมะนำว 1 ไร่ 

75. สุวรรณ ดูกขุนทด  

(ช) บัณฑิตปี 2557 

นครสวรรค ์

- หันมำท ำเกษตรแบบไม่ใชส้ำรเคม ีเพรำะตลำดมีควำม
ต้องกำรมำก 

- ได้น ำความรู้ที่ได้มาท าโครงงานกองทนุหมู่บา้น โดยการ

พัฒนาให้ระบบกองทุนหมูบ่้านมกีารตรวจสอบและ

ท ำนำขำ้ว 23 ไร ่ไร่มัน 17 

ไร่ 
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ชื่อ-สกุล ผู้เรยีน 

เพศ 

สถำนภำพทำงกำรศึกษำ 

พ้ืนที่เรียนรู ้

การเปลี่ยนแปลงตนเอง ความพยายามในการพึ่งพาตนเอง 

ความรู้ความเขา้ใจและทักษะต่าง ๆ ที่เพิ่มขึน้  

และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  

อาชีพปัจจบุัน / การ

เปลี่ยนแปลงการผลติ 

ด้านการเกษตร 

แก้ปญัหาที่เกิดขึ้น ด้วยกำรรวมกลุม่กองทุนหมู่บำ้นแต่ละ

หมู่บ้ำน 

สรุปภาคเหนอืตอนบน-กลาง-ล่าง : รวมทั้งหมด 37 ราย แบ่งเป็น ผูท้ี่มแีปลงเกษตร/มีที่ดินท ำกินจ ำนวน 25 รำย ประเภท

ต่ำง ๆ ดงันี้ 1) แปลงเกษตรในที่ท ำงำน/ร้ำนอำหำร 0 รำย 2) แปลงเกษตรร่วมกับครอบครัว 4 รำย 3) แปลงเกษตรของตัวเอง 

18 รำย 4) ปลูกผัก/แปลงผักรอบบำ้น 3 รำย ส ำหรับผูท้ี่ไมไ่ด้ท ำเกษตร/ไม่มีทีด่ินจ ำนวน 12 รำย (เปน็นักกำรเมืองท้องถิ่น 5 รำย 

ลูกจ้ำงเอกชน/รัฐ 4 รำย พระ 1 รำย ท ำธุรกิจสว่นตัว 2 รำย) สรุปคือ ส่วนใหญ่ยงัท ำกำรเกษตร 

ภาคกลาง (สมุทรสงคราม ราชบุร ีสระบุรี ชัยนาท) จ านวน 9 ราย 

76. สมไชย จิรถำวร  

(ช) นักศึกษำปี 2560 

สมุทรสงครำม 

- ท ำธุรกจิร้ำนคำ้ยำงรถยนต์ และมรีีสอรท์เล็กๆ ที่อัมพวำ พอ
มำเรียนต้องกำรมชีวีิตหลงัเกษยีณที่เรียบง่ำย เลยท ำโครงงำน

พัฒนำชีวิตหลังเกษียณดว้ยกำรท ำสวนเพ่ือสุขภำพพร้อมที่อยู่

อำศัย  

- ไม่มีที่ดิน/ไม่ได้ท ำเกษตร 
- ธุรกจิร้ำนคำ้ยำงรถยนต ์

77. วรรณำ ด ำรงธรรม 

(ญ) นักศึกษำปี 2559 

สมุทรสงครำม 

- พอมำเรยีนตัง้ใจท ำงำนจติอำสำกำชำด เพรำะไดม้โีอกำส
ชว่ยเหลือผูด้้อยโอกำส ตั้งใจท ำงำนจิตอำสำ เพรำะเพิ่งได้

จังหวะที่ดทีี่ไม่ตอ้งดูแลพอ่แมแ่ลว้  

- ไม่มีที่ดิน/ไม่ได้ท ำเกษตร 
- ธุรกจิส่วนตัว 
- จิตอำสำ 

78. ยรรยง  ฉัตระทิน  

(ช) บัณฑิตปี 2556 

สมุทรสงครำม 

- ได้มำเรยีนจงึไดแ้นวคดิในกำรน าความรู้มาพัฒนาอาชีพการ

เป็นก านัน โดยให้อยูบ่นพืน้ฐานของความถกูต้องมากกว่า

ถูกใจ ท าอะไรเน้นความถูกต้องมาก่อน 

- ไม่มีที่ดิน/ไม่ได้ท ำเกษตร 
- ก ำนัน 

79. มนู แสงค ำ  

(ช) บัณฑิตปี 2557 

สมุทรสงครำม 

- ได้แนวคดิในกำรท ำธุรกจิมะพรำ้ว จำกท่ีเคยขำยแบบเหมำ
สวน ซึ่งได้รำคำไม่สูง แต่พอมำเรยีนไดแ้นวคิดโดยกำรน ำ

มะพร้ำวออกมำขำยปลีกตำมงำนตำ่งๆ และขำยหน้ำสวน  

- ได้ทดลองท ำเกษตรผสมผสำนด้วยกำรปลูกมะขำมเทศ และ
มะพร้ำว โดยไม่ใชส้ำรเคมี จนไดผ้ลผลิตและรำยได้เกนิคำด  

มีสวนมะพร้ำว และสวน

เกษตรผสมผสำน 9 ไร ่

80. พิมพช์นก หว้ยหงส์ทอง 

(ญ) นักศึกษำปี 2559 

รำชบุร ี

- ได้มีโอกำสพัฒนำอำชีพที่เป็นภูมปิัญญำของท้องถ่ิน คือ ท ำ

ตุ๊กตำดินเผำ โดยให้เด็กในชุมชนมำร่วมออกแบบและฝึกท ำ 

และจัดสรรรำยไดใ้ห้เด็กๆ พอมาเรียนจึงต้องการพัฒนา

กลุ่มท าตุ๊กตาโดยเด็กในชุมชนให้เปน็ทีรู่้จักและเพิ่ม

รายได้ให้กบักลุม่ และเริม่มีกำรพัฒนำผลิตภัณฑส์มุนไพร 

เชน่ มะกรูดแชอ่ิ่ม เป็นวทิยำกรประจ ำจังหวัด  

- ไม่มีที่ดิน/ไม่ได้ท ำเกษตร 
- ส่งเสริมอำชีพป้ันตุ๊กตำดิน
เผำ 

- ลูกจ้ำงบริษัทเอกชน 

- ธุรกจิส่วนตัว 

81. พำนทอง สิงห์แกว้  

(ช) นักศึกษำปี 2560 

สระบุร ี

- ท ำนำขำ้วทั้งขำยข้ำวเปลือก ขำ้วสำร พันธุข์้ำว และต้นกล้ำ 
และก ำลังปรับปรุงให้เป็นไร่นำสวนผสม ซึง่เดิมท ำอยู่แล้ว แต่

รูปแบบยงัไม่เต็ม 100% แต่พอมำเรียน ท ำให้ได้ควำมรู้เพิ่ม ได้

เตมิเต็มสิ่งที่ท ำอยู่แล้ว 

มีนำขำ้ว และขำยพันธุข์้ำว 

และต้นกลำ้ขำ้ว  และ

บำงส่วนปรับเป็นไร่นำสวน

ผสม บนพื้นที่ 80 ไร่ 

82. ชนิดำภำ เกตุสกุล  

(ญ) นักศึกษำปี 2560 

สระบุร ี

- เพิ่งเรียนไดแ้ค่ 1 เทอม ยังไมเ่ห็นกำรเปลี่ยนแปลงมำก แต่ได้
มองเห็นประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรวำงแผนและเป้ำหมำยชีวติ 

ซึ่งหำกไม่ได้เรยีนคงไม่ได้คิดถึงเรื่องนี ้

- ไม่มีที่ดิน/ไม่ได้ท ำเกษตร 
- ตัวแทนประกันชวีิต 
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ชื่อ-สกุล ผู้เรยีน 

เพศ 

สถำนภำพทำงกำรศึกษำ 

พ้ืนที่เรียนรู ้

การเปลี่ยนแปลงตนเอง ความพยายามในการพึ่งพาตนเอง 

ความรู้ความเขา้ใจและทักษะต่าง ๆ ที่เพิ่มขึน้  

และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  

อาชีพปัจจบุัน / การ

เปลี่ยนแปลงการผลติ 

ด้านการเกษตร 

83. วรรณภำ รองกลัด  

(ญ) นักศึกษำปี 2559 

ชัยนำท 

- น ำควำมรู้ที่ได้รับมำปรับใช้กับกำรเป็นผูน้ ำชุมชน ดงึชำวบ้ำน
ให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหรือแก้ปัญหำในหมู่บ้ำน เกดิกำร

ถำ่ยทอดควำมรูโ้ดยปรำชญ์ชำวบำ้นในหมู่บ้ำน ไมต่้องไปหำ

คนนอกหมู่บำ้น ท ำให้รำยได้หมุนเวยีนในหมู่บำ้น  

- ท ำโครงงำนกำรเพิ่มผลผลิตในสวนสมุนไพร (ปลูกข่ำ) โดยกำร
ปลูกพืชผักสวนผสมในสวนข่ำ เพ่ือเป็นกำรใช้พ้ืนที่ให้เต็มที่

และเพิ่มรำยได้ได้ด้วย  

มีสวนสมุนไพร/สง่ผลผลิตให้

กลุม่ และสง่ไปขำยที่

โรงพยำบำล และปลูกพืชผัก

สวนผสม ช่วยเพิ่มรำยได้ 1 

ไร่ 2 งำน 

84. นพดล เรืองฤทธิ์  

(ช) บัณฑิตปี 2557 

ชัยนำท 

- ได้ควำมรู้ในกำรท ำเกษตรไม่ใชส้ำรเคมี และครอบครัวมอีำชพี
เกษตรกรรมอยู่แล้ว มีที่ดินเป็นของตัวเอง  

มีนำขำ้ว สวนส้มโอ และไร่

นำสวนผสม 56 ไร ่

ภาคกลาง: จ านวนทั้งหมด 9 ราย ผู้ท่ีมแีปลงเกษตร/มีที่ดินท ำกินจ ำนวน 4 รำย แบ่งออกเป็น 1) แปลงเกษตรในที่ท ำงำน/

ร้ำนอำหำร 0 รำย 2) แปลงเกษตรรว่มกับครอบครัว 0 รำย 3) แปลงเกษตรของตัวเอง 4 รำย 4) ปลูกผัก/แปลงผักรอบบ้ำน 0 

รำย และไม่ได้ท ำเกษตร/ไม่มีที่ดิน 5 รำย (เป็นนักกำรเมืองท้องถิ่น 1 รำย ลูกจำ้งเอกชน/รัฐ 2 รำย ธุรกจิส่วนตัว 2 รำย) สรุปว่ำ 

ภำคกลำง มีอำชพีอ่ืน ๆ มำกกวำ่กำรท ำเกษตร 

ภาคใต ้จ านวน 32 ราย 

85. ศุนีย์ พพิัฒนส์มบัติ  

(ญ) บัณฑิต 2554 

เมืองชุมพร 

- เรียนแล้วเกดิควำมมั่นใจ เชน่ กำรเป็นวทิยำกร ซึง่ปกตกิ็ท ำ
อยู่แล้ว แต่พอมำเรียนก็มั่นใจและได้รับกำรยอมรับมำกขึ้น  

- หันกลับมำดูใจตวัเองท ำให้ใจเย็นลง เขำ้ใจคนอ่ืนมำกขึ้น 

- กนิอยู่แบบพอเพียง มเีงินออม  

- ท างานในชุมชนแบบลงลกึมากกว่าเดมิ สามารถเขียน

โครงการของบประมาณ/เงนิทนุมาท าโครงการในชุมชน

ได้ (เป็น อสม.) 

- ไม่มีที่ดิน/ไม่ได้ท ำเกษตร 
- เป็น อสม. 
- ท ำงำนกับองคก์รชุมชน/
มูลนิธ ิ

 

 

86. ศุภวัฒน ์สุขเวทย์ 

(ช) บัณฑิตปี 2556 

หลังสวน 

- ปรับปรุงกำรใช้ชีวติ ลดกำรด่ืมสุรำลงมำก เลิกสูบบุหรี่ ออก
ก ำลังกำย และดูแลสขุภำพมำกขึน้กว่ำเดมิ  

มีสวนปำลม์  แตไ่ม่ได้ท ำเอง 

เป็นของครอบครัว/ไม่ไดร้ะบุ

พ้ืนที ่

87. เครือวัลย์ เฝอืชัย  

(ญ) บัณฑิตปี 2554 

ไชยำ 

- ได้ท ำโครงงำนเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงในกำรเป็น
เบำหวำน ดว้ยกำรปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมกำรบริโภคผักปลอด

สำรพิษ และปลกูกินเองในสวนยำง/ปำล์ม  

มีสวนปำลม์ และปลูกตน้ไม้

แบบผสมผสำน/สวนสมรม 

100 ไร่ 

88. เอกววิัฒน์ เครือพัฒน์  

(ช) บัณฑิตปี 2554 

ไชยำ 

- รู้จักการท างานร่วมกับชุมชน มคีวำมรู้หลำกหลำยจำกกำร
มำเรียน และไดร้บักำรอบรมควำมรู้จำกกำรเป็นสมำชิก

องคก์ำรบริหำรสว่นต ำบล (สอบต.) มีควำมมั่นใจตวัเองและ

ได้รับกำรยอมรับ 

มีสวนยำง/ปำล์ม 30 ไร ่

89. เบญจวรรณ ปำนเนือง  

(ญ) บัณฑิตปี 2554 

ไชยำ 

- ได้แนวคดิในกำรพัฒนำครอบครัวให้กลับมำอบอุ่นเหมือนเดิม 

คือ ท ำโครงงำนให้พ่อเลกิเหล้ำ และสำมำรถท ำได ้ปัจจุบนั

พ่อเลิกเหล้าได้จริง และได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างใน

หมู่บ้าน 

มีสวนยำง/ปำล์ม และแปลง

ผักปลอดสำรพิษ/ไม่ไดร้ะบุ

ขนำดพ้ืนที ่
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ชื่อ-สกุล ผู้เรยีน 

เพศ 

สถำนภำพทำงกำรศึกษำ 

พ้ืนที่เรียนรู ้

การเปลี่ยนแปลงตนเอง ความพยายามในการพึ่งพาตนเอง 

ความรู้ความเขา้ใจและทักษะต่าง ๆ ที่เพิ่มขึน้  

และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  

อาชีพปัจจบุัน / การ

เปลี่ยนแปลงการผลติ 

ด้านการเกษตร 

90. ไพฑูรย์ เชำวด์ี  

(ช) นักศึกษำปี 2559 

ไชยำ 

- บริหำรจัดกำรเวลำได้ดขีึ้น  
- หันมำดูแลสุขภำพด้วยกำรลดเน้ือสัตว ์หันมำบริโภคผักที่ปลูก
กนิเอง และปลำ  

- จัดท ำบัญชคีรัวเรือน ท ำให้จัดสรรรำยได้ไดด้ีขึน้  

- มีควำมมั่นใจในศกัยภำพของตัวเองมำกขึ้น  
- หันมำปลูกพืชผสมผสำนในสวนทุเรียนที่เดมิไม่ได้ปลูกอะไร
นอกจำกทุเรยีน 

มีสวนทุเรียนและปลูกพืช

ผสมผสำน 45 ไร ่

91. จุรยี์ ทองแพรว  

(ญ) บัณฑิตปี 2556  

ไชยำ 

- รู้จักตัวเองและเขำ้ใจคนอ่ืน เมื่อกอ่นเป็นคนที่ต้องถูกอยู่คน
เดยีว เดี๋ยวนีรู้้จักกำรให-้กำรรับ  

- รู้จักดงึศักยภำพของตัวเองมำใช้ในด้ำนตำ่ง ๆ 

- น ำควำมรู้ทไีด้รับมำดูแลแมท่ี่ป่วยด้วยวธิีกำรดูแลทำงจิตใจ
ด้วยกำรพูดแต่สิง่ดีๆ ใหแ้ม่ฟงัทุกวัน จนแมอ่ำกำรดีขึน้จนไม่

ต้องกินยำ  

- ท างานให้ชุมชน เปน็ อสม. เป็นประธานกลุ่มต่างๆ และ

ก าลังริเริ่มจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (แต่ยังไม่เป็นรูปเปน็

ร่าง) 

มีสวนยำง/ปำล์ม 40 ไร ่

92. ประกอบ ทองส ำฤทธิ ์

(ญ) นักศึกษำปี 2559 

สุรำษฎรธ์ำน ี

- เป็นข้ำรำชกำรบ ำนำญ กำรมำเรยีนถือเป็นก ำไรชีวิต ท ำ

โครงงำนลดตน้ทุนกำรท ำสวนปำลม์ด้วยกำรไม่ใชส้ำรเคมี  

มีสวนปำลม์ 40 ไร่ 

93. อนันตชัย ทองส ำฤทธิ ์

(ช) นักศึกษำปี 2559 

สุรำษฎรธ์ำน ี

- รู้จักบริหำรเวลำ เพรำะต้องเรยีน ปวช.ภำคปกติดว้ย  
- เริ่มรูจ้ักออม  
- ปกติอยู่บำ้นไม่คอ่ยคุยกับใคร พอมำเรียนเริม่ดีขึ้น 

94. วำสนำ เก้ือฉมิ  

(ญ) บัณฑิตปี 2557 

สุรำษฎรธ์ำน ี

- เริ่มเข้ำมำมีสว่นร่วมตัง้แต่โครงกำรต้นกลำ้อำชีพ เรียนแล้วท ำ
ให้เข้ำใจตัวเอง เข้ำใจคนอ่ืน โดยเฉพำะ คนในครอบครัว ท ำให้

มีวธิีคุยกับลูกท่ีเอำแต่ใจตัวเอง แตพ่อมำเรยีนรู้วิธีกำรคุยกับ

ลูก ปัจจุบันเหมือนได้รำงวัล ท ำใหไ้ด้ลูกกลับมำ 

- เป็นสมาชกิองค์กรชุมชนระดับต าบล อ าเภอ จงัหวัด และ

โซน (5 อ าเภอ) เพื่อขยายพืน้ทีก่ารท างานในการแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นในชุมชน 

เลขำฯ วสิำหกจิชุมชน รับซ้ือ

ยำงพำรำ 

95. เสงี่ยมศักดิ์ แก้วศิร ิ 

(ช) นักศึกษำปี 2559 

สุรำษฎรธ์ำน ี

- บริหำรจัดกำรเวลำได้  
- ดูแลสขุภำพมำกขึ้น 

- ท ำโครงงำนกลุม่ปุ๋ยอินทรีย์ โดยเป้ำหมำยต้องกำรพัฒนำเป็น

อำชพีให้กับสมำชิกในกลุม่  

มีสวนยำงพำรำ 30 ไร่ 

96. สุธรรม ศรทีอง  

(ช) บัณฑิตปี 2554 

นครศรธีรรมรำช 

- ใช้กำรท ำบัญชรีำยรับรำยจำ่ยในกำรท ำธุรกิจ เน่ืองจำกท่ีผำ่น

มำไม่เคยสนใจและไม่เคยท ำ ท ำให้ไม่สำมำรถบรหิำรจัดกำร

กำรเงินในกำรท ำธุรกจิของตนเองได้ 

มีสวนปำลม์/ไมไ่ด้ระบุขนำด

พ้ืนที ่
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ชื่อ-สกุล ผู้เรยีน 

เพศ 

สถำนภำพทำงกำรศึกษำ 

พ้ืนที่เรียนรู ้

การเปลี่ยนแปลงตนเอง ความพยายามในการพึ่งพาตนเอง 

ความรู้ความเขา้ใจและทักษะต่าง ๆ ที่เพิ่มขึน้  

และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  

อาชีพปัจจบุัน / การ

เปลี่ยนแปลงการผลติ 

ด้านการเกษตร 

97. รังสิยำ คงทอง  

(ญ) บัณฑิตปี 2554 

นครศรธีรรมรำช 

- วำงแผนชวีิตและบริหำรจัดกำรเวลำได้ด ีเพรำะต้องท ำงำน
หลำยอย่ำง  

- ได้แนวคดิในกำรพัฒนำร้ำนขำยของช ำของตัวเอง เชน่ กำรท ำ

บัญชรีำยรับ-รำยจ่ำย กำรจัดกำรเงินทุนหมุนเวยีน กำรเก็บ

วัสดุเหลือใช้ในรำ้นคำ้มำแปรรูปเพ่ือใช้ประโยชนอ่ื์น ๆ 

มีสวนปำลม์/ไมไ่ด้ระบุขนำด

พ้ืนที ่

98. สมหมำย ชลสินธุ ์

(ช) บัณฑิตปี 2554 

นครศรธีรรมรำช 

- ท ำงำนจิตอำสำพัฒนำชุมชนมำกมำย สร้ำงอำคำรในชุมชน 

กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทำงทะเล กำรอนุรักษพ์ันธุส์ัตว์ป่ำ 

ฯลฯ และจัดตัง้มูลนธิิกู้ภัย เป็นอำสำกู้ชีพกู้ภัยของอ ำเภอสชิล 

เป็นกรรมกำรองคก์รกำรกุศล/องคก์รภำคประชำสังคมหลำย

แหง่   

มีสวนปำลม์/ไมไ่ด้ระบุขนำด

พ้ืนที ่

99. ณธัช มิง่พิจำรย ์ 

(ช) นักศึกษำปี 2560 

บ้ำนท่ำฉัตรไชย 

- ได้แนวคดิจำกผูส้อนวำ่ชีวติต้องดขีึ้นตัง้แต่เรยีน และน ำแผน 4 
แผนมำใชใ้นกำรปรับปรุงชีวติ มีกำรดูแลสขุภำพทัง้ออกก ำลัง

กำย ท ำรำยรับรำยจำ่ยและต้องมเีงินออม และตั้งใจพัฒนำ

อำชพีเสริมดว้ยกำรขำยสินคำ้ออนไลน ์

- ไม่มีที่ดิน/ไม่ได้ท ำเกษตร 
- เป็นพนักงำนโรงแรม 

100. ณธปิ มิ่งพจิำรณ ์

(ญ) นักศึกษำปี 2560 

บ้ำนท่ำฉัตรไชย 

- ไม่ตอ้งกำรกำรศกึษำกระแสหลัก จงึแสวงหำกำรศกึษำ
ทำงเลือก ปัจจุบนัได้มีกำรจัดกำรแผนชวีิตค่อนข้ำงดีอยูแ่ล้ว 

แต่จะน าความรูม้าพัฒนาโรงเรยีนสอนภาษาไทยให้

ชาวต่างชาติ เชน่ วธิีการสอน สื่อการสอน  

- ไม่มีที่ดิน/ไม่ได้ท ำเกษตร 
- มีโรงเรยีนสอนภำษำไทย
ให้ชำวตำ่งชำต ิ

101. นันธดิำ ริชำร์ด 

(ญ) นักศึกษำปี 2560 

บ้ำนท่ำฉัตรไชย 

- สำมำรถบรหิำรจดักำรเวลำได้ และดูแลสุขภำพ 

- ก ำลังท ำโครงงำนพัฒนำรีสอร์ท เพรำะที่ผำ่นมำคดิว่ำตัวเอง

ท ำอะไรไม่ได้ ไมม่ีศักยภำพ แต่สำมีเป็นนักคิดและให้ก ำลังใจ

ตลอดมำ พอมำเรียนก็ท ำให้รูจ้ักตวัเองมำกขึน้ 

- ไม่มีที่ดิน/ไม่ได้ท ำเกษตร 
- เป็น สอบต. 

102. ปวีรร์ัฐ แทนสกุล  

(ญ) นักศึกษำปี 2560 

บ้ำนท่ำฉัตรไชย 

- มีประสบกำรณป์ระสบควำมส ำเรจ็ในกำรท ำธรุกจิและ

ล้มละลำยจำกกำรท ำธุรกิจเช่นกัน พอมำเรียนเริม่เข้ำใจชีวติ 

รู้จักประหยัด อดออม  รู้จักตัวเอง และเข้าใจคนใน

ครอบครัวมากกว่าเดิม 

- ไม่มีที่ดิน/ไม่ได้ท ำเกษตร 
- ท ำงำนจิตอำสำ 
- มีธุรกิจอำหำรทะเล 

103. ปรชีำ จัยสตุำนนท ์

(ช) นักศึกษำปี 2560 

พัทลุง 

- ท ำงำนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นมำนำนและท ำงำนเพ่ือ
ชุมชนมำตลอด ใช้ชีวติแบบมีทุกอย่ำง เหลำ้ กำรพนัน ใครชวน

ไปไหนไปหมด พอมำเรียนท ำให้เขำ้ใจว่ำต้องกำรอยู่กับตัวเอง

และครอบครัว จงึท ำโครงงำนเกี่ยวกับกำรปฏิเสธแบบมี

เหตุผล เพ่ือท ำให้ไม่คลอ้ยตำมกลุ่ม/สังคมมำกจนเกินไป 

มีสวนยำง 20 ไร ่

104. วิลำวลัย์ คงด ำ 

(ญ) นักศึกษำปี 2560 

พัทลุง 

- มีปัญหำกับชวีิตครอบครัวและอำยุยงัน้อย ท ำอะไรไม่เป็น แต่

พอมำเรยีนท ำใหม้ีคนคุย เข้ำใจชีวติ และเริ่มฝึกท ำอะไรเอง 

โดยเริ่มท ำแปลงผักหมุนเวียนที่บำ้น และก าลังจะท า

โครงการเรื่องการสร้างมิตรภาพด้วยรอยยิ้ม ตัง้แตม่ำเรียน

ก็ไม่ค่อยเครยีดแล้ว 

ปลูกพืชผักรอบบ้ำน/ไม่ได้

ระบุขนำดที่ดิน/พ้ืนที ่
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ชื่อ-สกุล ผู้เรยีน 

เพศ 

สถำนภำพทำงกำรศึกษำ 

พ้ืนที่เรียนรู ้

การเปลี่ยนแปลงตนเอง ความพยายามในการพึ่งพาตนเอง 

ความรู้ความเขา้ใจและทักษะต่าง ๆ ที่เพิ่มขึน้  

และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  

อาชีพปัจจบุัน / การ

เปลี่ยนแปลงการผลติ 

ด้านการเกษตร 

105. สมพร สุวรรณ 

(ช) นักศึกษำปี 2560 

พัทลุง 

- เป็นคนใจร้อน พอมำเรียนได้วเิครำะห์ตัวเอง ก็ท ำให้อำรมณ์

เย็นลง มีสต ิ 

- เริ่มท ำงำนจิตอำสำ  
- ได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนควำมคดิกบัเพ่ือนๆ ตั้งใจน ำควำมคิดที่
ได้รับไปพัฒนำธรุกจิคำร์แคร์ที่ก ำลังจะขยำยสำขำ 

- ไม่มีที่ดิน/ไม่ได้ท ำเกษตร 
- มีธุรกิจน้ ำมัน/คำร์แคร ์

106. ณรงค์ ศริมิสุิกะ 

(ช) นักศึกษำปี 2560 

พัทลุง 

- ท ำเกษตรแบบครบวงจรอยู่แลว้ มีควำมรู้ควำมสำมำรถดำ้น
กำรเกษตร คดิคน้นวัตกรรมทำงกำรเกษตร กำรมำเรียนท ำให้

ได้เครือข่ำยใหม่ๆ  และได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆมำกขึน้ 

สวนยำงและท ำเกษตร

ผสมผสำนในสวนยำง เลีย้ง

สัตว์ ผลิตอำหำรเองได้ครบ

วงจร 12 ไร ่

107. จรัสส ีชว่ยจ ำแนก  

(ญ) นักศึกษำปี 2560 

พัทลุง 

- ที่ผ่ำนมำ ไม่เคยท ำบัญชีรำยรับรำยจำ่ย พอมำเรยีนได้ท ำบัญชี

รำยรับรำยจ่ำย ท ำให้สำมำรถลดรำยจ่ำยได้จรงิ  

- ก ำลังขยำยเรือนเพำะเห็ด เพรำะท ำให้มรีำยได้เพิ่มขึ้น 

มีสวนยำง/ไม่ไดร้ะบุขนำด

พ้ืนที ่

108. อนันต์ ชว่ยจ ำแนก 

(ช) นักศึกษำปี 2560 

พัทลุง 

109. สุทธิชัย กำฬสุวรรณ 

(ช) นักศึกษำปี 2560 

พัทลุง 

- ท ำเกษตรแบบครบวงจรอยู่แลว้ ท ำนำ สวนยำง พืชผัก ผลไม้ 
มีศูนย์เรยีนรู้เร่ืองพลังงำนทดแทน และแปรรูปผลติภัณฑ์เป็น

เคร่ืองส ำอำง พอมาเรียนจึงต้องการคิดคน้นวตักรรม

เกี่ยวกบัการผลิตข้าวสังข์หยดแบบครบวงจรและแปรรูป

ผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องส าอาง 

สวนยำง นำข้ำว สวนพืชผัก

ผลไม้/ไม่ได้ระบุขนำดพ้ืนที ่

110. บุญภพลักษณ ์เสนำ

ทิพย์ 

(ช) นักศึกษำปี 2560  

พัทลุง 

- หลังจำกกลับมำอยู่บ้ำน ท ำอะไรไมค่อ่ยเป็น มีสวนยำงพำรำก็
จ้ำงเขำกรดี/ตัด ไม่เคยท ำเอง พอได้มำเรียนเริ่มเปลีย่นแปลง

ควำมคดิว่ำควรต้องพึ่งพำตัวเองให้ได ้เริ่มปลูกผกั เลี้ยงวัว 

และมีแนวคดิในกำรท ำโครงงำนเพ่ือขยำยพันธุ์วัว (ขำยน้ ำเช้ือ)  

สวนยำงพำรำ 30 ไร ่

111. จตุพร หนูด ำ  

(ช) นักศึกษำปี 2558  

สงขลำ 

- เคยเป็นเด็กเกเรมำก่อน ไม่เคยอยู่บำ้น และไปท ำงำนที่อ่ืนมำ
ตลอด ไม่เคยคุยกับพ่อ แต่พอชวีิตต้องประสบกับปัญหำที่ยำก

ในกำรแก้ไข จงึไดก้ลับมำอยู่บ้ำน พอได้มำเรยีนท ำให้

เปลี่ยนแปลงตนเอง กลับมำอยู่กับครอบครัว คุยกับพ่อ และ

ต้องกำรใช้ชวีิตแบบพอเพยีง ก ำลงัริเริ่มท ำเกษตรแบบวน

เกษตรในพ้ืนที่ 10 ไร่ ด้วยกำรปลกูไม้เศรษฐกิจ เดมิตั้งใจท ำ

เพ่ือให้ได้เงิน แตป่ัจจุบันไม่ได้คิดเร่ืองเงินแล้ว แต่ได้ควำมสุข

กลับมำให้ชวีิต 

มีพ้ืนที่ท ำวนเกษตร 10 ไร ่

112. เจริญ คงสวัสดิ์  

(ช) นักศึกษำปี 2558 

สงขลำ 

- มีอำชพีเกษตรกรรมอยู่แล้ว ทัง้สวนยำงพำรำ นำขำ้ว ไร่นำ
สวนผสม แต่พอมำเรียนได้แนวคดิในกำรท ำนำเกษตรอนิทรีย ์

เพรำะพื้นที่ท ำนำนั้น ไม่สะดวกเร่ืองระบบน้ ำ แต่คิดว่ำจะพลิก

ผืนดินให้กลับมำท ำนำได้เหมือนเดิม 

มีสวนยำงพำรำ นำข้ำว และ

ไร่นำสวนผสม 100 ไร่ 
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ชื่อ-สกุล ผู้เรยีน 

เพศ 

สถำนภำพทำงกำรศึกษำ 

พ้ืนที่เรียนรู ้

การเปลี่ยนแปลงตนเอง ความพยายามในการพึ่งพาตนเอง 

ความรู้ความเขา้ใจและทักษะต่าง ๆ ที่เพิ่มขึน้  

และบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง  

อาชีพปัจจบุัน / การ

เปลี่ยนแปลงการผลติ 

ด้านการเกษตร 

113. อำภรณ ์บัวคง 

(ญ) นักศึกษำ ป.โท ปี 2559  

สงขลำ 

- เคยเป็นคนฟุม่เฟือย ใชจ้่ำยแบบไม่ยั้งคดิ เดีย๋วนีไ้ม่ฟุม่เฟือย  
- เม่ือกอ่นมองกำรเกษตรเป็นธุรกจิ แต่เดีย๋วนีห้ันมำท ำเกษตร 
เพรำะต้องกำรมสีุขภำพดี มีวธิีคิดแบบพอเพียง ท ำผลิตภัณฑ์

ซักผ้ำ สบู่ น้ ำยำสระผม น้ ำยำลำ้งจำน ค ำว่ำเศรษฐกจิ

พอเพียงไม่ได้หมำยควำมเฉพำะกำรเกษตร แตห่มำยถงึกำรใช้

ชวีิตท่ีพอเพยีง 

มีสวนยำง/ปำล์ม 100 ไร่ 

ผลไม้ 20 ไร ่

114. อะหล ีสอระมัน  

(ช) นักศึกษำปี 2558 

สงขลำ 

- เน่ืองจำกท ำงำนองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ท ำให้พบปัญหำ

ในกำรพัฒนำชมุชนที่ไม่คอ่ยได้รับกำรพัฒนำ/แกไ้ข และมีกำร

พัฒนำที่ไมเ่ทำ่เทยีมกัน เน่ืองจำกพ้ืนที่ของหมู่บำ้นถูกกัน้ด้วย

ทำงรถไฟ ซึง่อีกฝำกหนึ่งมีหลังคำเรือนน้อย ท ำให้พ้ืนที่นั้น

ไม่ได้รับกำรพัฒนำเทำ่กับอีกฝั่งหนึ่ง พอมาเรียนได้แนวคิด

ในการพัฒนาชมุชน และจะน าไปใช้ให้ชุมชนได้ประโยชน์

จากการพัฒนาที่เท่าเทยีมกนั 

มีสวนยำงพำรำ/ไม่ได้ระบุ

ขนำดพ้ืนที ่

115. จรยิำ สุภำพ  

(ญ) นักศึกษำปี 2558 

สงขลำ 

- ไม่ได้ท ำงำนมำกอ่น เลี้ยงลูกอย่ำงเดียว และกลับจำกท ำงำนที่
มำเลเซยี และมำอยู่บ้ำน ไดม้ีโอกำสเป็น อสม. และ

โรงพยำบำลชุมชนได้ส่งไปเรยีนนวดแผนโบราณ  พอมาเรียน

มคีวามคดิว่าต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนวด ปัจจุบนั

ท างานนวดในโรงพยาบาล และรับนวดนอกสถานที่ด้วย  

- ไม่มีที่ดิน/ไม่ได้ท ำเกษตร 
- นวดแผนโบรำณที่

โรงพยำบำล 

116. พิกุล พรหมเอียด  

(ญ) นักศึกษำปี 2558 

สงขลำ 

- ได้มำเรยีนนวดแผนโบรำณและท ำลูกประคบจำกสมุนไพรเอง 

ปัจจุบันท ำงำนทีร่้ำนนวดแผนไทย ที่โรงพยำบำล และเป็น

วิทยำกรสอนนวด  

มีสวนสมุนไพร สม้ โอ 

ลองกอง 2 ไร ่

ภาคใต้: จ านวนรวมทั้งหมด 32 ราย ส ำหรับผู้ท่ีมีแปลงเกษตรและมีที่ดนิท ำกนิจ ำนวน 24 รำย แบง่ออกเป็น 1) แปลงเกษตร

ในที่ท ำงำน/รำ้นอำหำร 0 รำย 2) แปลงเกษตรรว่มกับครอบครัว 1 รำย 3) แปลงเกษตรของตัวเอง 22 รำย 4) ปลูกผกั/แปลงผัก

รอบบำ้น 1 รำย  ส ำหรับผูท้ี่ไมไ่ด้ท ำเกษตร/ไม่มีที่ดนิมีจ ำนวน 8 รำย (ท ำงำนองคก์รชุมชน/งำนชมุชน 2 รำย ลูกจำ้งเอกชน/รัฐ 3 

รำย ธุรกจิส่วนตวั 3 รำย)  สรุปว่ำ ส่วนใหญ่ยงัท ำกำรเกษตร 

รวมทั้งหมดทุกภาค ผู้ที่มแีปลงเกษตรทั้งสิ้น 80 ราย แบ่งออกเป็น 1) แปลงเกษตรในทีท่ างาน/ร้านอาหาร 2 ราย 2) 

แปลงเกษตรร่วมกับครอบครัว 9 ราย 3) แปลงเกษตรของตัวเอง 59 ราย 4) ปลูกผัก/แปลงผักรอบบ้าน 10 ราย ส าหรบั

ผู้ที่ไม่ได้ท าเกษตร/ไม่มีที่ดนิจ านวนรวม 36 ราย (ธรุกิจส่วนตัว 15 ราย ลกูจ้างรัฐ/เอกชน 11 ราย องค์กรชุมชน/งาน

ชุมชน 2 ราย นกัการเมอืงท้องถิ่น 6 ราย พระ 2 ราย) สรุปวา่ประมาณสองในสาม หรอื ร้อยละ 70 ยังคงท าการเกษตร 
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ตาราง ข 

สรปุจ านวนผ ูเ้รยีน/บณัฑิตท่ีท าการเกษตรและไม่ไดท้ าการเกษตร จ าแนกตามภมิูภาค 

การท าเกษตร/ไม่ได้ท าเกษตร ออก/ เหนือ เหนือ กลาง ใต้ รวม 

ท าการเกษตรประเภทต่าง ๆ -มีที่ดิน  27 25 4 24 80 

1. แปลงเกษตรในที่ท างาน/ร้านอาหาร/ 

รีสอร์ท 

2 0 0 0 2 

2. แปลงเกษตรร่วมกับครอบครัว 4 4 0 1 9 

3. แปลงเกษตรผสมผสาน/ครบวงจร

ของตัวเอง 

15 18 4 22 59 

4. ปลูกผัก/แปลงผักรอบบ้าน 6 3 0 1 10 

ไม่ได้ท าการเกษตร/ไม่มีที่ดิน 11 12 5 8 36 

1. ธุรกจิส่วนตัว 8 2 2 3 15 

2. ลูกจ้างองค์กรรัฐ/เอกชน 2 4 2 3 11 

3. องค์กรชุมชน/งานชุมชน 0 0 0 2 2 

4. นักการเมืองท้องถิ่น 0 5 1 0 6 

5. พระ/นักบวช 1 1 0 0 2 
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ตาราง ค 

สรปุอาจารย/์ผ ูจ้ดักระบวนการเรยีนร ูท่ี้เป็นแบบอยา่ง 

 

ชื่อ-สกุล พื้นที่เรยีนรู ้ ความสามารถ / บทบาท 

1. อ.รศริน พุทธภูมิพิทักษ์ ศูนยก์ำรเรียนรู้บ้ำนปลักแรด 

อ.บำงระก ำ จ.พิษณุโลก 

บทบำทในกำรสรำ้งองค์กรและเครือข่ำยกำร

พัฒนำชุมชน ผลงำนที่ส ำคัญคือ กำรจัดตัง้

สหกรณ์กำรเกษตรเพื่ออำหำรปลอดภัยกรนีมำร์

เก็ต พิษณุโลก จ ำกัด ผลิตผักปลอดสำรพิษป้อน

ให้กับห้ำงสรรพสินคำ้/ซุปเปอร์มำร์เก็ตชั้นน ำ 

2. อ.สุรัตน์ เศวตเศรณี กลุ่มกำรเรยีนรู้ อ.วัดโบสถ์ จ.

พิษณุโลก 

ส่งเสริมผู้เรยีนรวมกลุ่มปลูกผักไฮโดรโพรนิกส์ 

เพื่อสรำ้งรำยได้เสริม 

3. อ.สัญญำ สรอ้ยเสนำ ศูนยบ์ม่เพำะทับตะวัน  

อ.บำ้นผือ จ.อุดรธำนี 

ศูนยก์ำรเกษตรเพื่อกำรพึ่งพำตนเองอย่ำงครบ

วงจร รเิริ่มกิจกรรมกำรเรยีนรู้ด้ำนกำรเกษตรแบบ

พึ่งตนเองให้กับกลุ่มผู้เรยีนจำกประเทศลำว ปรับ

รูปแบบกำรเรยีนรู้ให้กับกลุ่มผู้สนใจกำรเกษตร

แนวทำงนีอ้ย่ำงสอดคล้องกับสถำนกำรณ์สังคม 

4. อ.อ ำนวย  ด ำชว่ย ศูนยถ์่ำยทอดเทคโนโลยีกำร

พัฒนำที่ดิน อ.เขำชัยสน  

จ.พัทลุง 

ผลิตปุย๋สูตรใหม่ด้วยวัสดุธรรมชำตทิี่มีอยู่ใน

ทอ้งถิ่น  

5. อ.ไอศูรย์ ภำษยะวรรณ์ 

6. อ.กฤษณำ ภำษยะวรรณ์  

7. อ.พรอ้มศิริ ภำษยะวรรณ์ 

ศูนยก์ำรเรียนรู้ อ.เมือง  

จ.ชุมพร 

ใชท้ฤษฎีกำรเรียนรูสู้่กำรเปลี่ยนแปลง และควำม

รักจำกหัวใจในกำรส่งเสริมกำรเรยีนรูแ้ละกำร

เปลี่ยนแปลงตนเองของผู้เรยีน 

8. อ.ชนำภำ ขำวประจมิ ศูนยก์ำรเรียนรู้ศรสีัชนำลัย  

อ.ศรีสัชนำลัย จ.สุโขทัย 

ผลิตยำสมุนไพรจ ำหน่ำย เพื่อเลี้ยงตัวเอง หรือเป็น

อำชีพ และส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้ท ำกำรผลิตเพื่อกำร

พึ่งพำตัวเอง 

9. อ.มำโนช พึ่งจะแยม้ ศูนยก์ำรเรียนรู้พลังงำนชุมชน  

อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 

ส่งเสริมควำมรู้ด้ำนกำรใชพ้ลังงำนทำงเลือก 
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	 การรับฟังความคิดเห็นและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ ยังมีน้อยไป
	 การสนับสนุน / ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและการผลิตงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องยังมีน้อยและมีข้อจำกัด
	 การบริหารจัดการของศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาคตามโมเดล 3 ฝ่าย ใช้การไม่ค่อยได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน
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