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กิตติกรรมประกาศ 
 

              การวิจัยเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในต าบล
คลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นการวิจัยที่ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้เพ่ือประกอบ 
การเรียนรายวิชาการศึกษาตลอดชีวิต และการพัฒนามนุษย์ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Lifelong 
Education and Human  Development for Special Target Population) ของนักศึกษาหลักสูตร
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ ชึ่งมีสถานภาพเป็นผู้ร่วมวิจัย ดังนั้น
การท าวิจัยจึงก่อเกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ที่ไม่ยึดเพียงทฤษฎี การสอนในห้องเรียน เรียนจากปรากฏการณ์ 
สถานการณ์ วิถีชีวิตของผู้คนหลากหลายไม่มีในต ารา ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการสร้าง
นักวิจัยรุ่นใหม่ นอกจากนี้ผลการศึกษายังประโยชน์ต่อชุมชนทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวัยแรงงาน กลุ่มเด็กและ
เยาวชน และกลุ่มคนพิการในฐานคิด ประสบการณ์ ความต้องการ ปัญหา การพัฒนาศักยภาพที่แตกต่างกัน  
อีกท้ังมีแนวร่วมที่เป็นเครือข่ายชุมชน สถาบัน หลากหลายประเภทสร้างความประทับใจอันทรงคุณค่าทาง
การศึกษาเป็นที่ยิ่ง 

การด าเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายได้ด้วยความร่วมมือร่ วมใจของคณะวิจัยซึ่งเป็น
นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในการให้ข้อแนะน า กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ผู้ให้ข้อมูล ผู้ประสานงาน องค์กร สถาบันประกอบด้วยเทศบาลต าบล
คลองโยง มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองโยง ศูนย์ด ารงชีวิตอิสระ ซึ่งให้ความร่วมมือ
อย่างดียิ่งคณะผู้วิจัยขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ
งบประมาณบางส่วนจากเทศบาลต าบลคลองโยงคณะผู้วิจัยขอขอบคุณอย่างยิ่ง 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริณา จิตต์จรัส) 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพชุมชนและศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะประกอบด้วยกลุ่มคน 
ต่างวัย และกลุ่มคนพิการในต าบลคลองโยง และ 2) จัดกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ประกอบด้วยกลุ่มคนต่างวัยและกลุ่มคนพิการในต าบลคลองโยง 

การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การวิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหา เทคนิค A-I-C (Appreciation 
Influence Control) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการเยี่ยมบ้าน  
เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงประกอบด้วย กลุ่มผู้สูงอายุจ านวน 30 คน กลุ่มคนวัยท างาน
จ านวน 15 คน กลุ่มเด็กและเยาวชน จ านวน 20 คน และกลุ่มคนพิการจ านวน 5 คน การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณใช้สถิติ เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics)  และการวิ เคราะห์ เชิงคุณภาพ 
ในการวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะแต่ละกลุ่มมีดังนี้ 
กลุ่มผู้สูงอายุ  
กลุ่มผู้สูงอายุตั้งเป็นชมรมชื่อลีลาวดีสีขาว อยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลคลองโยง1(รพ.สต.) มีสมาชิกจ านวน 195 คน พบกันวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน มีการจัด
กิจกรรมด้านการออกก าลังกายโดยเจ้าหน้าที่รพ.สต.และการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ปัญหา
ส าคัญที่พบเกี่ยวกับสุขภาพได้แก่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เกินเกณฑ์ โคเลสเตอรอล และ ไตรกลีเซอไรด์ 
สูง ปวดข้อ ปวดเข่ารับประทานยาลูกกลอน ยาต้ม และยาหม้อ เพ่ือรักษาโรคและบ ารุงร่างกาย ไม่ออก
ก าลังกาย เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน และความดันโลหิตสูง กลุ่มมีความต้องการการออกก าลัง
กายประกอบดนตรีไทย (ดนตรี,กีฬา)  การนวดแผนโบราณ  และงานประดิษฐ์ ศักยภาพของกลุ่มคือมี
ความสามัคคี มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชุมชน เล่นดนตรีไทย มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ในการดูแล
ตนเองด้านอาหาร อวัยวะส าคัญ และการพับผ้าเช็ดหน้า 

กลุ่มคนวัยท างาน 
กลุ่มคนวัยท างานเป็นกลุ่มสมาชิกสหกรณ์บ้านคลองโยง พบกันที่โรงเรียนสว่างอารมณ์  

ตามวาระของการประชุมสหกรณ์ ปัญหาที่พบว่ามีรุนแรงและต้องการแก้ไข คือ  เรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวปน 
คือ ข้าวดีดเป็นข้าวที่ไม่ได้ให้ผลผลิต เมื่อสัมผัสจะร่วงออกจากรวง ขึ้นปะปนกับข้าวดี ท าให้ได้ผลผลิต
น้อยหรือบางแปลงอาจไม่ได้ผลผลิต นับวันจะมีปัญหาและความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น ปัจจุบันเกษตรกร 
ในพ้ืนที่มีการแก้ไขโดยการใส่โซดาไฟ และใช้ เครื่องตัดหญ้าตัดออก เสียเงินและแรงงานมากแต่ยัง 
ไม่สามารถแก้ปัญหาให้หมดไปจากแปลงนาได้อันเป็นปัญหาทั้งในระดับรายบุคคลและชุมชนที่เผชิญอยู่ 
ศักยภาพของกลุ่มพบว่า มีแกนน าที่มีความรู้ในพ้ืนที่ ช่วยเหลือให้การประสานงานเป็นไปอย่างดี เกษตรกร
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ทุกครัวเรือนอยู่ในพ้ืนที่ได้รับโฉนดชุมชน ท าให้มีพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นของตนเอง มีความร่วมมือ  
มีส่วนร่วมให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรมและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชุมชน  มีความกระตือรือร้น 
ที่จะช่วยเหลือตนเองและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สภาพชุมชนเป็นเขตปริมณฑลมีการคมนาคมสะดวกและ
ตั้งอยู่ใกล้แหล่งความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใหั 
ความรู้ กับผู้น า และเกษตรกรรายย่อยเกี่ยวกับพันธุ์ข้าว และปัญหาข้าวดีด ซึ่งเป็นแนวทางการทดลอง
พ้ืนที่สาธิตการปลูกข้าวป้องกันข้าวดีด และการน าข้าวดีดมาแปรรูปเป็นข้าวยาคู 

กลุ่มเด็กและเยาวชน  
สภาพเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านวัดมะเกลือที่เข้าร่วมโครงการเด็กมะเกลือพิทักษ์รักถิ่น 

ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านวัดมะเกลือ จะมีเพียงร้อยละ 30 ที่มีบ้านเรือนอยู่นอกเขตหมู่บ้าน 
แต่ก็อยู่บ้านใกล้เคียง สามารถเดินหรือขี่จักรยานมาร่วมกิจกรรมที่วัดมะเกลือทุกวันอาทิตย์ การแบ่งเขต
การปกครองเป็นหมู่บ้านไม่ใช่สิ่งส าคัญมากไปกว่าการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  ความสนุกสนาน  
การมีเพ่ือนและการน าความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ จ าแนกเด็กเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเด็กเล็กระดับ 
ชั้นประถมศึกษา และกลุ่มเด็กโตระดับชั้นมัธยมศึกษา มีจ านวนเฉลี่ยครั้งละ 20 คน สลับไปๆ มาๆ  
หากนับรวมทุกคนที่ผ่านกิจกรรมแล้วมีจ านวน 60 คน เด็กส่วนใหญ่เรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดมะเกลือ 
สภาพครอบครัวร้อยละ 70  อาศัยอยู่กับพ่อแม่ ที่เหลือร้อยละ 30 อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่เป็น ปู่ย่า ตา
ยาย พ่อหรือแม่เดี่ยว อาชีพที่พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองคือรับจ้าง ค้าขาย  มีสมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันจ านวน
เฉลี่ย 5 คน ฐานะของครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาที่เด็กสะท้อนเป็นภาพของชุมชนเรื่องยาเสพ
ติด ร้านเกมส์ และการพนัน สิ่งที่ผู้ปกครอง พ่อแม่ห่วงลูกหลานก็คือการถูกหลอกล่อเข้าสู่วงจรเหล่านี้โดย
ไม่รู้ตัว ความต้องการที่ผ่านมาต้องการเพียงการอ่านออก  เขียนได้ เล่นดนตรี ว่ายน้ า ซึ่งเป็นการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านร่างกาย เท่านั้น ในความคิดของชุมชนต้องการพัฒนาชุมชน จิตอาสา และ 
การเรียนรู้วัฒนธรรม เด็กสามารถอ่าน เขียนได้บ้างในเด็กโต เด็กบางคนเคยผ่านโครงการมัคคุเทศก์น้อย 
มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดมะเกลือเป็นแหล่งเรียนรู้ ผู้ปกครอง พระ และชุมชนสนับสนุนให้ความร่วมมือ  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้แก่ นักวิจัยน้อยเรียงร้อยภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เฒ่าเล่าขาน ลูกหลานเรียนรู้ เชิดชู
บ้านมะเกลือ เด็กพาเดิน เพลิดเพลินเรียนรู้สิ่งดีๆที่มีอยู่ และจัดทัศนศึกษาที่วัดขนอน (หนังใหญ่) 
พิพิธภัณฑ์วัดม่วง และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งสยาม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

กลุ่มคนพิการ  
กลุ่มคนพิการในต าบลคลองโยงที่ลงทะเบียนมีจ านวนทั้งหมด 101 คนจ าแนกเป็นการพิการ

ทางกาย การได้ยิน ทางจิตใจ ทางสติปัญญา การมองเห็น และพิการซ้ าซ้อนพบว่าคนพิการวัยแรงงาน 
(อายุ 16-59 ปี) มีจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 60.39 และมีความพิการทางกายสูงถึงร้อยละ 37.7 
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กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นเครือญาติกันจ านวน 5 รายเป็นพิการทางการได้ยินทั้งหมด และมีบางรายที่ 
ความพิการซ้ าซ้อนคือพิการทางจิตร่วมด้วย  คนพิการในครอบครัวนี้ได้รับเงินยังชีพคนละ 500  บาท 
ต่อเดือน แต่ยังมีความต้องการการดูแลคุณภาพชีวิต มีคนพิการที่สามารถรับจ้างท านาบัวได้มีเพียง 1 คน
จากวัยแรงงาน 3 คน ที่เหลืออายุ 13 ปี ซ่ึงพิการโดยก าเนิดเหมือนมารดาแต่พิการซ้ าซ้อนทั้งด้านร่างกาย 
สติปัญญาและการได้ยินจึงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองและอีกรายอายุ 6 ปีเรียนหนังสือชั้นอนุบาล 2 
โรงเรียนโสตศึกษานครปฐม พ้ืนที่คลองโยงถือเป็นต าบลที่มีทรัพยากรด้านการฟ้ืนฟูที่พอเพียงระดับหนึ่ง 
ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร โรงพยาบาล ศูนย์การศึกษาพิเศษ นอกจากนี้ยังมีงบประมาณด้านการพัฒนาฟ้ืนฟู
คนพิการผ่านหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และมูลนิธิ  กิจกรรมการเรียนรู้ได้ให้ค าแนะน าผู้ดูแลคนพิการ
ระหว่างการเยี่ยมบ้าน จัดท าแผ่นพับความรู้เรื่องพระราชบัญญัติสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับของคนพิการ 
และแผ่นพับความรู้การป้องกันความพิการรายบุคคลและชุมชน  
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Abstract 

This participatory action research aimed to 1) study community conditions 
and the target group’s potentiality consisting of different age groups and disabilities in 
Khlongyong sub-district and 2) conduct learning management of each  of the different 
age groups and disabilities in Khlongyong sub-district.  

Data was collected by content analysis, synthesis, and A-I-C (Appreciation 
Influence Control) technique. Questionnaire and interviews were used as research tools. 
Purposive sampling method was used with 30 elders, 15 working age group people, 20 
youngsters, and 5 people with disabilities. Descriptive statistics was used for analyzing 
the contents. 

The findings for each target group are as follows: 
Elders 
The name of the group was Leelawadee. It was under the supervision of 

Khlongyong Health Promotion Hospital. There were 195 members. They met every 
Sunday of the third week of each month. Activities included exercises for hospital 
officials and having lunch together. The health problems found were the BMI was higher 
than cholesterol, high triglyceride, Arthralgia, knee pain, and taking traditional medicine 
to cure diseases and for the strength, lack of exercises, chronic diseases such as 
diabetes, hypertension. They needed exercises such as Thai music dance, Thai 
traditional massage, and inventions. The potentialities of the group were harmony, 
knowledge of the community, ability to play Thai musical instruments, learning 
management of self-prevention on diet, body parts, and handkerchief folding.  

Working-Age Group 
This working-age group consisted of members of Ban Khlongyong’s co-

operative store. They met at Sawang-arom school when they had meetings at the co-
operative store. The serious problem found and solution needed was the lack of good 
rice seeds. They made less produce because of the weedy rice.  The problem was 
getting more and more serious. Now the farmers tried to solve the problem by adding 
caustic soda and used the lawn mower to cut them. They wasted a lot of budgets and 
labors but still could not get rid of problems from the paddy fields. It became both 
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individual and community problem.  The potentiality of the group was that they had 
knowledgeable people in the area who assisted and helped with coordinating work. 
Every family had their own land title deed. Therefore, they had their own land to do the 
farming. They cooperated and took part in activities to help solve the problem in the 
community. They were enthusiastic to help themselves and join in activities. The 
community was in the suburb with convenient transportation. It was located close to 
knowledge resources which could be easily accessed such as Mahidol University. There 
was a provision of knowledge to leaders and farmers about good rice seeds and 
problems of weedy rice and its processing.       

Youngster Group 
The children from Ban Wat Maklua village participated in the project. They 

lived in Ban Wat Maklua. Only 30 per cents were living outside the village, in neighboring 
villages. They could walk and ride bicycles to join the activities at Wat Maklua every 
Sunday. The administrative division of the village was not more important than the 
participation in learning activities, having fun, making new friends, and bringing 
knowledge into practice. The children were divided into two groups: primary and 
secondary levels. The average of 20 children participated in each session with a total of 
60 children who got pass in the activities. Most of the children studied at Wat Maklua 
School.  Seventy percents were living with their parents. Another 30 percents were living 
with their grandparents or single parents. The parents’ jobs were workers and sellers. 
There were 5 members living in each family in average. Their economic status was in the 
middle class. The problems from children were drugs, online games, and gambling. The 
parents were worried that their children would be lured into those bad circles. The 
needs were to be able to read, write, play music, swim which were only physical 
development. They wanted to develop the community, do volunteering work, and learn 
culture. Some young adults were able to read and write. Some children were trained in 
being young guides. The learning center was at Wat Maklua Museum with the supports 
from parents, monks, and the community. The learning activities included young 
researchers, elders telling stories to youngsters, Ban Maklua support, walking tour by the 
children, and educational tour at Wat Khanon, Wat Muang museum, and Siam Wax 
museum in Photharam, Ratchaburi province.  
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Disabilities Group 
There were 101 people with disabilities who had registered in Klongyong sub-

district. The disabilities consisted of body, hearing, mind, brain, eye and multiple 
disabilities. Most of the people with disabilities were found in working- age group at 
60.39 percents. Body disabilities were found at 37.7 percents.  The sample group 
included 5 people with disabilities who were relatives. They all had hearing disabilities. 
Some of them had both multiple disabilities and mental disabilities. Each disabled in 
this family received 500 baht as a living support budget per month, but he still needed 
more life quality caring. There was only one from three people with disabilities who 
could work as a worker in lotus fields. The rest was a 13 year old girl who was born 
handicapped like her mother. She also had body, brain, and hearing disabilities. She 
could not help herself. Another girl was 6 years old and studied in kindergarten 2 at 
Sotesueksa school, Nakhonprathom.  Khlongyong is the district that had enough 
resources that supported habilitation such as personnel, hospitals, and special study 
center. There were also some budgets to rehabilitate those with disabilities from 
government departments and foundation, learning activities for people who looked after 
the disabled when visiting their houses. There were brochures about law and rights for 
people with disabilities and brochures regarding prevention from being disabled for 
individuals and community. 

This research is part of students’ study in doctoral degree program in Long 
Life Education and Human Development for Special Target Population. It is research-
based which aims to develop new generation researchers for the future. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำกำรวิจัย 

การด ารงอยู่ของมนุษย์เป็นการสืบสานทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม 
ศิลปะ วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน มนุษย์กับสิ่งที่มีชีวิต และไม่มีชีวิต สิ่งที่
มนุษย์สร้างเป็นองค์ความรู้และถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนานจากช่วงอายุของคนรุ่น
หนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง จึงเห็นได้ว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่กับการก าเนิดของมนุษย์  และจะมี
พัฒนาการเพ่ิมขึ้นตามวุฒิภาวะ และประสบการณ์ ตั้งแต่เกิดจนตาย มนุษย์มีการเรียนรู้และสั่งสม
ประสบการณ์จากการเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่อง การเจริญเติบโตเกี่ยวข้องกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางธรรมชาติก็จะเรียกว่า “วุฒิภาวะ” คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยของพัฒนาการภายในบุคคล ส่วนการเปลี่ยนแปลงภายนอกบุคคลคือ 
“การเรียนรู้ ” เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ต้องมีการเรียนการสอน 

การเรียนรู้ (Learning) เป็นกระบวนที่สร้างการเรียนรู้ทั้งด้านสมรรถภาพ ทักษะและ
ทัศนคติที่คนเราได้รับตั้งแต่เป็นทารก จนเป็นผู้ใหญ่ กระบวนการเรียนรู้จึงเป็นส่วนส าคัญของ
ความสามารถของคนเรา มีนักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวว่า “การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม” การเรียนรู้ที่เกิดขึ้น 
ได้มีการศึกษาค้นคว้าด้านความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ จนเกิดเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ออกมา
มากมาย (วารินทร์ รัศมีพรหม, 2542 : 152) ซึ่งสอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2548 : 43) ที่กล่าวว่า 
“ทฤษฎีการเรียนรู้ เป็นแนวความคิดที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถใช้อธิบายลักษณะของการเกิด 
การเรียนรู้ หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้” 

นอกจากการเรียนรู้ที่เกิดจากภายนอกแล้ว คาร์ล แรนซั่ม โรเจอร์ส (Calr R. Rogers, 
1902 - 1987) เชื่อว่า มนุษย์มีธรรมชาติที่ดีมีแรงจูงใจในด้านบวก เป็นผู้ที่มีเหตุผล (Rational) เป็นผู้
ที่สามารถได้รับการขัดเกลา (Socialized) สามารถตัดสินใจเลือกวิถีชีวิตของตนเองได้ ถ้ามีอิสระ
เพียงพอ และมีบรรยากาศที่เอ้ืออ านวย ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ (Full 
Potential) และพัฒนาไปสู่ทิศทางที่เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละบุคคล  อันจะน าไปสู่ 
การตระหนักรู้ในตนเองอย่างแท้จริง (Self-Actualization) ชิดชงค์ ส. นันทนาเนตร (2549) กล่าวว่า 
โรเจอร์ส ถือได้ว่าเป็นนักจิตวิทยาคนแรกที่ได้ให้ความส าคัญต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และยังให้
ความส าคัญของคนในฐานะ “ผู้กระท า”(Subject) มากกว่า “ผู้ถูกกระท า” (Object) นั่นก็หมายถึง 
มนุษย์เป็นผู้ที่มีความสามารถอยู่ในตัวเอง และสามารถน าตนเองในการด าเนินชีวิตในสิ่งที่ตนเอง
ก าหนดและพึงพอใจได้ รวมทั้งช่วยเหลือสังคมได้ หากมนุษย์มีอิสระและค้นพบความสามารถ 
สติปัญญา ความมั่นใจของตนเองได้แล้ว ก็จะสามารถตัดสินใจหรือเลือกทางเดินที่ดีและสร้างสรรค์ได้ 

 



 2 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ทั้งทางกายภาพและจัดระบบการพัฒนาขึ้นเป็นการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development) โดยให้มนุษย์อยู่ดีกินดีอย่างแท้จริง ส่งเสริมบทบาทของคน
ทุกเพศทุกวัย เรียนรู้ในการพ่ึงตนเอง และการเสริมสร้างพลังอ านาจ(Empowerment) ให้เป็นผู้ที่มี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจไปสู่การบูรณาการและสร้างสมดุลของการพัฒนาและให้ความส าคัญกับ 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลง 
ในมิติของกระบวนการพัฒนาในระดับชุมชนเป็นภาพรวมของวิถีชีวิตชุมชน  การเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับชุมชน โดยชุมชนสามารถแสดง
ให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาและขั้นตอนของการพัฒนาสู่ “ความเป็นชุมชน” หรือชุมชนก าหนด
ทางเลือกเพ่ือการพัฒนาตนเองได้ด้วยกระบวนการเรียนรู้ คือ รู้ปัญหา รู้สาเหตุ รู้วิธีแก้ปัญหา และ 
รู้วิธีที่จะอยู่กับปัญหานั้น และกระบวนการมีส่วนร่วมแทนแนวทางการพัฒนาที่ถูกก าหนดจาก
ภายนอก หลายชุมชนได้สร้างบทเรียนความส าเร็จในกระบวนการพัฒนาตนเองไปสู่ความเข้มแข็ง  
เป็นการสร้างหลักประกันในเรื่องความมั่นคงทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจน 
ความคงอยู่ของวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอด หรือผสมผสานกับ
วัฒนธรรมอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสมจนเกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนสามารถน าไปเป็นแบบอย่างของการพัฒนาได้ 

การพัฒนาที่ชุมชนเป็นผู้ก าหนดเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาด้วยตนเองเป็นวิธีการ
ที่เริ่มจากภายในชุมชน “ชุมชนย่อมรู้จักชุมชน” หัวใจของการพัฒนาชุมชน คือการเรียนรู้ของคน  
การเรียนรู้ที่ดีที่สุด คือ เรียนรู้จากประสบการณ ์ซึ่งความรู้ที่มีพลังเกิดจากข้างใน เป็นการ“ระเบิดจาก
ข้างใน” (ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ) ชุมชนจะมีศักยภาพที่จะ
เรียนรู้และจัดการชีวิตของตนเองได้ถ้าหากได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสมด้วยวิธีการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ (เสรี พงศ์พิศ, 2548 : 115) 

     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตราที่ 4กล่าวถึงศักดิ์ศรีแห่งความเป็น
มนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง ส่วนมาตราที่40(6) ระบุ
ว่าเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือคนพิการ หรือทุพพลภาพ ย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครอง...และ
มาตราที่ 80  (1)ก าหนดให้มีการคุ้มครอง และพัฒนาเด็ก และเยาวชน สนับสนุนการอบรมเลี้ยงดู 
และให้การศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิงชาย เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นปึกแผ่น
ของสถาบันครอบครัวและชุมชน รวมทั้งสังคมสงเคราะห์ และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ คน
พิการหรือทุพพลภาพ และผู้อยู่ในสภาวะยากล าบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และพ่ึงพาตนเองได้  
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2550 กับความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย สืบค้นเมื่อ
วันที่ 2 สิงหาคม 2555,จาก http://www.gender.go.th/) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยการจัดการศึกษา
จะต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ และให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง

http://www.gender.go.th/
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ส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอ่ืน ๆ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายใน ชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมี
การจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และรู้ จักเลือกสรรภูมิปัญญา และ
วิทยาการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหา  
วิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน (คณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2545 : 5-17) ซึ่งความมุ่งหมายดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 9 ที่ให้ความส าคัญต่อการพัฒนา โดยมีคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกมิติเป็น
องค์รวม และเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในสังคม ให้ความส าคัญกับการรวมตัวกันและ 
สร้างเครือข่ายชุมชนในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
ให้ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันท าตลอดจนร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาในชุมชน และช่วยเหลือกันเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชุมชนตนเอง (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2544 : ก-จ)
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10(พ.ศ.2550-2554) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็งด้วยการส่งเสริมการรวมตัว ร่วมคิด ร่วมท าในรูปแบบที่
หลากหลาย และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามความพร้อมของชุมชน มีกระบวนการจัดการองค์
ความรู้และระบบการเรียนรู้ของชุมชนอย่างเป็นขั้นตอน มีเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
ชุมชนมีกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาต่อ
ยอดให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในการน าไปสู่การพ่ึงตนเอง รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนพร้ อม
เผชิญการเปลี่ยนแปลง(คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549 : ศ) 

ในการพัฒนาสังคมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้การพัฒนาบรรลุผล
ตามเป้าหมายอย่างจริงจัง จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย และพ้ืนที่เป้าหมายที่มีศักยภาพ
ทั้งในการพัฒนาและเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหากระทบต่อการพัฒนาสังคมมากเป็นพิเศษ  
การส่งเสริมและจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ โดยการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้สัญชาติ เด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียน เด็กด้อยโอกาส คนเร่ร่อน ซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายพิเศษในการศึกษาครั้งนี้ คือกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวัยแรงงาน กลุ่มเด็กและเยาวชน และ
กลุ่มคนพิการในต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

กระบวนการเรียนรู้นั้นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไม่เลือกกลุ่มคน ฐานะ วัย หรือชาติพันธุ์  
การเกิดกระบวนการเรียนรู้มีทั้งเกิดโดยธรรมชาติ เกิดจากการจัดกระบวนการหรือหลักสูตรก็ตาม 
เป็นสิ่งที่มนุษย์สั่งสมเป็นประสบการณ์ท่ีน ามาใช้ในการด าเนินชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีความจ าเป็น
ต่อบุคคลที่จะอยู่ในสังคมได้ในยุคปัจจุบัน ทั้งในวัยเด็ก วัยท างาน คนในชุมชน คนพิการ ผู้สูงอายุ  
การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) นั้น บุคคลต้องสามารถสร้างความรู้ ต้องมี
ความรู้ ต้องใช้และต้องแลกเปลี่ยน ความรู้ ซึ่งก็คือการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
มาสู่สังคมแห่งปัญญา (Wisdom Society) เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการของบุคคลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่
เกิดจนตายและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของพวกเขา 
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การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือดึงศักยภาพของคนกลุ่มต่างๆ เพ่ือให้คนในชุมชนเดียวกัน
ได้ร่วมเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการสืบทอดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ตลอดจนการสร้าง
ศักดิ์ศรีและคุณค่าของกลุ่มคนต่างๆ ให้เป็นที่ภาคภูมิใจของชุมชน เช่นเดียวกับหมู่บ้านคลองโยง เป็น
หมู่บ้านหนึ่งในต าบลคลองโยงซึ่งเป็นต าบลเก่าแก่ มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน เดิมเป็นต าบลหนึ่ง
ขึ้นอยู่กับกิ่งอ าเภอพุทธมณฑล อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 ได้มี
พระราชบัญญัติจัดตั้งก่ิงอ าเภอพุทธมณฑล เป็นอ าเภอพุทธมณฑล 

“คลองโยง” มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีล าคลองสายหลักไหลผ่านหลายสาย 
พ้ืนดินมีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมักต้ังบ้านเรือนอยู่อาศัยริมสองฝั่งคลองสายหลัก การเดินทางไป
มาหาสู่กัน ในอดีตมักใช้เรือเป็นพาหนะ ครั้นถึงฤดูแล้งน้ าในล าคลองต่างๆ จึงแห้งลง การเดินทางน้ า
จึงยากล าบากยิ่งขึ้น ประชาชนตลอดจนพ่อค้าวานิชต่างๆ จึงได้รับความเดือดร้อนตามไปด้วย เรือล า
เล็กๆ ที่บรรทุกสิ่งของไม่มากจะผ่านล าคลองท่ีตื้นเขินไปได้ แต่เรือล าใหญ่ๆ ที่บรรทุกสินค้ามากๆ ของ
พ่อค้าต่างๆ มักจะผ่านไปไม่ได้ ต้องใช้ กระบือหรือควายช่วยลากจูงเรือ ชาวบ้านและพ่อค้าวานิชต่างๆ 
จึงเรียกล าคลองนี้ว่า “คลองโยง” จนถึงบัดนี้  

ต าบลคลองโยงประกอบด้วย 8 ชุมชน ได้แก่ 1) ชุมชนบ้านคลองโยงมีจ านวน 250 
ครัวเรือน ผู้สูงอายุ 134 คน คนพิการ 3 คน 2) ชุมชนบ้านชัยขันธ์ มีจ านวน 54 ครัวเรือน ผู้สูงอายุ 
42 คน คนพิการ 5 คน 3) ชุมชนบ้านแหลนหาย มีจ านวน 113 ครัวเรือน ผู้สูงอายุ 60 คน คนพิการ 
4 คน 4) ชุมชนบ้านมะเกลือมีจ านวน 219 ครัวเรือน ผู้สูงอายุ 119 คน คนพิการ 6 คน 5) ชุมชน 
บ้านดอนทอง มีจ านวน 141 ครัวเรือน ผู้สูงอายุ 53คน คนพิการ 10 คน 6) ชุมชนบ้านคลองโยงใหม่ 
มีจ านวน 333 ครัวเรือน ผู้สูงอายุ 101 คน คนพิการ 7 คน 7) ชุมชนบ้านคลองชอย มีจ านวน 250 
ครัวเรือน ผู้สูงอายุ 134 คน คนพิการ 3 คน และ 8) ชุมชนสหกรณ์มีจ านวน 111 ครัวเรือน ผู้สูงอายุ 
53 คน คนพิการ - คน (แผนแม่บทชุมชนคลองโยง,2552) สภาพปัญหาในการส ารวจชุมชนของ
เทศบาลพบว่าส่วนใหญ่ 1) บางครอบครัวไม่มีที่ดินท ากินและบางครอบครัวมีที่ดินไม่เพียงพอต้องเช่า
บางส่วน 2) ด้านการกีฬา ประชาชนขาดการออกก าลังกาย 3) ด้านการเรียนรู้โดยชุมชนขาดความรู้  
ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ 4) ด้านการติดต่อสื่อสาร การติดต่อสื่อสารไม่ทั่วถึง 5) เด็กจบ
การศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้เรียนต่อ 6) น้ าเสียจากโรงงาน 7) คนว่างงาน 8) ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
ไม่ไปใช้สิทธิ์ 9) ประชาชนขาดจิตส านึกในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 

อย่างไรก็ตามถึงแม้ต าบลคลองโยงจะมีสภาพปัญหาหลากหลาย แต่ชุมชนบ้านคลองโยง
เป็นพ้ืนที่ที่ได้โฉนดชุมชนเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ได้ผ่านกระบวนการต่อสู้มาหลายปีเพ่ือให้ได้
โฉนดชุมชนอันเป็นที่ท ากินร่วมของชาวบ้านต่อไปชั่วลูกหลาน ด้วยความสามัคคีของชาวบ้าน และ
แนวคิดต่อการมองอนาคตที่ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านมองต่อไปถึงลูกหลาน แนวคิดการพลิกฟ้ืนเกษตรอินทรีย์ 
และด าเนินตามรอยพระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสิ่งที่คณะวิจัยเชื่อว่ากลุ่มคนในวัยต่างๆ 
รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในหมู่บ้านมีศักยภาพที่จะน าพาหมู่บ้านก้าวไปตามแนวคิดที่ตั้งไว้ เพียงแต่ 
กลุ่มไหนจะแสดงศักยภาพใดออกมานั้นจ าเป็นที่ผู้วิจัยต้องเข้าไปศึกษาสภาพ ปัญหา ศักยภาพ และ
ความต้องการเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนในแต่ละกลุ่ม และระหว่างกลุ่มเพ่ือสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้
อย่างมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพชุมชนและศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะประกอบด้วย 
กลุม่คนต่างวัยและกลุ่มคนพิการในต าบลคลองโยง 

2. เพ่ือจัดกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะประกอบด้วยกลุ่มคนต่างวัยและ
กลุ่มคนพิการในต าบลคลองโยง 

ขอบเขตของกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งมีขอบเขตดังนี้ 
พื้นที่วิจัย : เป็นการศึกษาเชิงพ้ืนที่ (Area Based) โดยเลือก ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล 

จ.นครปฐม จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)  
กลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ : กลุ่มคนต่างวัย เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนวัยท างาน กลุ่มเด็ก

และเยาวชน และกลุ่มคนพิการ เป็นต้น 
ขอบเขตเนื้อหำ ศึกษาสภาพ ปัญหา ศักยภาพ และความต้องการเพ่ือจัดกระบวนการ

เรียนรู้ของคนในกลุ่มวัยต่างๆ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่ค้นพบในต าบลคลองโยง 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 กระบวนการเรียนรู้ หมายถึง ขั้นตอนของการเรียนรู้ที่เกิดจากความต้องการ 
ศักยภาพของแต่ละบุคคลภายในชุมชนทั้งการรับรู้ ทักษะ และเจตคติ ตั้งแต่ขั้นตอนการสร้างความรู้ 
ขั้นตอนการสร้างแนวทางพัฒนา และข้ันตอนการสร้างแนวทางปฏิบัติ 

 ศักยภาพ หมายถึง คุณลักษณะพ้ืนฐาน ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  
ที่ซ่อนเร้นแอบแฝงภายในตัวของแต่ละบุคคล ที่สามารถน ามาใช้เพ่ือการเรียนรู้ 

 คุณลักษณะพ้ืนฐาน หมายถึง สิ่งที่ติดตัวมาแต่ละคน หรืออาจต้องได้รับการปลูกฝัง 
และผลักดันให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แสดงออกมาให้เห็นในรูปของการกระท า และพฤติกรรม 
วัฒนธรรมชุมชน หรือบุคลิกภาพ 

 ความรู้ หมายถึง ความจ า การนึก การมองเห็น การได้ยินหรือลักษณะของสิ่งที่ใช้ 
ในการด าเนินชีวิต 

 การรับรู้ หมายถึง กระบวนการที่บุคคลแต่ละคนได้รับการกระตุ้นหรือสัมผัสจาก
ภายนอกท าให้เกิดความรู้สึกภายในตัวบุคคล หรือเกิดความเข้าใจในสิ่งนั้น 

 ทักษะ หมายถึง สิ่งที่พัฒนา หรือฝึกฝนจนเกิดความช านาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
     เจตคติ หมายถึง ความรู้สึก ความเชื่อ ที่อาจมีแนวโน้มส่งผลต่อการแสดงออก 

ในด้านบวกหรือด้านลบต่อสิ่งนั้น 
 กลุ่มผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปนับจากวันที่เก็บข้อมูลอาศัยอยู่ในชุมชน

ต าบลคลองโยง 
 กลุ่มวัยท างาน หมายถึง ผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 - 60 ปี 
 กลุ่มเด็กและเยาวชน หมายถึง ผู้ที่มีอายุระหว่าง 7 – 17 ปี 
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 กลุ่มคนพิการ หมายถึง คนที่มีความผิดปกติหรือบกพร่องทางร่างกาย ทางสติปัญญา 
หรือทางจิตใจ เป็นกลุ่มคนที่มีลักษณะพิเศษ ต้องได้รับการดูแลใส่ใจ เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิต 
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สามารถช่วยเหลือตนเอง มีความภูมิใจ และมีศักดิ์ศรีที่ได้แสดง
ศักยภาพตนเองออกมาให้ชุมชนได้เรียนรู้ 

ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรวิจัย 

1. บูรณาการกระบวนการวิจัยสู่ การเรียนรู้ ในรายวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและ 
การพัฒนามนุษย์ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

2. กลุ่มเป้าหมายเฉพาะและกลุ่มวัยต่างๆ มีความภูมิใจ และมีศักดิ์ศรีที่ได้แสดง
ศักยภาพตนเองออกมาให้ชุมชนได้เรียนรู้ร่วมกัน  

3. ชาวบ้านคลองโยงได้เรียนรู้ศักยภาพซึ่งกันและกันของคนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เพ่ือ
เกิดความรักผูกพันกับชุมชน 

4. นักวิจัยได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ โดยการท างานร่วมกันที่ใช้เวทีของชุมชน
เป็นบทเรียนซึ่งเน้นการดึงศักยภาพของกลุ่มคนวัยต่างๆ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

5. เกิดองค์ความรู้จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 
  มีเวทีการน าเสนอศักยภาพ

ของตนเองต่อชุมชน 
ส ำพชุมชน 
ข้อมูลชุมชน สังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง และ
สิ่งแวดล้อม 
ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
1 กลุ่มผู้สูงอายุ  
2 กลุ่มคนวัยท างาน  
3 กลุ่มเด็กและเยาวชน  
4. กลุ่มผู้พิการ 

กระบวนกำรเรียนร ้ 
การรับรู้ ความรู้ ทักษะ เจตคติ
ตามสภาพและความต้องการของ
ชุมชนเรียนรู้ร่วมกันเองโดยใช้
เทคนิค A-I-C  
ขั้น 1) สร้างความรู้ 
    2) สร้างแนวทางพัฒนา 
    3) สร้างแนวปฏิบัติ  

- ความภูมิใจ และมีศักดิ์ศรี
ศักยภาพตนเองออกมาให้
ชุมชนได้เรียนรู้  

- ชาวบ้านคลองโยงได้เรียนรู้
ศักยภาพซ่ึงกันเพื่อเกิด
ความสามัคคี 

- องค์ความรู้ชุมชน 
 

แผนภูมทิี่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในหมู่บ้านคลองโยง 
ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ใช้แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยดังนี้ 

1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
2 แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
3 แนวคิดและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ชุมชน 
4 แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 
5 แนวคิดการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
6 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

การเรียนรู้คือชีวิต และชีวิตคือการเรียนรู้ การด ารงชีวิตของมนุษย์จึงต้องอาศัยการเรียนรู้
เพ่ือให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการเรียนรู้จึงเป็นครรลองของชีวิตที่เกิด
ได้ทุกแห่งทุกเวลา ต่อเนื่องยาวนานตลอดชีวิตตั้งแต่ปฏิสนธิ จนกระทั่งสิ้นชีวิต เริ่มจากการเรียนรู้จาก
ครอบครัว ชุมชน ศูนย์การเรียน โรงเรียนสถาบันศาสนา แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ กว้างไกล ครอบคลุม
สถานการณ์ของสังคมไทยและสังคมโลก การพัฒนาที่มีคนเป็นศูนย์กลางและเป็นก าลังส าคัญของ 
การขับเคลื่อนกลไกและระบบต่าง ๆ ให้เดินไปพร้อมกัน ดังนั้น หากเราสามารถพัฒนามนุษย์ได้ตาม 
ความคาดหวัง จะส่งผลถึงความส าเร็จในการพัฒนาสังคมทุก ๆ ด้านไปพร้อมกัน 

1.1 ความหมายของกระบวนการเรียนรู้ 

คิมเบิล (Gregory A Kimble, 1964) กล่าวว่า “การเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงศักยภาพ
แห่งพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร ซึ่งเป็นผลมาจากการฝึกหรือการปฏิบัติที่ได้รับ การเสริมแรง 
(Learning as a relatively permanent change in behavioral potentiality that occurs as a 
result of reinforced practice) ”  
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จากความหมายของการเรียนรู้ข้างต้นแยกกล่าวเป็นประเด็นส าคัญได้ 5 ประการ คือ 

1. การที่ก าหนดว่า การเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ก็แสดงว่าผลที่เกิดจาก 
การเรียนรู้ จะต้องอยู่ในรูปของพฤติกรรมที่สังเกตได้ หลังจากเกิดการเรียนรู้แล้ว ผู้เรียนสามารถท าสิ่ง
หรือเรื่องที่ไม่เคยท ามาก่อนการเรียนรู้นั้น  

2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้น ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างถาวร นั่นก็คือ 
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนั้น จะไม่เป็นพฤติกรรมในช่วงสั้น หรือเพียงชั่วครู่ และในขณะเดียวกันก็ ไม่ใช่
พฤติกรรมที่คงที่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงอีกต่อไป 

3. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าว ไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนไปอย่างทันทีทันใด แต่มัน
อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงศักยภาพ (Potential) ที่จะกระท า สิ่งต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต  
การเปลี่ยนแปลง ศักยภาพนี้อาจแฝงอยู่ในตัวผู้เรียน ซึ่งอาจจะยังไม่ได้แสดงออกมา เป็นพฤติกรรม
อย่างทันทีทันใดก็ได้ 

4. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือการเปลี่ยนแปลงศักยภาพในตัวผู้เรียนนั้นจะเป็น 
ผลมาจากประสบการณ์หรือการฝึกเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือศักยภาพอันเนื่องมาจาก
สาเหตุอ่ืนไม่ถือเป็นการเรียนรู้  

5. ประสบการณ์หรือการฝึกต้องเป็นการฝึกหรือปฏิบัติที่ ได้รับการเสริมแรง 
(Reinforced practice) หมายความว่า เพียงแต่ผู้เรียนได้ รับรางวัลหลังจากที่ตอบสนอง ก็จะให้เกิด
การเรียนรู้ขึ้น ในแง่นี้ค าว่า “รางวัล” กับ “ตัวเสริมแรง” (Reinforce) จะให้ความหมายเดียวกัน  
ต่างก็คือหมายถึงอะไรบางอย่างท่ีอินทรีย์ (บุคคล) ต้องการ 

กระบวนการเรียนรู้ข้างต้นเป็นการมองในเชิงด้านพฤติกรรม ส่วนการเรียนรู้ของ
การศึกษาครั้งนี้นอกจากแนวคิดข้างต้นแล้วยังพบว่าการเรียนรู้ เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
ทั้งในระบบคิด การกระท า และประสบการณ์ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความจ า ความเข้าใจ การรับรู้  
การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา เป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง สามารถงอกเงย และ  
เปลี่ยนแปลงได้ ผลลัพธ์ของการเรียนรู้คือ ความรู้ ความเข้าใจที่สามารถน าไปแก้ไขปัญหา หรือสร้าง
ปัญญาได ้

1.2 องค์ประกอบและปัจจัยท่ีมีอิทธิพลก่อให้เกิดการเรียนรู้ 

องค์ประกอบพ้ืนฐานของการเรียนรู้ จะประกอบไปด้วย สติปัญญา ความจ า พฤติกรรม 
และการตอบสนองต่อความต้องการของตนเองในการเรียนรู้ ทั้งนี้แรงขับ สิ่งเร้า สิ่งเสริมแรง ก็เป็น
องค์ประกอบส าคัญที่จะท าให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การเกิดกระบวนการเรียนรู้ นั้นต้องมี
แรงจูงใจที่ท าให้คนเกิดพฤติกรรมที่จะน าไปสู่เป้าหมาย มีความตั้งใจและกล้าเผชิญกับอุปสรรค  
แสดงพฤติกรรมเพ่ือแก้ปัญหา พบหนทางการแก้ปัญหา และบรรลุเป้าหมายในท้ายที่สุด ทั้งนี้ 
สภาพจิตใจของผู้เรียนรู้ในขณะนั้นเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ (ดอลลาด และไมร์เลอร์ 
(Dollard & Miller, 1981) มันน์ (Munn , 1974) จ าเนียร ช่วงโชติ และคณะ (2528) ลินดา  
เดวิดโดฟ (Linda Vavidoff, 1997) 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ อาจมีผลในการท าให้เกิดการเรียนรู้และส่งเสริมให้ 
คนเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นด้านแรงจูงใจ อารมณ์ ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพทางปัญญา ผู้ที่มีความกังวล 
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หวาดกลัว ตื่นเต้น อาจจะท าให้การเรียนรู้สับสนและเรียนรู้ได้ไม่ดีเท่าที่ควร ความเหนื่อยล้าทาง
ร่างกาย เช่น การท างานหนัก การออกก าลังกายมาก หรือความเหนื่อยล้าทางสมอง เช่น การใช้
ความคิดเป็นเวลานาน เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ มีผลท าให้เรียนรู้ได้ไม่เต็มที่ หรือไม่ก็เรียนรู้ไม่ได้
เลย วัฒนธรรม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนในสังคมและมีผลต่อการเรียนรู้ พัฒนาการของมนุษย์
เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล การจัดการเรียนการสอนที่ได้ผลดีต้องค านึงถึงพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละ
คนด้วย นอกจากนี้การเชื่อมโยงในสิ่งที่เคยเรียนรู้ไปยังการเรียนรู้ใหม่ๆ เป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพล
ต่อการเรียนรู้เช่นกัน 

1.3 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

กระบวนการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ตลอดชีวิต การพัฒนากระบวน 
การเรียนรู้ เป็นเรื่องของการเรียนรู้ในวิถีชีวิต ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความสนใจของตนเอง  
ตามศักยภาพ ตามความพร้อม ตามโอกาสเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตและแก้ปัญหาของตนเอง
ได้สุนทร สุนันท์ชัย (2543 : 39) ได้กล่าวถึง กระบวนการเรียนรู้ว่า ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ 6 
ขั้นตอน คือ 

1. ตระหนักในปัญหา หมายถึง การเข้าใจว่าเรื่องใดเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข 
2. การหาทางเลือกท่ีหลากหลาย หมายถึง การก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหา 
3. ก าหนดทางเลือกที่เหมาะสม หมายถึง การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่คาดว่าจะ

แก้ปัญหาได ้
4. การเรียนรู้ปฏิบัติการ หมายถึง การด าเนินการตามทางเลือก 
5. การปรับปรุงแก้ไข หมายถึง การรวบรวมข้อมูล และปรับปรุงแก้ไข 
6. การประเมินผล หมายถึง การสรุปผลการปฏิบัติการ 

สรุปการเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่มีแรงจูงใจจากภายในและแรงเสริม
ภายนอกเริ่มจากข้ันของปัญหา หาทางเลือก ตัดสินใจ ปฏิบัติ ปรับปรุงและประเมินผลเป็นส าคัญ 
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 2 แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เป็นกลุ่มที่ต้องการการดูแล เอาใจใส่ ให้การพัฒนา เนื่องจากเป็น 
กลุ่มที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสังคมมากเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้
สัญชาติ เด็กและเยาวชนที่อยู่นอกระบบโรงเรียน เด็กด้อยโอกาส คนเร่ร่อน คนพิการมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ บกพร่องทางการได้ยิน ทางการเห็น ทางอารมณ์ จิตใจ ผู้ที่เจ็บป่วย
เรื้อรัง คนด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ และสังคม ผู้ที่ถูกละเมิดทางร่างกาย จิตใจ รวมทั้งการละเมิดทาง
เพศ คนต่างวัฒนธรรม ต่างเชื้อชาติ บุคคลเหล่านี้เป็นผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเฉพาะทั้งด้านการศึกษา  
ความต้องการพ้ืนฐานตลอดจนการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม โดยมีแนวคิดเพ่ือช่วยให้พวกเขาเหล่านี้
สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุด มากกว่าการแสดงความดูหมิ่น หรือเห็นว่าเป็นภาระของ
สังคม 

ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แบ่งการศึกษากลุ่มเป้าหมายเฉพาะในเขตพ้ืนที่ต าบลคลองโยงไว้ดังนี้ 

2.1 ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีความเสื่อมของร่างกายไปโดยธรรมชาติ 
มีก าลังลดถอยลง ขาดความว่องไว ความจ าเสื่อม ความคิดอ่านช้าลง สภาพร่างกายและจิตใจ  
เสื่อมถอย จึงเป็นบุคคลที่ลูกหลานและสังคมควรให้การเอาใจใส่ดูแลเป็นพิเศษ (สมบูรณ์ ศาลชีวิน, 
2526 : 192 ; กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2513 : 24) 

ทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างของประชากรไปสู่สังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากอัตรา 
การเกิดและอัตราการตายลดลง ซึ่งเป็นผลของพัฒนาการทางการแพทย์และเทคโนโลยี  สภาวะเช่นนี้
เกิดขึ้นทั่วโลก จ านวนผู้สูงอายุยิ่งเพ่ิมมากขึ้นเท่าใดท าให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ือการดูแลสุขภาพและ  
ความปลอดภัยทางสังคมมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้ที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้ก็คือประชากรวัยท างาน 
ผู้สูงอายุจ าเป็นต้องได้รับบริการด้านสุขภาพและสังคม ที่จัดให้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
การจัดบริการต่าง ๆ จะต้องใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะงบประมาณ อาจท าให้ต้องมีการจัดเก็บภาษี
เพ่ิมข้ึน หรือการหารายได้จากด้านอ่ืน นอกจากนี้ จ านวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมมากขึ้นและจ านวนประชากร
วัยเด็กท่ีลดลง จึงต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุมากกว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็ก ซึ่งสภาพการณ์
เช่นนี้นับว่าเป็นแรงกดดันด้านเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศ (The population division  
of the United Nations : world population ageing 1950-2050, http://www.un.org/esa/ 
population) 

จ านวนของผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นท าให้โครงสร้างของสังคมเปลี่ยนไป จากแต่เดิมความสนใจ
ต่อบทบาทของผู้สูงอายุในสังคมมีไม่มากนัก เนื่องจากสัดส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้ งหมดยังไม่
สูงมาก และการมีมุมมองว่าผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีความเสื่อมถอยด้านต่าง ๆ อย่างเช่น สมรรถภาพทาง
กาย หรือทางการคิด การจ า ดังนั้นสังคมจึงไม่ได้ฝากความหวังไว้กับผู้สูงอายุ แต่ในปัจจุบัน  
เมื่อสัดส่วนของผู้สูงอายุต่อประชากรทั้งหมดเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ และผู้สู งอายุมีแนวโน้มว่าจะมีอายุ 
ยืนยาวขึ้น เพ่ือป้องกันปัญหาที่จะเกิดจากสภาวะสังคมผู้สูงอายุ จึงต้องให้ความสนใจกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เช่น สุขภาพ การใช้ชีวิตในครอบครัวและสังคม และ  
การท างาน ซึ่งการพัฒนามนุษย์ที่มีประสิทธิภาพก็คือการเรียนรู้ 
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ปัจจุบันจ านวนผู้สูงอายุในประเทศไทยที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ท าให้จ านวนประชากรของ
ประเทศไทยก าลังเคลื่อนเข้าสู่ระยะที่เรียกว่า ภาวะประชากรสูงอายุ (Population ageing) ที่จะมี 
ผลต่อสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ อ่ืน ๆ อีกหลายด้าน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่
จะต้องมีการก าหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุอย่างชัดเจนทั้งแผนระยะยาว ระยะ  
ปานกลาง ระยะสั้น ที่เหมาะสมและตรงกับสภาพปัญหา 

ผู้สูงอายุและการเรียนรู้ 

มาร์ตัน(Marton,1988) กล่าวว่าการเรียนรู้ประกอบด้วย การท าความเข้าใจ สามารถ
มองเห็นความแตกต่าง และการเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคลวูล์ฟ (Wolf ,2009) อภิปรายว่า กระบวนการ
เรียนรู้ ประกอบด้วยการเห็นความแตกต่าง การเห็นความขัดแย้ง การพิจารณาหาความจริง และการ
สร้างความรู้ใหม่ ซึ่งการเรียนรู้ต้องอาศัยการรับรู้ ความจ าระยะสั้น ความจ าระยะยาว  ผู้สูงอายุมี 
ความจ าเป็นและความต้องการที่จะเรียนรู้ เพราะผู้สูงอายุต้องการด ารงชีวิตให้ดีที่สุดตามศักยภาพ
และเวลาที่มีอยู่ วูล์ฟยืนยันรูปแบบการเรียนรู้ ในการพัฒนามนุษย์ตามช่วงวัยของอีลิคสัน (Erikson) 
ขั้นที่แปด (integrality) ที่ว่า การศึกษาของผู้สูงอายุมีความส าคัญต่ออารยธรรม ผู้สูงอายุจะน าความรู้
และประสบการณ์ที่มใิช้ในการสร้างวัฒนธรรม 

การศึกษาและการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในสังคม และผู้สูงอายุ 
จะพึงพอใจในคุณภาพชีวิตที่ดี (WHO, 2002 : 16) เพ่ือการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพ่ือการบันเทิงและ
นันทนาการ ท าให้ผู้สูงอายุปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเช่น เทคโนโลยี วิถีชีวิต การเงิน 
และสุขภาพ ความสามารถในการแก้ปัญหาและ การปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลง จะท าให้เป็น
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพและมีอายุยืนยาวยิ่งขึ้น (Smits and others, 1999 อ้างถึงใน WHO, 2002 : 
26)  

บัตเลอร์ (Butler ,2002) อ้างถึงการศึกษาของ แมคอาเธอร์(MacArthur) ว่า การเข้า
ร่วมกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการจะท าให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี มีความพึงพอใจกับชีวิต และมี
อายุยืนยาว ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาการเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ 

การเรียนรู้มีบทบาทส าคัญต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ (Ardelt, 2000; Dench 
และ Regan, 2000; Glendenning, 1997; Withnall, 2000) Ardelt ได้ศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการศึกษาต่อเนื่องของผู้สูงอายุในสังคมที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พบว่าการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและการศึกษาต่อเนื่องท าให้ผู้สูงอายุทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยการมีชีวิตอย่างอิสระ สามารถท าตามความต้องการของตนเอง
ได้โดยพ่ึงพาผู้อ่ืนน้อยลง มีวิธีการดูแลร่างกาย สุขภาพ สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน การเรียนรู้  
ตลอดชีวิตและการศึกษาต่อเนื่องช่วยพัฒนาสติปัญญา ซึ่งผู้สูงอายุเรียนรู้ด้วยการสะท้อน(reflection) 
ประสบการณ์ของตน 

เดนซ์(Dench) และ เรแกน(Regan) อธิบายผลจากการเรียนรู้ในระบบและการเรียนรู้
นอกระบบของผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งรวมถึงการมีชีวิตที่สนุกสนาน เชื่อมั่นในตนเอง 
รู้จักตนเองมีความพึงพอใจกับชีวิต ความสามารถในการจัดการกับปัญหา มีปฏิสัมพันธ์กับสังคม และมี
สุขภาพที่ดีข้ึน และเหตุผลที่ส าคัญที่สุดซึ่งท าให้ผู้สูงอายุเรียนรู้ก็คือ การท าให้สมองได้ท างานและสนุก



12 

 

กับการแก้ปัญหาหรือสิ่งท้าทาย และเหตุผลที่ผู้สูงอายุจะไม่เรียนรู้ด้วยเหตุผลที่ ว่า ไม่มีเวลาและไม่
สนใจที่จะเรียนรู้ Withnall (2000) บันทึกจากการวิจัยด้านประสาทวิทยาได้ให้ข้อมูลว่า การฝึกจิต
ของผู้สูงอายุสามารถช่วยพัฒนาความฉลาด ซึ่งช่วยท าให้จิตใจท างานได้เป็นปกติ และช่วยลด  
การสูญเสียความจ า Wolf (2009) กล่าวว่า ผู้ใหญ่ที่ได้รับประสบการณ์ที่ช่วยกระตุ้นจิตใจจะสูญเสีย
ความจ าน้อยและจะพัฒนาความรู้ด้านภาษาได้ดียิ่งขึ้นในวัย 70 ปี 

การเรียนรู้ของผู้สูงอายุอาจเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ ไม่สามารถคาดการณ์ไว้ก่อน เกิดขึ้น  
โดยไม่เต็มใจ หรือการเรียนรู้เพ่ือท าในสิ่งที่ไม่คุ้นเคย เช่น การเรียนรู้เพ่ือปรับตัวเมื่อคู่ชีวิตจากไป หรือ
เรียนรู้ที่จะดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยตัวเองไม่ได้ อีกด้านหนึ่งการเรียนรู้ของผู้สูงอายุเกิดจากการทบทวนชีวิต
ของตน ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่มีแบบแผนและไม่สม่ าเสมอ แต่สร้างความเข้าใจในตนเองและท าให้เกิด  
การผุดรู้ (insight) (Withnall, 2000)  

ความต้องการที่จะพัฒนาตนเองให้ได้เป็นในสิ่งที่คิดว่าตนเองสามารถจะเป็นได้ (self -
actualization) และความเพลิดเพลินใจกระตุ้นผู้สูงอายุให้เรียนรู้ การศึกษาของ  Boulton-Lewis, 
Buys, และ Lovie-Kitchin (2006 : 279) พบว่าเหตุผลในการเรียนรู้ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด คือ  
การท าให้จิตใจกระชุ่มกระชวย การใช้สมองเพ่ือบริหารหรือกระตุ้นจิตใจ เพ่ือความเติบโต การมุ่งสู่
เป้าหมาย การเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ การไม่หยุดนิ่ง  

แรงจูงใจและความเชื่อมั่นมีความจ าเป็นต่อการเรียนรู้ของบุคคลทุกวัย รวมถึงผู้สูงอายุ  
Purdie และ Boulton-Lewis (2001) พบว่า เรื่องที่จ าเป็นน้อยที่สุดในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุคือ
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ผู้สูงอายุกล่าวว่าเรื่องที่จ าเป็นในการเรียนรู้มากที่สุดคือเรื่องเกี่ยวกับ
การเดินทาง สุขภาพ และความปลอดภัย อย่างไรก็ตามจากข้อมูลจากการสัมภาษณ์เบื้องต้นพบว่า 
ผู้สูงอายุต้องการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี อุปสรรคที่ส าคัญในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุก็คือ ความพิการ
ทางกาย การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนเป็นอุปสรรคที่ไม่ส าคัญ ผู้สูงอายุทั่วไปกล่าวว่ามีความต้องการ
เรียนรู้เกี่ยวกับ สุขภาพ ความปลอดภัย การใช้เวลาว่าง และการเดินทาง  

การศึกษาเรื่องผู้สูงอายุกับการเรียนรู้สามารถสรุปได้ 2 ด้าน คือ ด้านกระบวนการเรียนรู้ 
และเหตุผลในการเรียนรู้  

ด้านกระบวนการเรียนรู้ของผู้สูงอายุสรุปได้ว่า กระบวนการเรียนรู้ประกอบด้วย การท า
ความเข้าใจ สามารถมองเห็นความแตกต่าง การพิจารณาหาความจริง และการสร้างความรู้ใหม่ และ 
การเปลี่ยนแปลงในตัวบุคคล ซึ่งการเรียนรู้ต้องอาศัยการรับรู้ ความจ าระยะสั้น ความจ าระยะยาว  
การเรียนรู้ของผู้สูงอายุอาจเกิดจากการทบทวนชีวิต และสะท้อนประสบการณ์ของตน ซึ่งเกิดขึ้น  
โดยไม่มีแบบแผนและไม่สม่ าเสมอ แต่สร้างความเข้าใจในตนเองและท าให้เกิดการผุดรู้ (insight) 

ด้านเหตุผลในการเรียนรู้สรุปได้ว่า ผู้สูงอายุเรียนรู้เพ่ือที่จะสามารถแก้ปัญหาและ 
การปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลง สามารถท าตามความต้องการของตนเองได้โดยพ่ึงพาผู้อ่ืนน้อยลง 
พัฒนาสติปัญญา บริหารความคิด ชะลออาการความจ าเสื่อม พัฒนาตนเองให้ได้เป็นในสิ่งที่คิดว่า
ตนเองสามารถจะเป็นได้ สร้างความเพลิดเพลิน การท าให้จิตใจกระชุ่มกระชวย เพ่ือการมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อ่ืน การมีส่วนร่วมกับชุมชน ต้องการน าความรู้และประสบการณ์ที่มีใช้ในการสร้างวัฒนธรรม 



13 

 

ผู้สูงอายุกับความสามารถที่จะเรียนรู้ 

ผู้สูงอายุสามารถแสงหาความรู้ใหม่ที่นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญในสิ่งที่เคยเรียนรู้มา
ก่อน เมื่ออายุมากขึ้นการประมวลข้อมูลจะลดลง ช้าลง และมีประสิทธิภาพน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม
ผู้สูงอายุยังคงมีการเรียนรู้ การมองเห็นและการได้ยินยังคงดีอยู่จนกระทั่งอายุ 60 ปี ถ้าให้เวลาและมี
แรงจูงใจที่เพียงพอ ผู้สูงอายุสามารถเรียนรู้ได้เท่ากับผู้ที่มีอายุน้อยกว่าโดยการฝึกแบบพิเศษผู้สูงอายุ
สามารถปฏิบัติงานได้ดีเท่ากับผู้ใหญ่ที่ไม่ได้รับการฝึก (Charness, 1992) ในการทดสอบความฉลาด 
การฝึกที่มีประโยชน์ช่วยลดความเสื่อมด้านการเรียนรู้ของผู้สู งอายุ ผู้สูงอายุแต่ละคนจะมี  
ความแตกตา่งกันเพิ่มขึ้นตามอายุ (Rabbit, Diggle, Holland, และ McInnes , 20 

ชาร์ล ( Charness ,1992) กล่าวถึง การที่ผู้สูงอายุชดเชยความเร็วในการประมวลข้อมูล 
และความจ าระยะสั้น ด้วยการตัดสินใจและพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบมากยิ่งขึ้น  
การเรียนรู้ในวัยเยาว์และวัยผู้ ใหญ่จะส่งผลถึงความสามารถในเรียนรู้และสร้างทักษะใหม่ ๆ  
ในวัยสูงอายุ เกี่ยวกับเรื่องที่เคยเรียนรู้  

จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าผู้สูงอายุยังคงความสามารถในการเรียนรู้ได้แม้สมรรถภาพ 
ในการเรียนรู้บางด้านจะลดลง แต่จากลักษณะทางจิตวิทยาของผู้สูงอายุที่ต้องการความแน่นอน และ
หลีกเลี่ยงความผิดพลาดจึงท าให้ผู้สูงอายุจะพิจารณา และตัดสินใจด้วยความรอบคอบมากยิ่งขึ้น 
ประสบการณ์ของผู้สูงอายุจะส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ อย่างเช่น ผู้ที่มีพ้ืนฐานการศึกษาสูง
ก็จะยิ่งต้องการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเมื่อมีอายุสูงขึ้น การให้เวลาอย่างเพียงพอและการสร้างแรงจูงใจ
จะช่วยในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุต้องการเรียนรู้อย่างไร 

สภาวิจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหราชอาณาจักร (2003) ท าการศึกษาและพบว่า 
ผู้สูงอายุต้องการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ อย่างเช่น การเรียนรู้จากการอ่าน การสนทนา และชม
รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา ผู้สูงอายุที่เรียนรู้ในระบบมักจะเป็นคนท างานในระดับวิชาชีพหรือกึ่ง
วิชาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

Cruikshank (2003) บันทึกไว้ว่า การศึกษาในระบบไม่ได้จัดเตรียมไว้เพ่ือผู้สูงอายุ 
ทักษะในการเรียนรู้และความรู้ที่ได้รับมาตั้งแต่วัยเยาว์มีความจ าเป็นต่อการเรียนรู้ในวัยสูงอายุ ซึ่ง
สนับสนุนว่าการเรียนรู้ในโรงเรียนไม่เพียงแต่เตรียมคนเพ่ือประกอบอาชีพเท่านั้น แต่ยังช่วยให้มีทักษะ
และทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

มโนทัศน์การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (andragogy) โดย Knowles (1990) กล่าวว่า ผู้ใหญ่รู้ว่า
ตนเองจ าเป็นต้องเรียนรู้อะไรและเชื่อว่าสามารถรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง ผู้ ใหญ่มี
ประสบการณ์ที่สั่งสมมา(ทั้งที่ดีและไม่ดี) และพร้อมจะเรียนสิ่งที่จ าเป็นต้องรู้ ซึ่งสัมพันธ์กับชีวิต 
ภารกิจ และปัญหาของตน 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ผู้สูงอายุต้องการเรียนรู้นอกระบบ หรือการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ซึ่ง
ผู้สูงอายุจะรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง โดยสิ่งที่เรียนจะต้องเป็นสิ่งที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์  
ได้ทันที ทักษะในการเรียนรู้และความรู้ที่ ได้รับมาตั้งแต่วัยเยาว์มีความจ าเป็นต่อการเรียนรู้  
ในวัยสูงอายุ แต่ยังช่วยให้มีทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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ความจ าเป็นและแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ 

แรงจูงใจของผู้สูงอายุในการเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้ และ 
ความคาดหวังว่าจะสามารถเรียนรู้ได้ส าเร็จ ต่างกับผู้เรียนที่มีอายุน้อยกว่าซึ่งเรียนไป ตามหลักสูตร
ของการศึกษาในระบบ ผู้เรียนสูงอายุมักจะมีความอิสระในการเลือกสิ่งที่ตนเองต้องการจะเรียน 
ดังนั้น การพิจารณาความจ าเป็นในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ และแรงจูงใจในการเรียนจึงมีความส าคัญ
ที่สุด ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้สูงอายุ  

ผู้อาวุโสที่สุดในกลุ่มผู้สูงอายุมีความสนใจการเรียนรู้เพ่ือการมีชีวิตที่ดี เช่น เรื่องสุขภาพ
และสวัสดิภาพ (Boulton-Lewis และคณะ, 2006) นอกจากนั้นยังสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
วัฒนธรรม การเมือง เพ่ือที่จะเข้าใจบุคคลและสังคมได้ดียิ่งขึ้น กลุ่มผู้สูงอายุที่อาวุโสน้อยกว่ามักจะ
สนใจในเรียนภาษา และสิ่งใหม่ ๆ โดยกิจกรรมที่น ามาใช้ในการเรียนรู้ก็คือ การท่องเที่ยว เทคโนโลยี
ไม่จ าเป็นต่อการเรียนรู้แต่จะมีความน่าสนใจมากขึ้นถ้าเทคโนโลยีสามารถน าเสนอกิจกรรมใหม่ ๆ แก่
ผู้สูงอายุ ตัวอย่างเช่น การสื่อสารกับครอบครัว หรือการสื่อสารในการท างาน และในด้านการสื่อสาร
เพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนในชุมชน ผู้สูงอายุที่อาวุโสน้อยกว่ามักจะสนใจในการติดตาม
ความก้าวหน้าด้าน ICT ซึ่งสัมพันธ์กับข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้สูงอายุยังคงท างานอยู่ นอกเหนือจากความ
จ าเป็นด้านการเรียนรู้ที่ผู้สูงอายุได้รับการตอบสนอง ยังมีความจ าเป็นในการเรียนรู้สิ่งที่อาจจะยังไม่รู้
แต่มีความจ าเป็น ตัวอย่างเช่น ข้อมูลด้านสวัสดิการและบริการที่ช่วยให้สามารถมีชีวิตโดยพึ่งพาตนเอง
ได้ และการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีคุณภาพ 

การเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติมีความส าคัญอย่างมากต่อผู้สูงอายุที่ต้องพบกับความเปลี่ยนแปลง 
(ตัวอย่างเช่นหลังจากคู่สมรสเสียชีวิต) และต้องใช้เครื่องมือใหม่ ๆ เช่น การจัดการด้านการเงิน  
(e-banking) เตรียมการเดินทาง หรือการเรียนรู้ เ พ่ือใช้ อุปกรณ์ ใหม่  ๆ ภายในบ้าน และ 
ความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุ ท าให้เกิดความจ าเป็นในการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น  
การใช้อุปกรณ์เพ่ือช่วยทดแทนความสามารถที่ลดลง การดูแลสวัสดิภาพ หรือการติดต่อกับผู้อ่ืน 
ความจ าเป็นในการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน โดยมีความส าคัญเป็นพิเศษ
ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่ให้ข้อมูล (อายุระหว่าง 50-64 ปี) มีความสนใจเรื่องการเตรียมการเพ่ือ
ท่องเที่ยววันหยุดสุดสัปดาห์ และกิจกรรมยามว่าง คนงานสูงอายุต้องการเรียนวิธีการท างานและ
เครื่องมือใหม่ ๆ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ICT เพ่ือที่จะท างานได้ดี (Boulton-Lewis และ
คณะ, 2006 Purdie และ Boulton-Lewis, 2003)  

ส าหรับผู้สูงอายุกิจกรรมการเรียนรู้นับว่าเป็นเป้าหมาย (ends) โดยตัวของมันเอง 
ผู้สูงอายุมองว่าการเรียนรู้ท าให้การด ารงชีวิตมีคุณภาพ ไม่ท าให้ล้าหลังและถูกแปลกแยกออกจาก
สังคม การเข้าร่วมกิจกรรมที่มีความหมายจะช่วยสร้างเสริมสุขภาพ ความพึงพอใจกับชีวิตและ
ช่วงเวลาที่ผ่านไป การเรียนรู้ท าให้ความคิดไม่หยุดนิ่ง ผู้สูงอายุอาจใช้ช่วงเวลาหลังเกษียณจากงาน
เพ่ือเรียนสิ่งที่เคยต้องการจะเรียนในมหาวิทยาลัย กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้ได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
และมีกิจกรรมทางสังคมอยู่เสมอ ยิ่งไปกว่านั้น จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุต้องการเรียนรู้
เพ่ือจะสร้างประโยชน์คืนกลับสู่สังคมด้วยการใช้ทักษะและแบ่งปันความรู้กับผู้อ่ืน ในสภาพแวดล้อม
การท างาน ความรู้เชิงลึกของคนงานสูงอายุมีค่าอย่างยิ่งต่อคนงานรุ่นหลัง การเกิดขึ้นของเครื่องมือ
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ใหม่ๆ ไม่ได้ลดความส าคัญของความรู้ที่สั่งสมมาจากประสบการณ์ที่ยาวนาน (Boulton-Lewis และ
คณะ, 2006) 

ด้านความจ าเป็นและแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ กล่าวโดยสรุปได้ดังนี้ แรงจูงใจ 
ในการเรียนจึงมีความส าคัญที่สุดในการจัดการเรียนรู้ ให้แก่ผู้สูงอายุ แรงจูงใจของผู้สูงอายุ  
ในการเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรู้  และ ความคาดหวังว่าจะสามารถเรียนรู้ได้
ส าเร็จ นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังพิจารณาความจ าเป็นของการเรียนรู้ในด้านต่อไปนี้ ความสนใจ 
ในการเรียนเพ่ือรู้เกี่ยวกับการมีชีวิตที่ดี การเรียนรู้จะท าเข้าใจบุคคลและสังคมได้ดียิ่งขึ้น การเรียนรู้
ภาษาและสิ่งใหม่ ๆ โดยการท่องเที่ยว การเรียนรู้ ICT เพ่ือใช้ติดต่อกับผู้อ่ืน และสุดท้ายคือ  
การเรียนรู้โดยถือว่ากิจกรรมการเรียนรู้นับว่าเป็นเป้าหมาย (ends) โดยตัวของมันเอง  

อุปสรรคในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ 

มี อุปสรรคหลายประการที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้สู งอายุ  และแสดงให้ เห็น 
ความหลากหลายของผู้สูงอายุ บุคคลที่แตกต่างกันก็จะมีอุปสรรคที่แตกต่างกัน ดังนั้น เมื่อจะจัด 
การเรียนรู้จึงต้องพิจารณาถึงความแตกต่างของผู้เรียน ความจ าเป็นในการเรียนรู้ และอุปสรรค  
ในการเรียนรู้ 

ความเสื่อมของร่างกาย ท าให้เกิดความจ ากัดด้านการได้ยิน การมองเห็น และ 
การเคลื่อนไหว เป็นปัญหาต่อการเข้าถึงทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้ และการเข้าร่วมในกิจกรรม 
การเรียนรู้ นอกจากนั้นความสามารถด้านสติปัญญา อย่างเช่น ความจ า การใช้เหตุผล และความเร็ว
ในการประมวลผลข้อมูล จะลดลงตามวัยที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งท าให้ผู้สูงอายุประสบกับความยากล าบาก  
ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างไรก็ตาม ลักษณะความเปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวมานี้เป็นลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละบุคคล และสามารถชะลอให้ช้าลงได้โดยการฝึกฝนสติปัญญา (Willis และคณะ, 2006)  
ในอีกด้านหนึ่ง ความรู้เกี่ยวกับตนเองของผู้สูงอายุและประสบการณ์อันยาวนานที่สั่งสมมาตลอดชีวิต
เป็นสิ่ งมีค่าต่อการเรียนรู้สิ่ งใหม่ ๆ โดยสามารถน ามาใช้ในการตัดสินใจ หรือเป็นแนวทาง  
ในการค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ นอกจากนั้นผู้สูงอายุไม่ได้มีทักษะ ในการเรียนรู้ลดลง เพียงแต่ต้องการ
เวลามากข้ึน และวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสม 

การส ารวจของ Boulton-Lewis และ Eurostat Statistic แสดงให้เห็นว่า เพศ และ
พ้ืนฐานการศึกษามีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเพศหญิง  และผู้ที่มี
พ้ืนฐานการศึกษาสูงจะเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากกว่า ความส าคัญของปัจจัยด้านการศึกษา
แสดงให้เห็นว่า ทักษะการควบคุมตนเอง ทักษะการเรี ยนรู้ที่จะเรียน และความสนใจทั่วไป 
ในการเรียนรู้ มีมากกว่าในกลุ่มผู้ที่มีพ้ืนฐานการศึกษาสูง โดยบุคคลเหล่านี้มีความเชื่อมั่นในตนเองว่ามี
ความสามารถที่จะเรียน การขาดความเชื่อมั่นในตนเองเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้ต้อง
อาศัยเครื่องมือใหม่ ๆ ที่ผู้สูงอายุไม่คุ้นเคย และต้องใช้ความพยายามในการเรียนรู้ 

อุปสรรคส าคัญอันหนึ่งในการเรียนรู้ก็คือ การขาดแรงจูงใจ เมื่อบุคคลเรียนในโรงเรียน  
ช่วงระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งจบการศึกษาและเข้าสู่การท างานแล้ว ก็จะไม่ค่อยสนใจที่จะเข้าโรงเรียน
อีก การศึกษาในระบบถูกออกแบบมาเพ่ือผู้เยาว์ เนื้อหาและวิธีการเรียนรู้ในคอร์ส วิชาไม่น่าสนใจ
ส าหรับผู้สูงอายุ แทนที่จะเรียนเป็นคอร์ส ผู้สูงอายุต้องการเรียนรู้เพ่ือน าไปปฏิบัติ หรือค้นหาข้อมูลที่
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จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน การที่จะต้องไปยังสถานที่เรียนอาจลดแรงจูงใจและเป็นอุปสรรคต่อ
การเรียนรู้ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ควรจัดที่ผู้สูงอายุจะไปเรียนได้สะดวก และเข้าถึงได้ง่ายทั้งสถานที่
และเนื้อหา 

การเงินนับเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุหลายคนได้รับบ านาญ 
ไม่มากพอที่จะจ่ายค่าลงทะเบียน ค่าทรัพยากรการเรียนรู้หรือเครื่องมือเพ่ือการเรีย นรู้  ซึ่ง 
การสนับสนุนทางการเงินให้กับการเรียนรู้ของเด็กและผู้ใหญ่ที่เรียนในสถาบันการศึกษา การฟ้ืนฟู
ทักษะของคนว่างงาน หรือคนงานสูงอายุ ค่อนข้างขาดแคลน  

นอกจากนั้นการจัดกลุ่มผู้ เรียนที่มีอายุเท่า ๆ กันจะท าให้บรรยากาศการเรียนรู้ดี  
ในทางตรงข้ามในกลุ่มที่ผู้เรียนมีอายุที่แตกต่างกันก็จะช่วยเติมเต็มการเรียนรู้ได้ วิธีการเรียนรู้และ
เครื่องมือส าหรับผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจ วิธีการเรียนรู้ต้องมีการออกแบบให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ 

ด้านอุปสรรคในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ สรุปได้ดังนี้ ความเสื่อมของร่างกาย การขาด
แรงจูงใจ การขาดความเชื่อมั่นในตนเอง การเงิน การขาดโอกาสในการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้และ
เครื่องมือในการเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจ 

การเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุและข้อแนะน าเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

การเปลี่ยนแปลงด้านสมรรถภาพทางกาย 

การเสื่อมของร่างกายตามอายุขัยเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ด้วยความแตกต่าง 
ทั้งในตัวบุคคลเองและความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้สู งอายุในวัยเดียวกันแต่อาจมีอัตรา  
การเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน ซึ่งข้ึนอยู่กับรูปแบบการด าเนินชีวิตของแต่บุคคล การเปลี่ยนแปลงของ
สมรรถภาพทางกายที่จะกล่าวต่อไปนี้เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุส่วนใหญ่ 

1. ขนาดของกล้ามเนื้อลดลงตามวัย กล้ามเนื้อจะมีความสมบูรณ์ของขนาดและ 
ความแข็ งแรงมากที่ สุ ด ในวั ย  20-30 ปี  หลั งจากนั้ นขนาดและความแข็ งแรงจะลดลง  
ความเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุท าให้ความแข็งแรงและความทนทานลดลง 

2. ความยืดหยุ่นลดลงซึ่งเกิดกับผู้สูงอายุทุกคน ซึ่งความยืดหยุ่นที่ลดลงนี้มีสาเหตุ
มาจากการไม่ค่อยได้ใช้งานมากกว่าความเสื่อมตามอายุขัย 

3. ผู้สูงอายุทั่วไปจะช้าลง อ่อนแอมากขึ้น และเหนื่อยง่ายกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า ซึ่ง
บางส่วนมีสาเหตุมาจากผู้สูงอายุแต่ละคนเกิดความเสื่อมของร่างกายในอัตราที่ต่างกัน การท างานที่ 
ช้าลงของระบบใดระบบหนึ่งมักจะขัดขวางและลดการท างานของระบบอื่นลงด้วย 

4. พลังส ารอง(reserve capacity) ของผู้สูงอายุจะลดถอยลง ซึ่งพลังส ารองนี้จะ
ถูกใช้เมื่อร่างกายเจ็บป่วย เกิดความผิดหวังหรือเมื่อเกิดความเครียดหรือความกดดัน 

5. การสูบฉีดโลหิตของเส้นเลือดหัวใจลดลงร้อยละ 30 ความสามารถในการส่ง
เลือดไปสู่เนื้อเยื่อในช่วงอายุระหว่าง 30-70 ปี ความเสื่อมของระบบนี้เป็นผลของการเปลี่ยนแปลง
ของหัวใจและเส้นเลือดหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจจะอ่อนแอลงและอัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจจะลดลง  
เส้นเลือดขาดความยืดหยุ่นและแคบลง เพิ่มความต้านทานการไหลของเลือด 
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6. เนื้อเยื่อปอดส่งออกซิเจนให้เส้นเลือดหัวใจน้อยลง ปอดมีความยืดหยุ่นน้อยลง
ท าให้ความสามารถในการท าหน้าที่ลดลงและปริมาณอากาศที่ปอดเก็บไว้ได้ลดลง บริเวณพ้ืนผิวของ
ปอดลดลงร้อยละ 25-30 ระหว่างช่วงอายุ 30-70 ปี เป็นผลให้ออกซิเจนในกระแสเลือดลดลง 
เมื่อออกก าลังกายจึงเหนื่อยง่าย 

7. มวลกระดูกลดลงเป็นปัญหาส าคัญของผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และ
ผู้ชายที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป ผู้ชายที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปสูญเสียมวลกระดูกร้อยละ 0.4 ต่อปี ผู้หญิง
เริ่มสูญเสียมวลกระดูกประมาณร้อยละ 1-2 ต่อปี ตั้งแต่อายุ 35 ปีเป็นต้นไป และเพ่ิมการสูญเสียเป็น 
ร้อยละ 4-5 ต่อปีทันทีหลังจากหมดประจ าเดือน ด้วยเหตุนี้ผู้สูงอายุเพศหญิงมีแนวโน้มที่จะเกิด 
การแตกหักของกระดูกสะโพก ข้อมือ และกระดูกสันหลัง และสูญเสียความแข็งแรงของโครงกระดูก 
ทั้งร่างกาย เห็นได้ชัดเจนว่าความสามารถในการรับน้ าหนักและการพยุงของกล้ามเนื้อเป็นสิ่งจ าเป็น
ต่อการรักษากระดูกให้อยู่ในสภาพดี ซึ่งการออกก าลังกายท าให้กระดูกแข็งแรง 

8. ข้อต่อค่อย ๆ เสื่อมลงและสูญเสียความยืดหยุ่นโดยเฉพาะข้อต่อที่รับแรง เช่น 
เข่า สะโพก และกระดูกสันหลัง 

9. ผิวหนังแห้งท าให้ระบายความร้อนด้วยการหลั่งเหงื่อได้ไม่ดี การควบคุมอุณหภูมิ
ร่างกายของผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพลดลง ผู้สูงอายุจึงไม่สามารถทนอยู่ในที่มีอุณหภูมิที่ร้อนหรือ  
หนาวจัด เนื่องจากร่างกายควบคุมอุณหภูมิภายในได้ไม่ดี 

10. ผู้สูงอายุจะกลั้นปัสสาวะไม่ค่อยได้ จึงต้องเข้าห้องน้ าบ่อยขึ้น 

จากความเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายของผู้สูงอายุน ามาพิจารณาในการจัดการเรียนรู้ 
ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ได้ดังนี้ 

1. ควรสนใจกับการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ควรใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ท าให้
ผู้สูงอายุรู้สึกสบาย เลือกใช้เก้าอ้ีที่นั่งและลุกขึ้นได้สะดวก อุณหภูมิของห้องเรียนอยู่ในระดับ 
ก าลังสบาย ถ้าผู้สูงอายุรู้สึกหนาวหรือร้อนเกินไปควรแนะน าการเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะสม 

2. ไม่ควรจัดให้ผู้สูงอายุเรียนอย่างต่อเนื่องยาวนาน ควรมีเวลาพัก และวิธี 
การเรียนรู้ที่ผู้สูงอายุได้เหยียดแข้งเหยียดขา เคลื่อนไหวยืดเหยียดข้อต่อและกล้ามเนื้อ หรือเข้าห้องน้ า 
การพักจะลดความเหนื่อยล้าในการเรียน 

3. ถ้าเป็นไปได้ควรจัดห้องเรียนของผู้สูงอายุไว้ที่ชั้นที่ 1 ถ้าไม่มีลิฟท ์
4. การจัดกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ ต้องค านึงถึงความแข็งแรงของร่างกายและ 

ความเปราะของกระดูก ซึ่งวิธีการเรียนรู้จะต้องพิจารณาถึงศักยภาพทางกายของผู้สูงอายุ 
5. ส าหรับผู้สูงอายุที่ขับรถมา ควรจัดเตรียมที่จอดรถใกล้ ๆ ห้องเรียน หรือ 

ถ้าเป็นไปได้ควรมีรถรับ-ส่งผู้ที่การเคลื่อนไหวมีปัญหาและท าให้มาเรียนไม่สะดวก 
6. สนับสนุนให้ผู้สูงอายุควบคุมความก้าวหน้าในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้สูงอายุ

สามารถจะปรับการเรียนรู้ตามศักยภาพของตน 
7. ไม่ควรสร้างความกดดันโดยให้ผู้สูงอายุเรียนรู้อย่างเร่งรีบ 
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การเปลี่ยนแปลงความสามารถด้านการรับสัมผัส 

การเปลี่ยนแปลงการมองเห็น 

1. ผู้สูงอายุมีความยากล าบากที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนเหมือนตอนที่ยังมีอายุ 
ไม่มาก เลนส์ตาขาดความยืดหยุ่นและกล้ามเนื้อที่ควบคุมรูปร่างของเลนส์ตาอ่อนแอลง ท าให้ตา
ควบคุมรูปร่างของเลนส์ตาได้น้อยลงในวัยสูงอายุ การมองสิ่งที่อยู่ไกล ระยะที่จะมองได้ชัดเจนจะ
เลื่อนเข้ามาใกล้ยิ่งขึ้น การมองสิ่งที่อยู่ใกล้ ระยะที่มองได้ชัดเจนจะเลื่อนออกไปไกลขึ้น 

2. เลนส์ตาจะเปลี่ยนจากสีขาวใสเป็นสีเหลืองมากขึ้น ซึ่ งมีผลต่อความไว 
ในการรับรู้สี ผู้สูงอายุจะรับรู้สีด้านบนของสเปคตรัม เช่น สีเหลือง สีส้ม และสีแดง ได้ง่ายกว่าสีที่อยู่
ด้านล่างของสเปคตรัม เช่น สีม่วง สีฟ้า และสีเขียว 

3. สายตาของผู้สูงอายุจะปรับความสว่างได้ช้าลง ท าให้ผู้สูงอายุ ใช้เวลานานขึ้น 
ในการปรับสายตากับบริเวณท่ีมีความสว่างของแสงแตกต่างกันมากอย่างเช่นในโรงภาพยนตร์  

4. สายตาของผู้สูงอายุมองเห็นในที่มีแสงน้อยได้ไม่ดี ยิ่งมีอายุมากขึ้นก็จะมองเห็น
ในที่มีแสงน้อยได้ชัดเจนน้อยลง จะเห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อมีอายุ 80 ปีจะต้องการแสงสว่างเพ่ือจะ
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนมากกว่าเมื่ออายุ 20 ปี ถึงสามเท่าตัว 

5. การที่สายตาของผู้สูงอายุเปลี่ยนไป ต้องมองแบบเพ่งจึงจะเห็นได้อย่างชัดเจน 
6. ผู้สูงอายุจะสูญเสียการรับรู้ด้านความลึก 
7. เรตินาจะสูญเสียเซลล์รูปแท่ง (rod cells) และมีรูม่านตาเล็กลง ท าให้พ้ืนที่ 

การมองเห็นลดลง ซึ่งผู้สูงอายุอาจไม่รับรู้สิ่งที่อยู่นอกพ้ืนที่การมองเห็น 

การเปลี่ยนแปลงการได้ยิน 

1. ผู้สูงอายุจะตอบสนองต่อเสียงที่มีความถี่สูงน้อยลง โดยเฉพาะเพศชาย 
2. ผู้สูงอายุมีความล าบากในการได้ยินเนื่องจากความผิดปกติที่ได้ยินเสียงแหลมดัง 

อยู่ในหูตลอดเวลา 
3. ความบกพร่องในการได้ยินท าให้การติดต่อกับผู้ อ่ืนและสังคมของผู้สูงอายุ

เปลี่ยนไป ผู้สูงอายุมักร าคาญตนเองที่ฟังผู้อ่ืนไม่ค่อยได้ยิน ท าให้แยกตัวไม่ต้องการพบปะพูดคุยกับ
ใคร ไม่ต้องการเข้าเรียนและขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ การได้ยินไม่ชัดเจนมีความสัมพันธ์กับการคิด
และเชาวน์ปัญญา 

4. ในที่มีเสียงจอแจผู้สูงอายุจะแยกเสียงที่ต้องการฟังได้ยาก 

ข้อแนะน าเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

1. จัดสถานที่เรียนให้มีแสงเพียงพอเพ่ือผู้สูงอายุไม่ต้องเพ่งสายตา 
2. จัดสภาพแสงให้มีความแตกต่างกันน้อย 
3. จัดให้ผู้สูงอายุได้นั่งใกล้ล าโพงและสื่อโสตทัศน์ รวมทั้งควรใช้ระบบเสี ยง 

ที่เหมาะสม 
4. ควรจัดที่นั่งเป็นรูปวงกลมหรือครึ่งวงกลมเพ่ือผู้สูงอายุจะสามารถอ่านริมฝีปาก

และสังเกตเห็นสีหน้าท่าทางของผู้บรรยาย 
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5. ภาพที่ฉายหรือเอกสารประกอบการบรรยายควรเน้นสีแดง สีส้ม และสีเหลือง 
ถ้าใช้สีฟ้า สีเขียว หรือสีม่วง ควรใช้บนพ้ืนที่มีสีตัดกันอย่างชัดเจน ไม่ควรใช้กับพ้ืนที่มีสีใกล้เคียงหรือ
กลมกลืนกัน 

6. การใช้สื่อประกอบการพูดช่วยให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น 
7. เมื่อปิดไฟในห้องเพ่ือเริ่มน าเสนอสื่อ ควรให้เวลาแก่ผู้สูงอายุเพ่ือปรับสายตาให้

ชินกับความมืด 
8. ควรปิดประตูห้องถ้ามีเสียงรบกวน เลือกห้องที่สงบห่างจากถนนที่มีการจราจร

คับค่ัง และไม่มีเสียงดังรบกวนจากไฟแสงสว่างหรือเครื่องปรับอากาศ 
9. ผู้บรรยายควรหันหน้าไปทางผู้ฟัง ไม่ควรหันหลังให้ผู้ฟังหรือเคี้ยวหมากฝรั่ง 

หรือใช้มือปิดปากขณะพูด เพ่ือที่ผู้สูงอายุจะสามารถอ่านริมฝีปากหรือดูสีหน้าท่าทางของผู้พูด
ประกอบการฟังได ้

10. ผู้บรรยายควรพูดให้ชัดและช้า โดยเฉพาะผู้หญิงควรพยายามพูดด้วยโทนเสียง
ต่ า 

11. เมื่อจัดการเรียนรู้เป็นกลุ่มควรแยกเป็นกลุ่มย่อยให้มากที่สุด เพ่ือที่ผู้เรียนแต่ละ
คนจะได้ช่วยกันฟัง 

12. สื่อและเอกสารประกอบการบรรยายควรมีขนาดใหญ่และมีสีสันตัดกันเห็นได้
ชัดเจน และควรเว้นบรรทัดตัวอักษร 

13. ผู้บรรยายไม่ควรเขียนหนังสือหวัดบนกระดานหรือแผ่นพลิก 
14. ทวนค าถามที่ผู้สูงอายุถาม 

การเปลี่ยนแปลงด้านความเร็วและจังหวะ 

1. ผู้สูงอายุมีการกระท าที่ช้าลง เป็นผลจากระบบประสาทส่วนกลางของผู้สูงอายุ  
ที่เสื่อมพร้อมกับร่างกาย ผู้สูงอายุต้องใช้เวลามากขึ้นในการประมวลข้อมูล และใช้เวลาเตรียมตัว 
เพ่ือตอบสนองมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 

2. ยิ่งงานมีความซับซ้อนมากขึ้นเท่าใด ผู้สูงอายุยิ่งต้องการเวลาในการท างาน 
มากขึ้นเท่านั้น 

3. ผู้สูงอายุจะตัดสินใจอย่างระมัดระวัง โดยจะรวบรวมข้อมูลก่อนตัดสินใจ
มากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า ผู้สูงอายุมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองอย่างถูกต้อง ลักษณะอันนี้ท าให้ 
การท างานของผู้สูงอายุช้าลง 

4. ผู้สูงอายุจะตอบสนองเร็วขึ้นถ้าเป็นสิ่งที่คุ้นเคย 

ข้อแนะน าส าหรับนักการศึกษา 

1. ควรจัดการเรียนรู้แบบจ ากัดเวลาให้น้อยที่สุด ไม่ควรทดสอบแบบจับเวลา  
ควรให้เวลาผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะ 

2. ผู้สูงอายุควรได้ควบคุมความก้าวหน้าในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
3. ผู้สูงอายุได้ค้นพบวิธีการเรียนรู้ที่ตนเองถนัดโดยปราศจากแรงกดดัน 
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4. ผู้บรรยายควรรอหลังจากถามค าถาม ผู้น ากิจกรรมควรรอการตอบสนองหรือ 
การตอบค าถามสักระยะหนึ่ง เพื่อให้เวลาแก่ผู้สูงอายุ 

5. การสอนและการปฏิบัติงานของผู้สูงอายุไม่ควรให้มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว 

การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

1. มีปัจจัยหลายอย่างที่ท าให้การตอบสนองของผู้สูงอายุเป็นไปอย่างระมัดระวัง
และการไม่ยอมเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตอบสนอง แต่ละคนจะตอบสนองต่อสถานการณ์และสิ่งเร้า  
ในรูปแบบของตน 

2. จากการศึกษาหลายด้านพบว่าปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุตัดสินใจอย่างระมัดระวัง 
ได้แก่ การไม่ชอบความไม่แน่นอน โดยความคาดหวังและกลัวความล้มเหลวซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเข้าสู่  
วัยสู งอายุ  ความท้อถอยเนื่ องจากสมรรถภาพที่ เสื่ อมลงและความคาดหวั งว่ าผู้ สู งอายุ  
ด้อยความสามารถ การไม่กล้าเสี่ยงถ้ายังไม่แน่ใจในค าตอบ สถานะการเงินที่จ ากัด การเดินทาง 
โอกาสในการเรียนรู้ และความรู้เกี่ยวกับสภาพสังคมปัจจุบัน ท าให้ผู้สูงอายุไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิม ความสนใจและค่านิยม บางครั้งผู้สูงอายุต้องการแน่ใจว่าสิ่งที่ท าไปถูกต้องก่อนที่จะ
ตัดสินใจตอบสนอง ความแน่นอนท าให้ผู้สูงอายุเกิดความม่ันใจว่าตนเองท าในสิ่งที่ถูกต้อง  

ข้อแนะน าส าหรับนักการศึกษา 

1. ผู้สูงอายุจ านวนมากต้องการการเรียนรู้ที่เป็นรูปแบบ มีตารางเวลาที่ชัดเจน  
มีวัตถุประสงค์และความคาดหวังในการเรียนรู้ที่ชัดเจน รวมทั้งการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธี การเรียน 
ที่เหมาะสม 

2. การให้เวลาเพ่ือเรียนรู้ สร้างบรรยากาศสบาย ๆ และไม่ควรสร้างความกดดัน 
3. ควรน าเสนอประสบการณ์ใหม่หรือความรู้ใหม่ โดยไม่กดดันเพ่ือลดความวิตก

กังวลในการเรียนรู้ 
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมโดยให้ผู้สูงอายุพาเพ่ือนหรือครอบครัวมาได้ในช่วงต้น

ของการเรียน การอยู่กับคนคุ้นเคยจะท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกปลอดภัย 
5. วางแผนการเรียนรู้ตามความสามารถของผู้สูงอายุ 
6. ควรท าภารกิจการเรียนรู้ให้ง่าย โดยการกระจายภารกิจใหญ่ออกเป็นล าดับของ

ภารกิจย่อย 
7. ท าให้ผู้สูงอายุได้รับความส าเร็จเมื่อเริ่มต้นเรียนรู้ จะท าให้เกิดความเชื่อมั่นและ

มุง่หวังความส าเร็จด้วยการปฏิบัติงานที่ดี 
8. ถ้าเป็นไปได้ควรวางแผนให้มีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
9. นักการศึกษาต้องท าให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองมีประโยชน์ต่อสังคม และมี

เป้าหมายในการมีชีวิต ควรท าให้ผู้สูงอายุรู้ถึงความส าคัญด้วยการจัดโปรแกรมการเรียนรู้ในสิ่งที่
ผู้สูงอายุสนใจ เพ่ือช่วยให้ผู้สูงอายุตอบแทนสังคมต่อไป 
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ความสามารถในการเรียนรู้และการท างานของผู้สูงอายุ 

1. ความสามารถของผู้สูงอายุไม่ได้เสื่อมลงพร้อมกันทุกด้าน แม้ในผู้สูงอายุวัยเดียวกัน  
ก็จะเกิดความเสื่อมไม่พร้อมกัน 

2. ความเสื่อมของผู้สูงอายุมักพบในผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอย่างรุนแรง อย่างเช่น โรค 
หลอดเลือดหัวใจ หรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่บั่นทอน สุขภาพมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการเรียนรู้ของ
ผู้สูงอายุ ซึ่งถ้าความสามารถในการเรียนรู้สิ้นสุดลงก็แสดงให้เห็นว่าใกล้จะถึงวาระสุดท้ายของชีวิต 

3. นักวิชาการบางคนรู้สึกว่า ระดับการศึกษาของผู้สู งอายุมีผลต่อความสามารถ 
ในการควบคุมจิตใจตนเอง มากกว่าการเพ่ิมข้ึนของอายุ  

4. ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและได้รับการศึกษาดีจะมีความเปลี่ยนแปลงความสามารถ 
ด้านเชาวน์ปัญญาน้อย 

5. ความฉลาดและความสามารถในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุแต่ละคนมีความแตกต่าง 
อย่างมาก ซึ่งผู้สูงอายุหลายคนมีความฉลาดและความสามารถในการเรียนรู้สูงกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 

6. การศึกษาและวัฒนธรรมของคนแต่ละช่วงอายุส่งผลให้มีความสามารถท่ีแตกต่างกัน 
7. แรงจูงใจมีผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะไม่สนใจ 

การเรียนรู้ที่ไม่ตรงกับความต้องการ หรือไม่มีความส าคัญต่อตนเอง  
8. ผู้สูงอายุจะตอบสนองต่อการกระตุ้นในการเรียนรู้มากกว่าผู้เยาว์ แต่ถ้ากระตุ้น 

มากเกินไปกลับท าให้ความสามารถในการเรียนรู้ลดลง 

ข้อแนะน าส าหรับนักการศึกษา 

1. ควรใช้ทักษะและความสามารถของผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้ 
2. ภารกิจการเรียนรู้ควรจัดให้ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับประสบการณ์

เดิมของผู้สูงอายุ ซึ่งอาจมีการแนะน าให้เห็นถึงความเก่ียวข้อง 
3. ควรก าหนดระดับความก้าวหน้าในการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้สูงอายุ 
4. ควรจัดให้ผู้สูงอายุเรียนรู้อย่างสะดวกสบาย ไม่ควรกระตุ้นเร้าผู้สูงอายุ และพยายาม

ลดความเครียด หรือความกดดัน 
5. เสริมสร้างความมั่นใจว่าผู้สูงอายุมีความสามารถ และผู้สูงอายุเรียนรู้มาตลอดชีวิต  

อยู่แล้วดังนั้นจึงสามารถเรียนรู้ต่อไปได้ 
6. ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ของผู้สูงอายุ  ควรน าความรู้ เดิมที่สั่งสมไว้มาใช้ เน้น

ความสามารถในการเรียนรู้ด้านภาษาของผู้สูงอาย ุ
7. การค้นคว้าวิธีสอน อย่างเช่น การเรียนรู้โดยการค้นพบ ผู้เรียนจะพยายามค้นหา

วิธีการของตนเองเพ่ือใช้แก้ปัญหา ซึ่งการเรียนรู้โดยการค้นพบไม่ควรจ ากัดเวลาในการเรียนรู้ 
8. ควรเลือกผู้สอนที่เป็นผู้สูงอายุด้วยกันเพ่ือลดความกดดัน 
9. ควรให้เวลาแก่ผู้สูงอายุเพ่ือเตรียมตัวตอบสนองหลังจากได้ถามค าถาม เพ่ือผู้เรียน 

จะได้มีเวลาฟัง ท าความเข้าใจค าถาม ค้นหาค าตอบ คิดทบทวนอย่างรอบคอบเพ่ือให้แน่ใจ และ 
ตอบค าถาม 
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การเปลี่ยนแปลงด้านความจ า 

1. จากการวิจัยกระบวนการจ าประกอบขึ้นจากการเก็บความจ า ความจ าจากการรับรู้  
(sensory memory-SeM) หรือความจ าระยะสั้นมาก (very short-term memory) ความจ า
ระยะแรก (primary memory-PM) หรือความจ าระยะสั้น (short-term memory) ความจ าระยะที่
สอง (secondary memory)หรือความจ าระยะยาว (long-term memory) และความจ าระยะที่สาม 
(tertiary memory)หรือความทรงจ า (remote memory) ในขั้นแรกข้อมูลจะถูกรับรู้ การเสื่อมของ 
การรับรู้จะท าให้ความจ าจากการรับรู้เสื่อมตามไปด้วย ซึ่งเป็นไปตามอายุที่เพ่ิมขึ้นแต่จะเกิดขึ้นอย่าง
ช้า ๆ ความจ าระยะแรกเป็นความสามารถที่จ ากัด ข้อมูลจะอยู่ในใจเฉพาะขณะที่ใช้งานเท่านั้น ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ยังคงอยู่ ยกเว้นเวลาในการตอบสนองที่แตกต่าง การมีอายุที่ เพ่ิมขึ้นไม่มีผลต่อ 
ความจ าระยะแรก แต่อายุที่เพ่ิมขึ้นอาจมีผลหรือไม่มีผลต่อความจ าระยะที่สาม แต่ปรากฏว่าผู้สูงอายุ
สูญเสียความทรงจ าบ้างบางส่วน  

2. ความแตกต่างในการค้นหาข้อมูลจากความจ าระยะสั้น ผู้ สู งอายุมีปัญหา 
ในการค้นหาข้อมูลจากความจ าระยะสั้นมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า แต่ถ้ามีการเรียนรู้ที่เหมาะสม
ผู้สูงอายุสามารถใช้และพัฒนาความจ า และการเสื่อมของความคงทนในสิ่งที่เรียนรู้จะลดลงได้ด้วย  
การสอนกระบวนการค้นหาข้อมูลที่เหมาะสม 

3. ความแตกต่างอย่างชัดเจนในการเรียกคืนความจ าโดยไม่มีตัวช่วย  (free recall) 
และแทบจะไม่มีความแตกต่างในการเรียกคืนความจ าโดยการใช้ตัวช่วย  (cue recall) ในการค้นหา
ข้อมูลจะพบว่าผู้สูงอายุจะสูญเสียความคงทนในการจ าน้อยกว่า 

4. ผู้สูงอายุสามารถเรียนรู้ได้เหมือนกับบุคคลในวัยอื่นถ้ามีปรับระดับความก้าวหน้าของ 
การเรียนรู้ให้เหมาะสม มีการฝึกปฏิบัติอย่างเพียงพอ และผู้สูงอายุได้เรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ประสบการณ์เดิม 

5. ความจ าระยะยาวของผู้สูงอายุไม่แตกต่างกับบุคคลในวัยอ่ืน ซึ่งความจ าระยะยาว
ของผู้สูงอายุจะไม่สูญเสียไปแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ 

ข้อแนะน าส าหรับนักการศึกษา 

1. การใช้ตัวช่วยเพื่อให้ผู้สูงอายุเรียกคืนความจ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การเรียนรู้ที่ผู้เรียนควบคุมความก้าวหน้าด้วยตนเองเหมาะสมกับการเรียนรู้ของ

ผู้สูงอายุ 
3. การมีเวลาเพื่อทบทวนความรู้ใหม่จะช่วยในกระบวนการค้นหาข้อมูลในภายหลัง 
4. การช่วยผู้สูงอายุให้เชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้ใหม่เข้ากับประสบการณ์และการเรียนรู้ที่

ผ่านมา 
5. การช่วยให้ผู้สูงอายุรู้ว่าสิ่งที่เรียนรู้ใหม่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่ผ่านมา 
6. วัสดุการเรียนรู้ควรได้รับการจัดเตรียมอย่างดี เช่น การจัดหมวดหมู่ สรุปย่อ จัดท า  

โครงร่าง อ้างอิง และแนวสืบค้น 
7. เนื้อหาแต่ละตอนควรมีการสรุปประเด็นความคิด  
8. จ ากัดสภาวะการเรียนที่สับสน มีเสียงรบกวน เนื้อหาที่ซ้ าซ้อน 
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9. ควรช่วยให้ผู้สูงอายุจัดกลุ่มของความคิด ซึ่งจะท าให้จดจ าได้ง่ายกว่าข้อเท็จจริงที่  
ไม่สัมพันธ์กัน 

10. ช่วยให้ผู้สูงอายุพัฒนาเครื่องมือช่วยจ าส าหรับการเรียนรู้เรื่องยาก ๆ  

การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการปรับตัวและขวัญก าลังใจ 

1. ผู้สู งอายุมีบุคลิกภาพที่คงที่  การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพ อย่าง เช่น  
ความเจ็บป่วย จิตประสาทแปรปรวนอย่างรุนแรง อาจท าให้บุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงได้ 

2. ผู้สูงอายุมีความเปลี่ยนแปลงและความเสื่อม อย่างเช่น การออกจากงาน สูญเสีย
รายได้ เพ่ือน หรือคู่สมรสเสียชีวิต สูญเสียความสามารถทางร่างกาย ความเหงา สุขภาพไม่ปกติ 
ผู้สูงอายุอาจปรับตัวรับสภาพเหล่านี้ได้หรือไม่ได้ ผู้สูงอายุควรใช้ประสบการณ์ในอดีตเพ่ือจัดการ
ปัญหาเหล่านี้ ด้วยการรับรู้ตัวตน สร้างมิตรภาพกับผู้อ่ืน และมีจริยธรรมในการด ารงชีวิต 

ข้อแนะน าส าหรับนักการศึกษา 

1. ให้โอกาสผู้สูงอายุได้พัฒนาสิ่งที่สนใจหรือความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. ให้โอกาสผู้สูงอายุได้พัฒนาความสนใจใหม่และความสามารถเพ่ือสร้างความรู้สึกดี

ต่อตนเองโดยเฉพาะกับผู้ที่เผชิญกับความสูญเสียสิ่งส าคัญในชีวิต 
3. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาจิตใจ ร่างกาย และพัฒนาความสัมพันธ์ต่อสังคม 
4. การเรียนรู้ต้องสนองความต้องการของผู้สูงอายุ ไม่ใช่เพียงสิ่งที่ท าให้วุ่นวาย หรือฆ่า

เวลา 
5. การเรียนรู้ที่ผู้สูงอายุได้มีโอกาสประสบความส าเร็จและพัฒนาความสามารถ 
6. กระตุ้นผู้สูงอายุที่ท างานช้ากว่าผู้ อ่ืนให้รู้ว่าคุณภาพของการเรียนรู้ซึ่งรวมถึง 

การเรียนรู้อย่างรวดเร็วเป็นเรื่องที่ส าคัญ 
7. ช่วยให้ผู้สูงอายุเรียนรู้ว่าความคิดเห็น ความต้องการ และความคิดของพวกเขามี

ความส าคัญ 
8. จัดการเรียนรู้เ พ่ือช่วยผู้สูงอายุให้รู้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะต้องเกิดขึ้น และ

เตรียมการกับสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

แนวคิดในการจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ 

วรรณนิภา บุญระยอง (ม.ป.ป.) กล่าวถึงแนวคิดในการจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ 
ดังต่อไปนี้ โดยทั่วไปเมื่อพูดถึงผู้สูงอายุมักจะมีความคิดถึงคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีอะไรท า ว่างงานอยู่เฉยๆ 
หรือกลุ่มคนที่มีหน้าที่เฝ้าบ้าน ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ และนอนหลับกลางวันเป็นประจ าทุกวัน ซึ่ง 
ความเข้าใจดังกล่าวยังไม่ถูกต้องนัก ทั้งนี้รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นและ 
ความต้องการของผู้สูงอายุ แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุยังมีความต้องการที่จะท าให้ชีวิตของตนมี 
ความสดชื่นมีชีวิตชีวาและมีประโยชน์มากขึ้น เช่น การพบปะพูดคุยกันในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกัน  
การท าสวน ปลูกต้นไม้และการท างานอดิเรกต่างๆ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะใช้เวลา 
ที่เหลืออยู่ร่วมกับบุคคลกลุ่มต่างๆ ของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในครอบครัวของตนเอง มีผู้สูงอายุ
จ านวนไม่น้อยที่ช่วยท าหน้าที่เลี้ยงดูหลานและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนช่วยเหลือเมื่อครอบครัวตน 
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ประสบปัญหาในด้านต่างๆ นอกจากนั้น ยังมีผู้สูงอายุบางกลุ่มที่มีความคิดที่จะอุทิศตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมของตนเองด้วย 

สมาคมหรือชมรมผู้สูงอายุ จึงเป็นสถานที่รวมกลุ่มคนสูงอายุ หรือเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชนในการให้บริการด้านต่างๆ ส าหรับผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ กัน และยังเป็นสถานที่ซึ่งผู้สูงอายุ 
ได้แสดงถึงความต้องการของตนในการช่วยเหลือบุคคลกลุ่มต่างๆ  ในสังคมด้วยการด าเนินงานของ
ชมรมผู้สูงอายุนั้น เป็นไปในลักษณะส่งเสริมศักยภาพและความสามารถของผู้สูงอายุในทุกๆ  ด้าน 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีความรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อสังคม การด าเนินงานดังกล่าวจะ
กระท าในรูปแบบของการจัดกิจกรรมด้านต่างๆ 

ดังนั้นเ พ่ือให้กิจกรรมเหล่านี้ ได้สนองตอบต่อความต้องการของผู้สู งอายุและ 
เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมจึงควรที่จะเลือกกิจกรรมให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับวัยสูงอายุ โดยอาศัยพื้นฐานแนวคิดในด้านต่างๆ ดังนี้คือ 

แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพของผู้สูงอายุ 

แนวคิดนี้มองว่าผู้สูงอายุเป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งในสังคม ซึ่งมีพลังความคิด มีความสามารถ
และมีประสบการณ์สูงในการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวม แนวคิดนี้อาจกล่าวได้โดยสรุปดังนี้ คือ 

1. ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ควรจะได้รับความยกย่องนับถือ และการยอมรับว่าเป็น 
ส่วนหนึ่งของสังคม 

2. ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ควรจะต้องได้รับการดูแลและการเอาใจใส่ในด้านสุขภาพ
พลานามัยและการใช้ความรู้ ประสบการณข์องตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

3. ผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ต้องมีโอกาสเข้าท างานและเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสังคม 
ตามก าลังความสามารถและความต้องการของตน 

จากแนวคิดพ้ืนฐานดังกล่าว ท าให้เกิดมีความเชื่อในศักยภาพของผู้สูงอายุออกมาในเรื่อง 
การจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ โดยการน าเอาทฤษฎีกิจกรรม (Activity Theory) มาใช้อธิบายและ
สนับสนุนความเชื่อดังกล่าวด้วยดังนี้คือ 

โดยทั่วไปแล้ว กิจกรรม (Activity) นั้น หมายถึงการที่บุคคลพอใจและกระท าการต่างๆ  
ในชีวิตประจ าวันของตน ทฤษฎีกิจกรรมนั้นมีความเชื่อว่ากิจกรรมเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับกลุ่มคนทุกวัย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยสูงอายุ เนื่องมาจากกิจกรรมเป็นสิ่งที่ท าให้สุขภาพของผู้สูงอายุดีทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ กิจกรรมจึงมีความส าคัญและจ าเป็นต่อผู้สูงอายุ ท าให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจ 
ในชีวิต ทั้งนี้เพราะการที่ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมใดๆ ก็ตาม ก็หมายถึงผู้สูงอายุนั้นได้มีสถานภาพและ
บทบาทที่อยู่ในระดับหนึ่งในสังคม จากการที่ผู้สูงอายุได้มีสถานภาพและบทบาทเหล่านั้น ท าให้
ผู้สูงอายุมีความรู้สึกว่าตนยังเป็นบุคคลที่มีคุณค่าและเป็นที่ยอมรับจากสังคม สามารถที่จะท ากิจกรรม
ต่างๆ ในสังคมได้โดยไม่เป็นผู้ไร้บทบาท 

นักจิตวิทยากลุ่มหนึ่งได้อธิบายไว้ว่า การที่ผู้สูงอายุรู้สึกว้าเหว่และถูกทอดทิ้งเป็น
เพราะว่า ผู้สูงอายุพยายามจะแยกตัวหนีออกจากสังคม ซึ่งท าให้ผู้สูงอายุคิดว่าบทบาทของตนเป็น
บทบาทที่ต่ าต้อยกว่าบทบาทของคนหนุ่มสาว ผู้สูงอายุจะรู้สึกว่าตนไม่มีประโยชน์กับสังคม และ 
ไม่เท่าเทียมกับคนกลุ่มอ่ืนๆ ทฤษฎีกิจกรรมจะช่วยให้ผู้สูงอายุพยายามรักษากิจกรรมของตนเมื่ออยู่ 



25 

 

ในวัยกลางคนให้มากที่สุด กล่าวคือการที่ผู้สูงอายุจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขได้นั้น จะต้องพยายาม
รักษาระดับของกิจกรรมทางสังคมของตนไว้ กิจกรรมและบทบาทใดๆ ของบุคคลที่ถูกผลักดันให้เลิก
กระท า จะต้องมีกิจกรรมใหม่ๆ มาทดแทน ทฤษฎีนี้เชื่อว่าหากบุคคลใดสามารถด ารงกิจกรรมทาง
สังคมของตนไว้ได้ จะเป็นบุคคลที่สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข และเป็นผู้ที่ประสบ
ความส าเร็จในชีวิต นอกจากนั้นกิจกรรมจะเป็นสิ่งที่ท าให้ผู้สูงอายุมีความพึงพอใจในชีวิตมากยิ่งขึ้น 
โดยการแนะน าให้ผู้สูงอายุที่รู้สึกเหงาและคิดว่าตนเป็นคนไร้ประโยชน์ ให้เปลี่ยนแปลงทัศนคติของตน 
เป็นการกลับเข้าสู่ชีวิตสังคมและมีกิจกรรมในด้านต่างๆ เพ่ิมมากข้ึนตามล าดับ 

จากแนวคิดพ้ืนฐานที่กล่าวมาแล้วนั้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ากิจกรรมนั้นมีส่วนส าคัญ
ยิ่งต่อชีวิตมนุษย์ ท าให้ผู้สูงอายุได้มีความพึงพอใจในชีวิตของตนและรู้สึกว่าตนเองยังเป็นบุคคลที่มี
คุณค่าของสังคมได้อีกต่อไป การจัดกิจกรรมใดๆ ให้ผู้สูงอายุจึงควรท าความเข้าใจทั้งลักษณะของ
กิจกรรมและธรรมชาติของวัยกลุ่มเป้าหมาย โดยมีแนวคิดดังกล่าวมาเป็นพ้ืนฐานในการที่จะ คัดเลือก
ดัดแปลงกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกันไป โดยอาจจะเลือกพิจารณาเพียงแนวคิดเดียวที่ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนั้นๆ หรือพิจารณาโดยผสมผสานเอาแนวคิดทั้งหมดรวมกันก็
ย่อมได ้ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตในวัยทองได้อย่างมีความสุขและมีคุณค่า ต่อไปตามศักยภาพและ
ความสามารถที่ยังเหลืออยู่ 

2.2 กลุ่มวัยแรงงาน 

กลุ่มวัยแรงงานเป็นวัยผู้ใหญ่ (Adulthood) คือ มีช่วงอายุอายุ 21 ถึง 60 ปี วัยผู้ใหญ่ 
มีการเปลี่ยนแปลงบทบาท (role transition) เนื่องจากในวัยนี้มีหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้น 
และนักสังคมวิทยาให้ข้อสังเกตที่แสดงถึงการเริ่มต้นการปรับเปลี่ยนจากวัยรุ่นสู่วัยผู้ใหญ่ คือ  
การส าเร็จการศึกษา มีอาชีพประจ า การแต่งงาน และการเป็นบิดามารดา (Hogan and Astone, 
1986 cited in Kall and Cavanaugh, 1996) 

ความหมายของแรงงาน 

แรงงานเป็นปัจจัยการผลิต และเป็นทุนมนุษย์ที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาในทุกระดับ
ของระบบเศรษฐกิจ อันได้แก่ แรงงานในภาคการผลิตต่างๆ เช่น แรงงานในภาคการเกษตรกรรม 
แรงงานในสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม และแรงงานในภาคบริการ นอกจากนี้แรงงานยังมี
ความส าคัญในระดับภาพรวมของประเทศ เพราะหากว่าแรงงานในภาคการผลิตต่างๆ มีความรู้
ความสามารถ มีคุณภาพดี ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการผลิต และเกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนา
ภาคการผลิตนั้นๆ คนในวัยแรงงานมีความจ าเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่ให้การดูแล  ในประเทศไทยมี
แรงงานกระจายไปตามสาขาการผลิตทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชยกรรม 
และภาคบริการ ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึง ความหมายของกลุ่มคนวัยแรงงาน มีผู้อธิบายไว้ดังนี้  
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กวี วงศ์พุฒ (2538: 6) ให้ความหมายของแรงงานไว้ว่า 
1. การให้ความหมายของแรงงานในความหมายกว้าง หมายถึง ประชากรทุกคนที่

สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติได้ 
2. การให้ความหมายของแรงงานในความหมายแคบ หมายถึง ก าลังคน (Manpower) หรือ

ประชากรทุกคนที่อยู่ในวัยท างาน 
3. การให้ความหมายของแรงงานในความหมายแคบที่สุด หมายถึง กรรมกร (Labor) 
ณรงค์ศักดิ์ ธนวิบูลย์ชัย (2538:7) ให้ความหมายของแรงงาน หมายถึง ผู้ที่อยู่ในก าลัง

แรงงานทัง้หมด แต่บางกรณีอาจหมายถึงเฉพาะผู้ท างานด้วยก าลังกายเท่านั้น โดยได้แบ่งประเภทของ
แรงงานออกเป็น 3 ประเภท คือ 

3.1 แรงงานฝีมือ (Skilled Labor) หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งนี้ 
ความช านาญในงานอาชีพสามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานด้วยตนเองได้ 

 3.2 แรงงานกึ่งฝีมือ (Semi-skilled Labor) หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติที่มีความช านาญเพียงบางส่วนของงานอาชีพ  

 3.3 แรงงานไร้ฝีมือ (Unskilled Labor) หมายถึง ผู้ที่ท างานโดยใช้ก าลังกาย  
ไม่จ าเป็นต้องใช้ความรู้ความช านาญ เพียงได้รับค าแนะน าบ้างเล็กน้อยก็สามารถท างานได้ 

 สุมาลี ปิตยานนท์ (2539:1) ได้ให้ความหมายของแรงงาน หมายถึง ก าลังกายและก าลัง
ความคิดของมนุษย์ ซึ่งถือเป็นปัจจัยในการผลิตชนิดหนึ่ง รวมทั้งเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของประเทศ 

จากการที่มีผู้ให้ความหมายของแรงงาน สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า  แรงงาน หมายถึง 
ประชากรที่อยู่ในวัยท างานที่สามารถท างานได้โดยใช้ก าลังกายและก าลังความคิดที่มีหลายระดับ
ความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจต่อประเทศชาติ  

ส าหรับค าที่มีความเกี่ยวข้องกับแรงงาน เช่น ก าลังแรงงาน และประชากรวัยท างาน  
มีการให้ความหมายดังต่อไปนี้ 

“ก าลังแรงงาน” (Labor Force) หมายถึง ประชาชนที่อยู่ในวัยท างานมีอายุอยู่ในเกณฑ์
ที่สามารถท างานได้ ซึ่งโดยทั่วไปการก าหนดวัยท างานจะค านึงถึงอายุที่พ้นวัยของการศึกษาภาคบังคับ
แล้ว ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดวัยท างานมีอายุ 15 ปีขึ้นไปตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

นอกจากนี้ การให้ความหมายของแรงงานยังมีรายละเอียดที่ชัดเจนแบ่งย่อยลงไปอีก 
หลายค า ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และสามารถอ้างอิงเป็นฐานข้อมูลจากแหล่งเดียวกัน  
ดังปรากฏในค านิยามศัพท์ตามรายงานของส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี (2554) ดังนี้ 

“ผู้มีงานท า” (Employed persons) ตามมาตรฐานการจัดประเภทสาขาสถิติของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติได้ให้ความหมายของ ผู้มีงานท า หมายถึง บุคคลที่ท างานในสถานที่ท างานหรือ 
ช่วยธุรกิจในครัวเรือน ถึงแม้ว่าบุคคลดังกล่าวจะไม่มาท างานในคาบเวลา โดยแยกเป็น 

1. ผู้มีงานท าโดยได้รับค่าจ้าง (Paid-employed persons) คือ บุคคลที่ท างานใน
คาบเวลาอ้างอิงของการเก็บข้อมูล หรือผู้ที่ไม่ท างานในคาบเวลาดังกล่าว เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น 
การลาป่วย ลาพักผ่อน ลาศึกษาต่อ แต่ยังได้รับค่าจ้างเงินเดือน รวมถึงนักศึกษาฝึกงานที่ได้รับค่าจ้าง
ในการท างาน 
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2. ผู้มีงานท าที่ท างานของตนเอง (Self-employed persons) คือ บุคคลที่ท างาน 
ในคาบเวลาอ้างอิงของการเก็บข้อมูลเพ่ือผลก าไรของตนเองหรือครอบครัวในรูปของเงินสดหรือ
รูปแบบอ่ืนๆ รวมถึงบุคคลในครัวเรือนที่ไม่ได้รับค่าจ้าง บุคคลที่ท าการผลิตสินค้า และบริการทาง
เศรษฐกิจเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือน 

ส าหรับการส ารวจข้อมูลทางด้านแรงงานของประเทศไทย ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
ได้ด าเนินการจัดเก็บ โดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีการส ารวจมาโดยล าดับ ตั้งแต่  
ปี พ.ศ. 2514 เป็นต้นมา ดังต่อไปนี้ 

โดยที่ส านักงานสถิติแห่งชาติได้ก าหนดรายละเอียดของ “ผู้มีงานท า” ตามค านิยามที่ใช้ 
ในการส ารวจไว้ให้สอดคล้องกับกฎหมายการใช้แรงงานเด็ก คือ บุคคลที่มีอายุ 15 ขึ้นไป ซึ่งในสัปดาห์ 
แห่งการส ารวจมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  

1. ได้ท างานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยได้รับค่าจ้าง เงินเดือน ผลก าไร เงินปันผลหรือ
ค่าตอบแทนที่มีลักษณะอย่างอ่ืน ส าหรับผลงานที่ท าเป็นเงินสด หรือสิ่งของ หรือ 

2. ไม่ได้ท างานหรือท างานน้อยกว่า 1 ชั่วโมง แต่เป็นบุคคลที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ (ซึ่งจะถือว่าเป็น ผู้ที่ปกติมีงานประจ า) 

2.1 ยังได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ หรือผลก าไรจากงาน หรือ
ธุรกิจในระหว่างที่ไม่ได้ท างาน 

  2.2 ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง หรือประโยชน์อ่ืนๆ หรือผลก าไรจากงาน หรือ
ธุรกิจในระหว่างที่ไม่ได้ท างาน แต่ยังมีงานหรือธุรกิจที่จะกลับไปท า 

3. ท างานอย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยไม่ได้รับค่าจ้างในธุรกิจหรือไร่นาเกษตรของหัวหน้า
ครวัเรือน หรือของสมาชิกในครัวเรือน 

“ผู้ว่างงาน” (Unemployed persons) หมายถึง บุคคลที่นอกเหนือจากผู้ที่มีงานท า ซึ่ง
มีความพร้อมส าหรับการท างาน โดยเป็นบุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป และในสัปดาห์แห่งการส ารวจมี
ลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ 

1. ไม่ได้ท างานและไม่มีงานประจ า แต่ได้หางาน สมัครงานหรือรอการบรรจุ ในระหว่าง 
30 วันก่อนวันสัมภาษณ์ 

2. ไม่ได้ท างานและไม่มีงานประจ า และไม่ได้หางานท าในระหว่าง 30 วันก่อน 
วันสัมภาษณ์ แต่พร้อมที่จะท างานในสัปดาห์แห่งการส ารวจ 

“ก าลังแรงงานปัจจุบัน” (Current labor force) หมายถึง บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป  
ในสัปดาห์แห่งการส ารวจมีงานท าหรือว่างงาน ตามค านิยามที่ได้ระบุข้างต้น 

“ก าลังแรงงานที่รอฤดูกาล” (Seasonally inactive labor force) หมายถึง ผู้มีอายุ 15 
ปีขึ้นไป ในสัปดาห์แห่งการส ารวจมีงานท าหรือว่างงาน แต่เป็นผู้รอฤดูกาลที่เหมาะสมเพ่ือที่จะท างาน 
และเป็นบุคคลที่ตามปกติจะท างานโดยไม่ได้รับสิ่งตอบแทนในไร่นาเกษตร หรือธุรกิจซึ่งท ากิจกรรม
ตามฤดูกาล โดยมีหัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในครัวเรือนเป็นเจ้าของหรือผู้ด าเนินการ 
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“ก าลังแรงงานรวม” (Total labor force) หมายถึง บุคคลทุกคนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป  
ในสัปดาห์แห่งการส ารวจเป็นผู้อยู่ในก าลังแรงงานปัจจุบัน หรือเป็นผู้ถูกจัดจ าแนกอยู่ในประเทศไทย
ก าลังแรงงานที่รอฤดูกาลตามนิยามที่ระบุข้างต้น 

“ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน” (Persons not in labor force) หมายถึง บุคคลผู้ไม่เข้าข่าย  
ค านิยามของผู้มีงานท า หรือผู้ว่างงานในสัปดาห์แห่งการส ารวจ หรือไม่เข้าก าลังแรงงานที่รอฤดูกาล 
ได้แก่ 

1. บุคลากรซึ่งในระหว่างสัปดาห์แห่งการส ารวจมีอายุต่ ากว่า 15 ปี 
2. บุคลากรในระหว่างสัปดาห์แห่งการส ารวจมีอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ไม่ได้ท างานและ 

ไม่พร้อมที่จะท างาน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  
 2.1 ท างานบ้าน 
 2.2 เรียนหนังสือ 
 2.3 ยังเด็กเกินไป (มีอายุน้อยกว่า 18 ปี) หรือชรามาก (มีอายุไม่เกิน 60 ปี) 
 2.4 ไม่สามารถท างานได้ เนื่องจากพิการทางร่างกายหรือจิตใจ หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง 
 2.5 ไม่สมัครใจท างาน    
 2.6 ท างานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ผลก าไร ส่วนแบ่ง หรือสิ่งตอบแทนอ่ืน ๆ ให้แก่บุคคล

ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกในครัวเรือนเดียวกัน 
 2.7 ท างานให้แก่องค์การหรือสถาบันการกุศลต่างๆ โดยไม่ได้รับค่าจ้าง ผลก าไร  

ส่วนแบ่ง หรือสิ่งตอบแทนใด ๆ 
 2.8 ไม่พร้อมที่จะท างาน เนื่องจากเหตุผลอื่น 
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แผนภูมทิี่ 2.1 โครงสร้างแรงงาน 
ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2554 

 
จากการส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากร ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ในช่วงเดือน 

พฤษภาคม2554 พบว่า ผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป หรือผู้อยู่ในวัยท างาน มีจ านวนทั้งสิ้นประมาณ 
53.94 ล้านคน โดยเป็นผู้ที่อยู่ ในก าลังแรงงาน หรือผู้พร้อมที่จะท างาน 38.36 ล้านคน ซึ่ ง
ประกอบด้วย ผู้มีงานท า 37.82 ล้าน คน ผู้ว่างงาน 2.04 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 3.39 แสนคน 
ส่วน ผู้ที่อยู่นอก ก าลังแรงงาน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียนและคนชรา  จนไม่สามารถท างานได้ 15.58 
ล้านคน 

จ านวนประชากร 

อายุ 15 ปีขึ้นไป 

 

อายุต่ ากว่า 15 ปี 

ก าลังแรงงานรวม ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน 

ท างานบ้าน 

เรียนหนังสือ 

เด็ก ชรา ไม่สามารถ
ท างานได้ 

อ่ืน ๆ 

ก าลังแรงงานปัจจุบัน ก าลังแรงงานที่รอฤดูกาล 

ผู้มีงานท า 

ผู้ว่างงาน 

หางานท า 

พร้อมที่จะท างาน แต่ไม่ได้หางานท า 
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แผนภูมิที่ 2.2 ภาวะการท างานของประชากร ช่วงเดือนพฤษภาคม 2554 

ที่มา: ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2554 
 
นอกจากนั้น ข้อมูลในช่วงเดือน พฤษภาคม 2554 พบว่า กลุ่มผู้ท างานมีจ านวน 37.82 

ล้านคน แบ่งเป็นผู้มีงานท าในภาคเกษตรกรรมจ านวน 13.63 ล้านคน และนอกภาคเกษตรกรรม
จ านวน 24.19 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับ ในช่วงเดือน พฤษภาคม 2553 พบว่า ในภาคเกษตรกรรม
มีจ านวนผู้ท างานเพ่ิมมากขึ้น 1.40 ล้านคน ส่วนนอกภาคเกษตรกรรม มีผู้ท างานลดลงประมาณ 6.0 
แสนคน  

เมื่อพิจารณาถึงการมีงานท าของก าลังแรงงานยังจ าแนกประเภทของผู้มีงานท าออกเป็น 
2 ประเภท คือ ผู้มีงานท าในภาคเกษตรกรรม และผู้มีงานท านอกภาคเกษตร โดยที่ลักษณะของ 
ผู้มีงานท าทั้ง 2 ประเภทยังแยกประเภทของการประกอบอาชีพออกเป็น การประกอบธุรกิจส่วนตัว 
ผู้ช่วยธุรกิจส่วนตัว นายจ้าง ลูกจ้างรัฐบาล และลูกจ้างเอกชน นอกจากนี้  ผู้มีงานท านอก 
ภาคเกษตรกรรมยังจ าแนกสาขาตามอุตสาหกรรมออกเป็น การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน การผลิต 
การไฟฟ้า ก๊าซและการประปา การก่อสร้าง การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมรถยนต์และของใช้
โรงแรมและภัตตาคาร การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และคมนาคม การเป็นตัวกลางทางการเงิน 
กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่า และกิจกรรมทางธุรกิจ การบริหารราชการ และการป้องกัน
ประเทศ การศึกษา งานด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์  งานด้านบริการชุมชน สังคม และ 
การบริการส่วนบุคคลอ่ืนๆ ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล องค์การระหว่างประเทศและองค์การ
ต่างประเทศอ่ืนๆและสมาชิก ดังแสดงได้ตามตารางที่ 2.1 

ผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป 
53.94 ล้านคน 

ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 
(ผู้ที่พร้อมท างาน) 

38.36 ล้านคน (71.1%) 

ผู้อยู่นอกก าลังแรงงาน 
(ผู้ที่ไม่พร้อมท างาน) 

15.58 ล้านคน (28.9%) 

ผู้มีงานท า 37.82 ล้านคน  

ผู้ว่างงาน 0.20 ล้านคน  

ผู้รอฤดูกาล 0.34 ล้านคน  

ท างานบ้าน 5.07 ล้านคน  

เรียนหนังสือ 4.19 ล้านคน  

อื่นๆ 6.32 ล้านคน  
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ตารางที่ 2.1 จ านวนของผู้มีงานท า จ าแนกตามอุตสาหกรรมที่ส าคัญ พ.ศ. 2553 - 2554 
 หน่วย : ล้านคน 

อุตสาหกรรม 
2553 2554 
พ.ค. พ.ค. 

ยอดรวม 37.02 37.82 
1. ภาคเกษตรกรรม  12.23 13.63 

- เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 12.23 13.63 
2. นอกภาคเกษตรกรรม  24.79 24.19 

- การผลิต 5.72 5.61 
- การก่อสร้าง 2.90 2.75 
- การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยายยนต์ 
และรถจักรยานยนต์ 

6.55 6.10 

- การขนส่งและสถานท่ีเก็บสินค้า 1.15 0.93 
- ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 2.69 2.44 
- กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 0.36 0.39 
- กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ 0.09 0.12 
- การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการ
ประกันสังคม 

 ภาคบังคับ 

1.54 1.46 

- การศึกษา 1.24 1.28 
- กิจกรรมด้านสุขภาพ และงานด้านสังคมสงเคราะห์ 0.69 0.72 
- กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ 0.49 0.70 
- อ่ืนๆ 1.37 1.69 

ที่มา : ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2554 

ความส าคัญของคนกลุ่มวัยแรงงาน 

ในแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ แรงงานมีความส าคัญในฐานะที่เป็นปัจจัยการผลิตที่จ าเป็น
อย่างยิ่งมาตั้งแต่สมัยนักเศรษฐศาสตร์ส านักคลาสสิก และแรงงานสามารถเพ่ิมผลิตภาพในการผลิตได้
โดยการแบ่งงานการท า จนท าให้เกิดความช านาญในการท างาน 

ในระยะต่อมา สมัยของนักเศรษฐศาสตร์ส านักนีโอ-คลาสสิก แรงงานได้กลายเป็น
ส่วนประกอบของในการผลิตร่วมกับปัจจัยการผลิตประเภทเครื่องจักร อันเป็นผลสืบเนื่องจาก  
การปฏิวัติอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ตาม แรงงานก็ยังเป็นปัจจัยการผลิตที่ยังมีความส าคัญอยู่เช่นกัน 
ถึงแม้ว่าจะลดบทบาทลงจากแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ส านักคลาสสิกก็ตาม 
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หลังจากนั้น แรงงานได้รับการพิจารณาเป็นทุนประเภทหนึ่ งที่มีบทบาทส าคัญ 
ในกระบวนการผลิต โดยที่แรงงานสามารถพัฒนาสร้างเสริมความรู้ ทักษะ ความสามารถเพ่ิมขึ้นได้ 
ส่งผลท าให้ประสิทธิภาพในการผลิตมีมากขึ้น และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศโดยตรง ดังนั้น แรงงาน
จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตและการพัฒนาประเทศ  

ประโยชน์ของแรงงาน 

แรงงานมีประโยชน์ในระดับต่างๆตั้งแต่ระดับสถานประกอบการ สังคม และประเทศชาติ
ดังต่อไปนี้ 

1. แรงงานเป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบการในฐานะที่เป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญ 
ทั้งนี้หากแรงงานมีความรู้ความสามารถ มีทักษะความช านาญ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อ 
การท างานแล้ว ย่อมส่งผลต่อการผลิตของสถานประกอบการให้ประสบผลส าเร็จได้ตามเป้าหมายที่
วางไว้ แต่หากแรงงานไม่มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอ ย่อมส่งผลต่อสถานประกอบการในทาง
ตรงกันข้ามได้เช่นกัน 

2. แรงงานเป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อแรงงานมีรายได้จากการท างานแล้ว  
ก็จะน าไปใช้จ่ายในการด ารงชีวิต ตลอดจนการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกมาใช้ในชี วิต ซึ่งส่งผล
โดยตรงต่อการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการลงทุนในระบบเศรษฐกิจตามมา 
นอกจากนี้ เมื่อแรงงานได้รับการสนองตอบทางด้านการอุปโภคบริโภคที่ดีก็จะประสบกับความสุข  
ทั้งในระดับปัจเจกชน และส่งผลต่อความสงบสุขในสังคม 

3. แรงงานเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ การที่ประเทศชาติจะมีการพัฒนา ก่อให้เกิด 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้นั้น แรงงานเป็นบุคคลที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะแรงงาน
สามารถสร้างความเจริญรุ่งเรืองของประเทศได้ หากแรงงานในประเทศทีความรู้ความสามารถ 
ตลอดจนทักษะในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงกลุ่มคนท างานในภาคการเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่คือ
เกษตรกร ที่มีความส าคัญต่อการผลิตและการพัฒนาประเทศ ทุกยุคทุกสมัย พบว่าที่ผ่านมายังประสบ
กับปัญหาหลายประการ ทั้งเรื่องของ การกระจายรายได้ สืบเนื่องจากการพัฒนาประเทศแบบไม่
สมดุล ซึ่งประเทศไทยมุ่งเน้นการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้ยังมีเกษตรกรเป็น
จ านวนมากมีรายได้แตกต่างจากภาคการผลิตอ่ืน ประกอบกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นต่อเนื่อง 
อย่างมาก ก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ าทางรายได้ตามมา และที่ส าคัญ ปัญหาที่มีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการผลิต การเพาะปลูกที่ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการจัดการแก้ไขปัญหา แต่
ในขณะที่เกษตรกรในหลายพื้นท่ียังขาดโอกาสในการพัฒนาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
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2.3 กลุ่มเด็กและเยาวชน 

กลุ่มที่ศึกษาเป็นวัยเด็กตอนปลายและเยาวชน มีอายุอยู่ในช่วง 8-15 ปี เป็นกลุ่มเด็ก 
ตอนปลายและวัยรุ่นตอนต้น 

2.3.1 วัยเด็กตอนปลาย  

มีอายุอยู่ในช่วง 6-12 ปี วัยนี้จะคาบเกี่ยวกับระยะก่อนวัยรุ่น ลักษณะพัฒนาการส าคัญ 
ในวัยนี้คือ “การเตรียมตัว” เพ่ือเติบโตเป็นเด็กวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ที่พร้อมจะเผชิญและรับผิดชอบต่อ
ตนเองในทุก ๆ ด้าน 

เด็กวัยนี้จะใช้ชีวิตส่วนใหญ่กับสังคมนอกบ้าน จะให้ความเป็นเพ่ือนกับผู้ อ่ืน สร้าง
มิตรภาพกับกลุ่ม เริ่มเรียนรู้ค่านิยมทางสังคมจากกลุ่มเพ่ือน และบุคคลรอบข้าง สามารถพัฒนา
ความคิดเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ได้ นอกจากนี้เด็กวัยนี้ยังพัฒนาการรู้จักตนเอง เริ่มมองเห็นตนเอง
ตามที่เป็นจริง ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล ตลอดจนสามารถเรียนรู้เอกลักษณ์ในกลุ่มของ
ตนเองได ้

พัฒนาการทางอารมณ์ 

อารมณ์ของเด็กวัยนี้จะมีลักษณะเป็นกลาง ๆ คือ ไม่ดีหรือร้ายจนเกินไป เด็กวัยนี้มี
ความคิดท่ีละเอียดอ่อนมากขึ้น สามารถเข้าใจอารมณ์ของตนเองและผู้อ่ืนได้ดีขึ้น ควบคุมอารมณ์ของ
ตนได้ เรียนรู้ที่จะแสดงอารมณ์ได้เหมาะสมในรูปแบบที่สังคมยอมรับได้ ดังนี้ (ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต, 
2541 : 81-82 ; สุชา จันทน์เอม, 2540 : 131-132) 

- อารมณ์โกรธ สามารถควบคุมและระงับความโกรธได้ดีขึ้น ไม่โกรธง่ายและหายเร็วนัก 
ไม่มีพฤติกรรมแบบต่อสู้โดยใช้ก าลัง 

- ส่วนในด้านอารมณ์รัก เด็กวัยนี้จะแสดงออกในด้านความรักด้วยการมีน้ าใจช่วยเหลือ
ผู้อ่ืน ร่าเริงแจ่มใส อารมณ์ดี จะระมัดระวังไม่ท าให้ผู้อ่ืนเสียใจหรือกระทบกระเทือนใจ โดยเฉพาะ
ขณะอยู่ในกลุ่มเพ่ือน สังคม ต้องการความรัก ความอบอุ่นมั่นคงในครอบครัวและหมู่คณะ 

- อารมณ์กลัว เด็กวัยนี้จะเลิกกลัวสิ่งที่ไม่มีตัวตน พิสูจน์ไม่ได้ อารมณ์กลัวของเด็กวัยนี้
เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ที่ได้รับมา สิ่งที่เด็กวัยนี้กลัวมากที่สุดคือ กลัวไม่เป็นที่ยอมรับของ
กลุ่ม กลัวไม่มีเพ่ือน ไม่ชอบการแข่งขัน ไม่ต้องการเด่นหรือด้อยกว่ากลุ่ม ชอบการยกย่องแต่ไม่ชอบ  
การเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตาม เด็กวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเร็ว บางครั้งท าตัว
เป็นผู้ใหญ่ บางครั้งท าตัวเป็นเด็ก ความขัดแย้งทางอารมณ์จึงเกิดขึ้นได้เสมอ พัฒนาการทางอารมณ์
ของเด็กวัยนี้จึงขึ้นอยู่กับลักษณะการเลี้ยงดูของพ่อแม่ ซึ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความรู้สึกมั่นคง
ของเด็กต่อไป  
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พัฒนาการทางสังคม 

พัฒนาการทางสังคมของเด็กวัยนี้เด่นชัดมาก เด็กจะให้ความส าคัญต่อสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคล ทั้งต่อบุคคลใกล้ชิดและบุคคลอ่ืน ทั้งวัยเดียวกันและต่างวัยกัน เด็กวัยนี้ต้องการเพ่ือน
มาก เด็กจะแสวงหาเพื่อนที่มีความคล้ายคลึงกันในด้านของบุคลิกลักษณะ ความชอบ และเป็นเพ่ือนที่
สามารถไว้วางใจได้ เข้าใจกัน มักยึดมั่นกับกลุ่มเพ่ือน สังคมรอบข้าง มีความรู้สึกผูกพัน เป็นเจ้าของ
และซื่อสัตย์ต่อกลุ่ม มีพฤติกรรมการแสดงออกทางกาย วาจา และการแต่งกายที่เหมือนกลุ่ม สังคม
ของเพ่ือนในเด็กวัยนี้มักเป็นสังคมเฉพาะของเพ่ือนเพศเดียวกัน และเด็กผู้ชายจะรักษาความสนใจที่มี
ต่อกลุ่มได้มากกว่าเด็กผู้หญิง  

จากการให้ความส าคัญต่อกลุ่มทางสังคมของเด็กวัยนี้ การส่งเสริมให้เด็กได้รับการเรียนรู้ 
และการฝึกฝนทักษะการมีสัมพันธภาพที่ดีกับกลุ่มเพ่ือนและกลุ่มบุคคลรอบข้างในชีวิตประจ าวันจะ
เป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาด้านสังคมที่เหมาะสมส าหรับเด็กวัยนี้ 

พัฒนาการทางสติปัญญา 

เด็กวัยนี้สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้ชัดเจนมากขึ้น รู้จักการใช้เหตุผล 
ในการแก้ปัญหา รับผิดชอบและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง รับฟังคนอ่ืนมากขึ้น กระตือรือร้น 
ในการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับเพียงพอต่อการแก้ปัญหา การเสนอ
ความคิดเห็นและการมีบทบาทในการช่วยเหลือกลุ่ม ตลอดจนสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น 
พฤติกรรมดังกล่าวจะน ามาซึ่งความรู้สึกเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง ส าหรับความสนใจของเด็กวัย
นี้จะสนใจในเรื่องของธรรมชาติ การท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ดูภาพยนตร์ เลี้ยงสัตว์ โดยทั่วไป
เด็กผู้ชายจะสนใจเรื่องการพิสูจน์ ทดลอง ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ส่วนเพศหญิง
จะสนใจเรื่องการครัว เย็บปักถักร้อย การอ่านหนังสือต่าง ๆ ที่ให้ความรู้สึกอ่อนโยน เป็นต้น  
การส่งเสริมพัฒนาการของวัยเด็กตอนปลาย 

ด้านร่างกาย 

1. แนะน าในเรื่องการออกก าลังกาย การเล่นกีฬา การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เพ่ือให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

2. แนะน าเรื่องการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ เพราะอาหารมีความส าคัญต่อ 
การเจริญเติบโตของเด็กวัยนี้ เด็กจะต้องได้รับสารอาหารครบทุกหมู่ในปริมาณที่เพียงพอ โดยเฉพาะ
วัยนี้มักสนใจการเล่นกับกลุ่มเพื่อนมากกว่าการรับประทานอาหาร 

ด้านจิตใจ 

1. แนะน าเรื่องการรู้จักตนเอง การมองตนเองตามความเป็นจริง ด้วยการบริหารจิตใจ  
การท าสมาธิ การเสียสละเพ่ือผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 

2. ฝึกการผ่อนคลายความเครียดในลักษณะต่าง ๆ เช่น การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 
ทุกส่วนของร่างกาย จินตภาพบ าบัด หรือการท างานอดิเรกที่ชอบ เช่น ฟังเพลง เล่นดนตรี อ่าน
หนังสือที่ชอบ วาดภาพ เป็นต้น 
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ด้านสังคม 

1. แนะน าเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับเพ่ือนได้อย่างเหมาะสม ให้รู้จักการยืดหยุ่น รู้จัก
การแพ้ ชนะ และให้อภัย เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลตามสภาพความเป็นจริง เพ่ือลด  
ความคาดหวังจากผู้อื่นในทุก ๆ ด้าน  

2. ฝึกพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งพฤติกรรม
ทางด้านร่างกาย และค าพูด การจัดให้มีการแสดงบทบาทสมมติสถานการณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดทักษะ
น าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 

สรุป 

วัยเด็กตอนปลายเป็นวัยเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ การเจริญเติบโต  
ด้านร่างกายของเด็กวัยนี้จะช้าแต่เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ มีการเปลี่ยนแปลงโครงร่าง ส่วนสูงและ
น้ าหนักใกล้เคียงวัยผู้ใหญ่มากขึ้น เด็กผู้หญิงจะโตเร็วกว่าเด็กผู้ชาย เด็กวัยนี้จะเข้าใจอารมณ์ของ
ตนเองและผู้อ่ืนดีขึ้น รู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง การให้ความรู้และค าแนะน าที่เหมาะสมเกี่ยวกับ
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของเด็กวัยนี้ จะช่วยให้เด็กเกิดความเข้าใจ เตรียมพร้อมต่อการด าเนิน
ชีวิตที่เหมาะสมและก้าวไปสู่วัยอื่นอย่างเหมาะสมต่อไป 

2.3.2 วัยรุ่นตอนต้น  

เด็กหญิงมีอายุระหว่าง 13 – 15 ปี เด็กชายมีอายุระหว่าง 15 – 17 ปี อารมณ์ของวัยรุ่น
เป็นอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงง่าย อ่อนไหวง่าย เจ้าอารมณ์ มีอารมณ์รุนแรง การควบคุมอารมณ์  
ยังไม่สู้ดี บางครั้งเก็บกด บางคราวมั่นใจสูง บางครั้งพลุ่งพล่าน ลักษณะอารมณ์เหล่านี้เรียกกันว่า พายุ
บุแคม (Strom and stress) ( สุชา จันทน์เอม, 2536 ; ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2538) เพราะลักษณะ
อารมณ์แบบนี้จึงมีความคิดเห็นขัดแย้งกับผู้ใหญ่ได้ง่าย ท าให้วัยรุ่นจึงคิดว่าผู้ที่เข้าใจตนเองดีที่สุดคือ
เพ่ือนในวัยเดียวกัน เนื่องจากมีความคิดเห็นที่เป็นไปทางเดียวกัน ยอบรับกันและกัน การเปลี่ยนแปลง
ทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นนี้ มีผลมาจากหลายปัจจัยประกอบกัน เช่น การปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านร่างกาย การปรับพฤติกรรมการแสดงออกจากการเป็นเด็ก เข้าสู่การเรียนรู้บทบาทของ 
การเป็นผู้ใหญ่ สังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

เด็กวัยรุ่นมีการเจริญเติบโตของสมองอย่างเต็มที่ พัฒนาการทางด้านความคิดสติปัญญา
เป็นไปอย่างรวดเร็วสามารถเข้าใจเรื่องที่เป็นนามธรรมได้ มีความคิดกว้างไกล พยายามแสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ มีจินตนาการมาก มีความเชื่อมั่นในความคิดของตนอย่างมาก 

พัฒนาการทางความคิดตามแนวคิดของเพียเจท์ (Piaget, 1958 cited in Lefrancois, 
1996) เด็กวัยรุ่นพัฒนาความคิดจากความคิดแบบรูปธรรม (concrete) มาจากวัยเด็กมาสู่
กระบวนการพัฒนาความคิดแบบเป็นเหตุผล เป็นรูปแบบชัดเจน (Cognitive thought phase หรือ 
Formal operation period ) ซึ่งมีลักษณะเด่นคือ สามารถคิดอย่างมีเหตุผลโดยไม่ใช้วัตถุเป็นสื่อ  
มีการคิดแบบใช้ตรรกจากเงื่อนไขที่ก าหนด การคิดแบบใช้เหตุผลเชิงสัดส่วน การคิดแบบแยกตัวแปร
เพ่ือสรุปผล การคิดแบบใช้เหตุผลสรุปเป็นองค์รวม คาดการณ์อนาคตได้โดยมองย้อนอดีต (ศรีเรือน  
แก้วกังวาล, 2538 ; ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต, 2541) 
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ความคิดแบบตัวเองเป็นศูนย์กลางในวัยรุ่น (Adolescent egocentrism) คือจะคิดว่า
พฤติกรรมของตนถูกเฝ้ามองจากบุคคลอ่ืน ให้ความใส่ใจอย่างมากต่อค าวิพากษ์วิจารณ์ของบุคคลอ่ืน 
(The Imagination Audience) โดยเฉพาะในเรื่องการแต่งกาย ทรงผม และรูปร่างของตน วัยรุ่นมัก
คาดหวังว่าสิ่งที่ตนแสดงออกว่าสนใจ ชอบ บุคคลอ่ืนจะต้องรู้สึกเช่นนั้นด้วย และวัยรุ่นมีความคิดฝัน 
มีจินตนาการว่าตนเป็นคนเก่ง (hero) และมีโลกส่วนตัว (The Personal Fable ) 

การส่งเสริมพัฒนาการและการปรับตัวในวัยรุ่น 

การส่งเสริมพัฒนาการและการปรับตัวในวัยรุ่น ผู้ที่เป็นวัยรุ่นเอง บิดา มารดา อาจารย์ 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดควรร่วมมือเพ่ือช่วยเหลือกันให้วัยรุ่นไทยสามารถมีพัฒนาการและ  
การปรับตัวที่ดี สามารถใช้ชีวิตในวัยรุ่นได้อย่างดีและพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป (พรพิมล 
เจียมนาครินทร์, 2538 ; Lefrangois, 1996 ; Santrock, 1996) หน่วยงาน องค์กร สถาบันที่มีส่วน
ในการส่งเสริมสถาบันมีดังนี้ 

1. สถาบันครอบครัว 

 สถาบันครอบครัวมีบทบาทในการประคับประคอง สนับสนุนให้มีการเจริญเติบโต 
ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ปัจจัยของสถาบันครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการวัยรุ่น  คือ  
ให้การดูแลพัฒนาการทางด้านร่างกาย ให้วัยรุ่นได้รับอาหารที่เป็นประโยชน์ มีการพักผ่อน  
นอนหลับตามความต้องการของร่างกาย มีการออกก าลังกายที่เหมาะสม และได้ประกอบกิจกรรม
ต่างๆ ที่เด็กสนใจ ด้านจิตใจ สภาพแวดล้อมในครอบครัวมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาการด้านต่างๆ ของ
วัยรุ่น บิดา มารดา และผู้ปกครองที่มีบุตรหลานซึ่งก าลังมีการเจริญเติบโตเข้าสู่วัยรุ่น ควรให้  
ความสนใจ เข้าใจการเปลี่ยนแปลง และแบ่งเวลาให้กับเด็กมากขึ้น สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวจะ
เป็นพื้นฐานที่ดีในการส่งเสริมให้วัยรุ่นสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  

2. สถานศึกษา 

 โรงเรียนหรือสถานศึกษา ครูอาจารย์มีบทบาทส าคัญในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและ
เหมาะสมในการมีสังคมร่วมกันของวัยรุ่น การส่งเสริมความรักในหมู่คณะ การเลือกคบเพ่ือนที่ดี  
การเคารพในกฎเกณฑ์ของสังคม รู้จักการให้อภัย การควบคุมอารมณ์รุนแรงด้วยวิธีที่เหมาะสม 
รวมทั้งการให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่น ท าให้เด็กมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ตนเองอย่างถูกต้อง 

3. สถาบันในชุมชน 

 ชุมชนมีบทบาทในการเป็นแหล่งประโยชน์ที่ดีของวัยรุ่น เช่น สถาบันศาสนาสามารถ
ลดอารมณ์ที่รุนแรงและแปรปรวนง่ายของวัยรุ่น โดยครอบครัว โรงเรียน และวัดควรจัดให้มีกิจกรรม
ร่วมกันเพ่ือช่วยเหลือและส่งเสริมให้วัยรุ่นได้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การอุปสมบถหมู่ การเรียนพุทธ
ศาสนาในวัดส าหรับศาสนาพุทธ หรือการเรียนพระคัมภีร์ในศาสนาคริสต์และอิสลาม เป็นต้น ใน
โรงพยาบาล การจัดกิจกรรมโดยการให้นักเรียนได้เข้าไปสังเกตการท างานในลักษณะการช่วยเหลือ
เพ่ือนมนุษย์ การได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ จะส่งเสริมให้วัยรุ่นได้รู้จักการช่วยเหลือบุคคลอ่ืนที่มี
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ความเดือดร้อนได้ รวมทั้งอาจท าให้วัยรุ่นชายได้ตระหนักเห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการขับขี่รถที่
ไม่ปลอดภัยและการแก้ปัญหาโดยใช้ความรุนแรง เป็นต้น 

4. สื่อสารมวลชน 

 บทบาทของสื่อมวลชนในโลกปัจจุบันมีมากมาย การเลือกสื่อที่เหมาะสมส าหรับวัยรุ่น  
ควรได้มีการพิจารณาอย่างดี การสร้างภาพยนตร์ที่มีความรุนแรง ภาพยนตร์ที่มีการใช้สิ่งเสพติดของ
บุคคลที่อยู่ในความสนใจของวัยรุ่น ภาพยนตร์หรือเพลงที่มีการยั่วยุทางกามารมณ์ ท่าเต้นต่าง ๆ ที่มี
ลักษณะล่อแหลม ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ผู้ผลิตสื่อควรให้ความส าคัญและตระหนักถึงวัยรุ่นที่ดูสื่อเหล่านี้ว่าจะ
เป็นการส่งเสริมพฤติกรรมในทางท่ีไม่เหมาะสมด้วย สื่อสารมวลชนยังสามารถจัดกิจกรรมที่ผ่อนคลาย
ความเครียดได้ เช่น มีการจัดกิจกรรมที่สนุกสนานส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของสมาชิก 
ในครอบครัว การท ากิจกรรมเหล่านี้จะส่งเสริมให้เกิดความรัก ความเอาใจใส่ดูแลกันในครอบครัว  
เป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีในครอบครัวต่อไป 

สรุป 

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านการเจริญเติบโตทางร่างกายอย่างรวดเร็ว  
มีการเจริญเติบโตของสมองอย่างเต็มที่  มีวุฒิภาวะทางเพศ มีพลังในตัวเองมาก มีอารมณ์ที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รักกลุ่มเพ่ือน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความเข้าใจ 
และช่วยกันส่งเสริมให้วัยรุ่นได้มีพัฒนาการสมวัยและให้ความช่วยเหลือในการปรับตัวกับปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ อย่างเต็มที่ เพ่ือให้วัยรุ่นสามารถเจริญเติบโตต่อไปอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็น
ก าลังของสังคมต่อไปในอนาคต 

2.4 กลุ่มคนพิการ 

องค์การสหประชาชาติ (United Nations, UN) ค านิยาม “คนพิการ” (disabled 
persons) ไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Declaration on the Rights of Disabled 
Persons) ว่า หมายถึง บุคคลซึ่งไม่สามารถสร้างหลักประกันให้แก่ตนเองไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  
ในด้านสิ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในฐานะปัจเจกบุคคลหรือในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทั่วไป 
เนื่องจากความสามารถทางร่างกายและจิตใจที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นมาแต่ก าเนิดหรือไม่ก็ตาม 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ให้ความหมายของ  
“คนพิการ” ว่าหมายถึง บุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วน
ร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ 
อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้าน
ต่างๆ และมีความจ าเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ตามประเภท
และหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศก าหนด 

ในภาษาอังกฤษ ใช้ค าว่า disability หรือ persons with disability หรือ disabled 
persons หรือ disabled people เพ่ืออธิบายและให้ความหมายแก่คนพิการที่เป็นสากล อันน าไปสู่ 
การรับรู้และเข้าใจที่ตรงกันของสังคม เนื่องจากการกล่าวถึงคนพิการในอดีตเป็นการกล่าวถึง 
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ตามลักษณะที่ปรากฏ เช่น คนตาบอด คนหูหนวก คนขาด้วน แขนด้วนเป็นต้น (Depoy ans Gilson, 
2004)  

การท าความเข้าใจ “ความพิการ” ผ่านมุมมองทางสังคม “ความพิการ” อาจถูกอธิบาย  
ให้ความหมาย หรือสร้างค าจ ากัดความ ผ่านมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย ได้แก่ 

1.  มุมมองเชิงสงเคราะห์ (Charitable model of disability) มองความพิการเป็น
เรื่องความผิดปกติ สูญเสีย ด้อยโอกาสของบุคคล ที่ควรได้รับความสงสาร(15)เห็นใจ และสงเคราะห์
ช่วยเหลือให้อยู่รอดในสังคม แนวคิดนี้แม้จะเกื้อกูลกันอยู่บ้าง แต่ก็มักจะปิดบังหรือจ ากัดโอกาสที่
มนุษย์จะได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ หรือในบางกรณีอาจเป็นการจ ากัดหรือละเมิดสิทธิความเป็นมนุษย์
ของกันและกันไปโดยไม่รู้ตัว 

2. มุมมองทางการแพทย์ ( Medical model of disability) อธิบายว่า ความพิการ เป็น
ผลพวงของการมีพยาธิสภาพของโรคหรือการบาดเจ็บ ที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ ก่อให้เกิดร่องรอย
ที่เป็นความบกพร่อง (impairment) ของอวัยวะหรือร่างกาย ซึ่งส่งผลให้มีการสูญเสียความสามารถใน
การท ากิจกรรมต่างๆ (disability) จนหมดโอกาสหรือกลายเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
(handicapped) ดังนั้นมุมมองนี้จึงเห็นว่าความพิการเป็นปัญหาของบุคคล การแก้ไขปัญหาจึงเน้นที่
การจัดบริการส่วนบุคคลให้เพียงพอ 

3. มุมมองทางสังคม(Social model of disability) อธิบายว่า ความพิการ เกิดจาก 
การที่สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขต่างๆ ในสังคม ไม่มีการจัดการอย่างเหมาะสม จึงไม่ตอบสนองต่อ  
ความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์ ดังนั้นจึงมองว่าความพิการเป็นปัญหาทางสังคม การแก้ปัญหาจึง
ให้ความส าคัญกับการจัดการกับสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขต่างๆ ทางสังคม 

4. มุมมองแบบบูรณาการ(Bio-psycho-social model of disability) อธิบายว่า  
ความพิการเป็นองค์ประกอบหนึ่งของภาวะสุขภาพของบุคคล ที่เป็นผลรวมของสภาพและการท างาน
ของร่างกาย ความสามารถในการท ากิจกรรมต่างๆ ของบุคคล และการมีโอกาสร่วมในกิจกรรมทาง
สังคมที่มีความหมายต่อตนเอง ภายใต้บริบทแวดล้อมหนึ่งๆ ทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลซึ่งเป็น
มุมมองที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพความสามารถของบุคคล เท่าเทียมกับการร่วมกัน
จัดการสภาพแวดล้อม ทัศนคติ และเงื่อนไขทางสังคมให้เอ้ือต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลของมนุษย์ที่
มีความแตกต่างหลากหลาย 

ทั้งนี้ ในสังคมที่ให้ความส าคัญกับสิทธิมนุษยชนและการพิทักษ์สิทธิขั้นพ้ืนฐาน มักอาศัย
เงื่อนไขทางกฎหมายเป็นเครื่องมือก าหนดสิทธิและการเข้าถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของบุคคล  อย่างเช่น 
สังคมไทย มีพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ที่ในมาตรา 4  
ได้อธิบายความหมายคนพิการ ว่าหมายถึง คนที่มีข้อจ ากัดของความสามารถในการด ารงชีวิต เช่น 
การท ากิจวัตรประจ าวันพ้ืนฐาน การเดินหรือเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนด้วยตนเอง การสื่อสารกับผู้อ่ืน 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมตามวัยและสถานะของตน 

ประเภทของคนพิการโดยคณะกรรมการร่วมขององค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ 
หรือยูนิเซฟ (UNICEF) กับองค์การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการระหว่างประเทศได้ก าหนดประเภทของ
เด็กพิการดังนี ้
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1. ตาบอด 
2. มองเห็นได้อย่างเลือนรางหรือบางส่วน 
3. มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
4. ปัญญาอ่อน 
5. มีความพิการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ซึ่งเกิดจากความพิการทางสมอง ความพิการ

ทางแขน ขา และล าตัว 
6. มีความบกพร่องทางการพูดและการใช้ภาษา 
7. มีปัญหาทั้งด้านการเรียนรู้เฉพาะด้าน (Learning Disabilities) 
8. มีปัญหาทางพฤติกรรมต่างๆ  
9. เรียนหนังสือได้ช้า 
10. มีปัญหาความพิการซ้ าซ้อน 

คนพิการแต่ละประเภท อาจมีระดับความรุนแรงของความพิการแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการช่วยตนเองได้ ระดับความรุนแรงจะเป็นตัวสะท้อนความจ าเป็นในการฝึกฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ อุปกรณ์เครื่องช่วย ผู้ช่วยเหลือ และการปรับสภาพแวดล้อมในบ้าน 

จากผลการส ารวจทางสถิติของส านักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2550 (เข้าถึงจากเว็บไซต์
http://www.openbase.in.th/node/5436 วันที่ 1 ส.ค.2554) พบว่า ในปี 2550 ประเทศไทยมี
ประชากรที่พิการ จ านวน 1.9 ล้านคน หรือร้อยละ 2.9 ซึ่งเป็นผู้ที่มีลักษณะพิการอย่างน้อย 1 ใน 3 
ลักษณะนี้ คือ เป็นประชากรที่มีความล าบากหรือปัญหาสุขภาพที่เป็นข้อจ ากัดในการท ากิจกรรม  
ร้อยละ 2.8 (1.8 ล้านคน) ประชากรที่มีความล าบากในการดูแลตนเองหรือท ากิจวัตรส่วนตัว ร้อยละ 
0.6 (0.4 ล้านคน) หรือประชากรที่มีลักษณะความบกพร่องทางร่างกายจิตใจ หรือสติปัญญา ร้อยละ 
2.0 (1.3 ล้านคน) ซึ่งกลุ่มนี้เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 1.7 (1.1 ล้านคน) ในปี 2545  

สาเหตุของความพิการ 

ภัทรพร อ่อนไว (2548) ได้จ าแนกสาเหตุของความพิการออกเป็น 8 ประเภทดังนี้ 
1. ความพิการแต่ก าเนิด จากองค์ประกอบภายใน ได้แก่ ความผิดปกติของโครโมโซม

เพศ ความผิดปกติโดยมีการเพ่ิมของโครโมโซม ภาวะผิดปกติของระบบฮอร์โมนในมารดาและจาก
องค์ประกอบภายนอก ได้แก่ การติดเชื้อไวรัสบางชนิด การกินยาบางชนิดระหว่างที่มารดาตั้งครรภ์
มารดาได้รับรังสีเมื่ออายุครรภ์ต่ ากว่า 6 สัปดาห์ การถูกกดทับตั้งอยู่ในครรภ์มารดา การขาด
สารอาหารในระยะแรกของการตั้งครรภ์ อายุของมารดาที่มีอายุมาก เป็นต้น 

2. ความพิการที่เกิดจากโรคติดต่อ ได้แก่ กามโรค ซิฟิลิส และโรคเรื้อน 
3. ความพิการจากภาวะทุพโภชนาการในเด็ก เช่น ขาดวิตามินดี การขาดโปรตีน 
4. ความพิการจากโรคจิตชนิดต่าง ๆ 
5. โรคพิษสุราเรื้อรัง และติดสารเสพติดต่าง ๆ 
6. ภยันตรายต่าง ๆ และการบาดเจ็บ 
7. ความพิการจากโรคที่ไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคระบบการเคลื่อนไหว โรคปอด หูหนวก  

หูตึง และโรคอื่นๆ เช่น ลมชัก และ โรคมะเร็ง 
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8. ความพิการจากสาเหตุอื่นๆ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม และการรักษาพยาบาลที่ไม่ถูกต้อง 

มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนพิการ 

มาตรฐานการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิคนพิการ  ประกอบด้วย 5 
ข้อก าหนด 20 ข้อก าหนดย่อย (วีระชัย วีระฉันทชาติ และสโรทร ม่วงเกลี้ยง, 2550) ได้แก่ 

1. ข้อก าหนดความมั่นคงในชีวิต ประกอบด้วย 4 ข้อก าหนดย่อย ได้แก่ 
 1.1 ด้านสุขภาพ คนพิการควรได้รับการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม และต่อเนื่อง  

โดยได้รับความช่วยเหลือเมื่อแรกพบความพิการ ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย์การส่งเสริม
สุขภาพป้องกันภาวะแทรกซ้อน ครอบครัวคนพิการควรได้รับการแนะน าในการป้องกันความพิการ
หากต้องการมีบุตรเพิ่ม 

 1.2 ด้านความมั่นคงในการมีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย คนพิการควรได้รับการส่งเสริม 
สวัสดิภาพด้านที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง สะอาด ถูกสุขลักษณะ สะดวก สอดคล้องกับกิจวัตร
ประจ าวัน และเอ้ือให้คนพิการใช้พื้นท่ีได้ ทุกส่วนในบ้านได้ 

 1.3 ด้านการเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวกและสถานที่สาธารณะ คนพิการควรได้รับ 
การส่งเสริมสวัสดิภาพ พิทักษ์และคุ้มครองสิทธิ ด้านการเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวก และสถานที่
สาธารณะ ตามความต้องการจ าเป็นของแต่ละคน และสามารถใช้ระบบขนส่งสาธารณะได้ 

 1.4 ด้านการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คนพิการควรได้รับ 
การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2. ข้อก าหนดด้านการศึกษาของคนพิการ ประกอบด้วย 3 ข้อก าหนดใหญ่ ได้แก่ 
 2.1 ด้านการศึกษาและฝึกอบรม คนพิการควรได้รับการส่งเสริม พิทักษ์และคุ้มครอง

สิทธิ ในด้านการศึกษา การฝึกอบรมศักยภาพ และความต้องการ 
 2.2 ด้านการเตรียมความพร้อมด้านการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวัน  

คนพิการควรได้รับการส่งเสริม ให้ได้รับการฝึกฝนทักษะการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจ าวันตาม
ศักยภาพ 

 2.3 ด้านการฝึกทักษะการด ารงชีวิต คนพิการควรได้รับการส่งเสริม ให้ได้รับการฝึก
ทักษะการด ารงชีวิตตามศักยภาพของตนเองและสามารถออกสู่สังคมภายนอกมากข้ึน 

3. ข้อก าหนดด้านเศรษฐกิจ อาชีพ การงาน และรายได้ ประกอบด้วย 3 ข้อก าหนด
ย่อย 

 3.1 ด้านการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ คนพิการควรได้รับการส่งเสริม 
ในการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ 

 3.2 ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ คนพิการควรได้รับการส่งเสริมให้ได้รับ 
การฝึก และพัฒนาทักษะด้านอาชีพท่ีสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการ 

 3.3 ด้านการประกอบอาชีพ คนพิการควรได้รับการส่งเสริมโอกาสในการประกอบ
อาชีพ โดยอาชีพนั้นสามารถสร้างรายได้สมควรแก่การด ารงชีพ และได้รับค าปรึกษาด้านอาชีพ 
อย่างต่อเนื่อง 
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4. ข้อก าหนดด้านสังคม ประกอบด้วย 5 ข้อก าหนดย่อย ได้แก่ 

4.1 ด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางสังคม คนพิการควรได้รับการส่งเสริม ให้เข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคม ได้รับการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ประเพณี ศาสนา และเป็นสมาชิกกลุ่ม 
ชมรมของคนพิการโดยเฉพาะหรือทั่วไป 

4.2 ด้านการยอมรับจากครอบครัว ชุมชนและสังคม คนพิการควรได้รับ 
การส่งเสริมในการเข้าร่วมกิจกรรมของครอบครัว ชุมชน ในฐานะสมาชิกคนหนึ่ง 

4.3 ด้านการมีส่วนร่วม คนพิการควรได้รับการส่งเสริมในการจัดตั้งกลุ่มพ่ึงตนเอง 
กลุ่มสนับสนุนคนพิการ และพัฒนากลุ่มอย่างต่อเนื่อง 

4.4 ด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร คนพิการควรได้รับการส่งเสริม พิทักษ์ และ
คุ้มครองสิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารโดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่สอดคล้องกับความพิการแต่ละ
ประเภท 

4.5 ด้านกีฬาและนันทนาการ คนพิการควรได้รับการส่งเสริมการออกก าลังกาย 
นันทนาการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ และการแข่งขันกีฬาที่เหมาะสมกับสภาพความพิการ 

5. ข้อก าหนดด้านการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิทางสังคม ประกอบด้วย 5 ข้อก าหนด
ใหญ ่ได้แก่ 

5.1 ด้านสวัสดิการคนพิการ คนพิการควรได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ 
ในการรับความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ 

5.2 ด้านสวัสดิการส าหรับคนพิการระดับรุนแรง คนพิการรุนแรงควรได้รับ 
การส่งเสริมสวัสดิภาพพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิ ได้รับเบี้ยยังชีพเพียงพอต่อการด ารงชีวิตและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของคนพิการและครอบครัว 

5.3 ด้านสวัสดิการส าหรับคนพิการไร้ผู้อุปการะ คนพิการไร้ผู้อุปการะควรได้รับ 
การอุปการะเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม 

5.4 ด้านนวัตกรรมบริการสวัสดิการสังคม คนพิการควรได้รับการส่งเสริม 
สวัสดิภาพพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิในการใช้อาคาร สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ ส่งเสริมให้มี
การแก้ไขกฎ ระเบียบ ที่ไม่เอ้ือให้คนพิการใช้สถานที่ หรือบริการ สาธารณะ และสิ่งอ านวย 
ความสะดวกส าหรับคนพิการ 

แนวคิดการพัฒนากลุ่มคนพิการ  

1. ให้มีการป้องกันความพิการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ค้นหาเฝ้าระวังความพิการ
ตั้งแต่ก่อนคลอด ระหว่างคลอด หลังคลอด ตลอดจนความพิการภายหลังและสนับสนุนงานศึกษาวิจัย
ถึงสาเหตุและการป้องกันความพิการ โดยใช้หน่วยงานเดิมที่มีอยู่แล้วเป็นหลักในการประสานงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ส่งเสริมให้มีการจัดฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ครอบครัว 
ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการป้องกัน ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูและพัฒนาคนพิการให้สามารถพ่ึงตนเอง
ได้ รวมทั้งรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและชุมชนให้มีทัศนคติที่ดีและการยอมรับ
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ความเท่าเทียมต่อคนพิการ พร้อมทั้งการสร้างจิตส านึกที่ดีให้คนพิการเข้าใจในสถาน-ภาพของตนและ
สังคมได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง 

3. สนับสนุนให้คนพิการได้รับบริการทางการแพทย์และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
อย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง โดยเน้นจัดบริการให้การรักษาพยาบาลแบบให้เปล่าแก่คนพิการที่
ยากจน 

4. ส่งเสริมให้คนพิการได้รับบริการการศึกษาในทุกระดับ โดยเน้นการเรียนร่วม 
ในโรงเรียนปกติ ส่วนการศึกษาพิเศษนั้นให้มีเฉพาะเท่าท่ีจ าเป็น 

5. ให้มีบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการด้านอาชีพโดยเน้นการเตรียมความพร้อม 
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือประกอบอาชีพอิสระ โดยเฉพาะเด็กพิการด้อยโอกาสในชนบท 

6. ปรับปรุง แก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและการด าเนินงานให้เอ้ือต่อการคุ้มครองสิทธิ
ประโยชน์ การสงเคราะห์ การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และการจัดสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมคนพิการ  
ทุกประเภททั้งในเมืองและชนบท พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่และสิ่งอ านวย  
ความสะดวกแก่คนพิการ 

7. ส่งเสริมการรวมตัวของคนพิการในทุกระดับเพ่ือช่วยเหลือกันเองและสนับสนุน
องค์กรที่ท าหน้าที่พัฒนาคนพิการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเสริมงานบริการของหน่วยงานต่า งๆ 
เพ่ือให้สามารถพัฒนาคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

8. สนับสนุนครอบครัวที่มีคนพิการหรือเจ็บป่วยเรื้อรังให้ได้รับความช่วยเหลือจาก
ชุมชนและบริการของภาครัฐและเอกชนอย่างเหมาะสมทันการและทั่วถึง 

9. จัดสวัสดิการสังคม โดยให้เบี้ยยังชีพแก่คนพิการที่มีสภาพความพิการรุนแรงจน 
ไม่สามารถฟ้ืนฟูสมรรถภาพตามกระบวนการที่มีอยู่ได ้

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 – 2554 เป็นแผนฉบับที่ 3  
เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพจากทุกภาคส่วนในการจัดท าแผน โดยพิจารณาจาก
สถานการณ์และแนวโน้มด้านคนพิการ และความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2545 – 2549 รวมทั้งการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ของการด าเนินงานด้านคนพิการ ซึ่งได้บูรณาการกรอบแนวคิด และทิศทางในการจัดท าแผนให้มี  
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 – 2554 ตลอดจน
พันธกรณีระหว่างประเทศ โดยแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2550 – 
2554 นี้ ได้เน้นให้มีกลไกประสานงานด้านคนพิการระดับชาติ การส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กร
ด้านคนพิการและเครือข่ายเพ่ือให้มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อคนพิการทั้งทางด้านกายภาพ และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
รวมทั้งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมก าหนดแผนงานโครงการที่จะด าเนินงานในเบื้องต้น เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน ซึ่งจะท าให้การน าแผนไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผลมี
ความชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือให้คนพิการได้รับสิทธิ โอกาสและความเสมอภาคด้านการศึกษา รัฐจึงออก
กฎหมายให้คนพิการได้รับสิ่งดังกล่าวคือ 1) พระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 
โดยมีการฟ้ืนฟูทั้งทางด้านการแพทย์ การศึกษา สังคม และอาชีพ 2)รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2540 ดังปรากฏในมาตรา 30 ที่ระบุว่า “ห้ามมิให้เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อ
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บุคคล เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือ
สุขภาพ จะกระท ามิได้ มาตรา 43 “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกัน ในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” มาตรา 55 บุคคลซึ่ง
พิการหรือทุพพลภาพมีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออ่ืนจาก
รัฐ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” และมาตรา 80 วรรคสอง “รัฐต้องสงเคราะห์คนชรา ผู้ยากไร้  
คนพิการหรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเองได้” (กรมการศาสนา, 
2541: 9-22)  

นอกจากนั้นยังมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ 2545 ที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยมี
สาระส าคัญในมาตราที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการคือ  มาตรา 10 “การจัด 
การศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า  
สิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาส าหรับบุคคล
ซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมี
ร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสต้อง
จัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นพิเศษ การศึกษาส าหรับคนพิการ
ในวรรคสอง ให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ
ได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนในทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 6-7) 

แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาของคนพิการ 

คนพิการเป็นทรัพยากรบุคคลของสังคม หากได้รับการส่งเสริมอย่างถูกต้อง ย่อมมี
ความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพที่จะประกอบอาชีพ พ่ึงพาตนเอง และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข รวมทั้งการช่วยสร้างสรรค์สังคมได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป 

การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถคนพิการให้เต็มศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล โดยการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม หรือแรกพบความพิการให้การศึกษาอบรม
ให้รู้จักสิทธิ และหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี มีอาชีพ มีงานท า สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ  
มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม ช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ มุ่ งเน้นโอกาสทางการศึกษาที่ เท่า เทียมกัน  
ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยยึดหลักการศึกษาเพ่ือ 
ปวงชนที่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 
ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี รัฐจัดให้
อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ” ประกอบกับมาตรา 30 วรรค 3 บัญญัติไว้ว่า  
“การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล เพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง ถิ่นก าเนิดเชื้อชาติ 
ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคลจะกระท ามิได้” นั่นหมายถึงว่า
ประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิเสมอกันทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่ว่าจะยากดีมีจน หรือสภาพ
ร่างกายพิกลพิการ โดยรัฐต้องจัดสื่อ สิ่งอ านวย ความสะดวก และความช่วยเหลืออ่ืนทางการศึกษาให้ 
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มาตรา 55 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ บุคคลพิการ หรือทุพพลภาพ มีสิทธิได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก อันเป็น
สาธารณะและความช่วยเหลือจากรัฐ ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 

การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ จึงเป็นการรวมพลังระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กร ชุมชน องค์กรคนพิการ ผู้ปกครองคนพิการ และองค์กรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
เกิดการประสานความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการทุกระบบและ 
ครบวงจร จึงจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมพัฒนาระบบการท างานร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายการศึกษาพิเศษส าหรับคนพิการ 

1. ด้านการบริการ ให้คนพิการได้เรียนตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ โดยเน้น  
ให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ให้โอกาสเด็กพิการ ได้เรียนทั้งด้านภาษา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ในหลักสูตรสายสามัญและให้ฝึกวิชาชีพเพ่ิมเติมไปด้วย เพ่ือให้คนพิการสามารถพัฒนา
ตนเองให้เพียงพอที่จะพ่ึงตนเองได้  

2. ด้านโอกาสทางการศึกษา ให้คนพิการมีโอกาสได้รับการศึกษาทัดเทียมกับเด็กปกติ 
และให้คนพิการหญิงและชายมีสิทธิเท่าเทียมกันในโอกาสทางการศึกษา  

3. ด้านการจัดการศึกษา ต้องจัดให้คนพิการทุกคนที่อยากเรียนต้องได้เรียน โดยขยาย  
การบริการทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน เน้นการร่วมและการจัดให้สอดคล้องกับประเภทและ
ระดับของความพิการ 

4. ด้านการรับนักเรียน ปรับ กฎ ระเบียบให้เอ้ือต่อการรับเด็กพิการทุกคน และให้รับ
ตั้งแต่แรกเกิด หรือแรกพบความพิการ โดยรัฐควรเพ่ิมบริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม ให้ทั่วถึงทั้งใน
เขตเมืองและชนบท ต้องท าทะเบียนเพื่อรับรองความพิการที่ต้องได้รับการช่วยเหลือตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการว่าด้วย สื่อ สิ่งอ านวยความสะดวกในการศึกษาของคนพิการ  

5. ด้านหลักสูตร ต้องพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
ให้สอดคล้องกับประเภทและระดับของคนพิการ โดยให้เด็กเป็นหลักในกระบวนการเรียนรู้เรียนด้วย
ตนเองจากการฝึกปฏิบัติ ให้เด็กพิการทุกประเภทสามารถสื่อความหมายและปรับพฤติกรรมให้อยู่  
ในสังคมได้อย่างเป็นสุข  

6. ด้านบริหารการศึกษา ให้มีคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือ 
คนพิการ เป็นหน่วยประสานงานกลาง และก ากับการบริหาร , โดยประสานกับกรมและจังหวัด และ
ระดมความร่วมมือจากสถานศึกษา และสถานพยาบาลมาร่วมกันจัด, และต้องส ารวจจ านวนคนพิการ
ให้ตรงความเป็นจริง, รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจถึงการบริการทาง การศึกษา 
และฝึกอบรมพ่อแม่ให้รู้จักดูแลลูกพิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการ  

7. ด้านทรัพยากร ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรและวิชาการแก่สถานศึกษาที่จัด
การศึกษาเพ่ือคนพิการ และให้ภาคเอกชน ชุมชนเข้ามาร่วมจัดการศึกษาเพ่ือให้การด าเนินงานมี
คุณภาพ ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ โดยจะพิจารณาให้หน่วยงานการศึกษาเพ่ือคนพิการ ซึ่งอาจ
พัฒนาไปเป็นองค์การมหาชนในอนาคต หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกระทรวง 
ศึกษาธิการ 
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8. ด้านบุคลากร ให้สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงการผลิตครูการศึกษาพิเศษให้พอเพียง
และมีคุณ ภาพ และให้มีรายวิชาการศึกษาพิเศษในหลักสูตรการฝึกหัดครู นอกจากนี้ พัฒนาครู
ประจ าการให้มีเทคนิคการสอนที่ทันสมัย ตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 
2542 

9. ด้านการประเมินคุณภาพ จัดให้มีเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพส าหรับการศึกษาเพ่ือคน
พิการโดยเฉพาะ และมีระบบประเมินคุณภาพผู้สอนผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการร่วม
ประเมิน ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง, องค์กรคนพิการ, และผู้ปกครอง 

10. ด้านการส่งเสริมเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชน และองค์กรเอกชนที่มี 
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการทุกระดับ ทุกระบบ และทุกรูปแบบ โดยรัฐให้ 
การสนับสนุนด้านงบประมาณและบุคลากร ให้เท่าเทียมกับการจัดการศึกษาของรัฐ 

ในปี พ.ศ. 2542 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายปีการศึกษาเพ่ือคนพิการขึ้น  
คนพิการทุกคนที่อยากเรียนต้องได้เรียน รวมทั้งมีการจัดระบบโครงสร้างการจัดการศึกษาส าหรับ  
คนพิการ เพ่ือขยายโอกาสให้กับคนพิการทุกกลุ่ม ทุกประเภท และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พอสรุปได้ดังนี้ 

1. การจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติ ท าหน้าที่ก ากับดูแลการจัดการศึกษาส าหรับ  
คนพิการ ไดแ้ก่ คณะกรรมการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการ 

2. การจัดให้ศูนย์การศึกษาพิเศษแห่งชาติ ท าหน้าที่บริหารจัดการการศึกษาเพ่ือ  
คนพิการ 

3. การจัดให้มีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าเขตการศึกษา จ านวน 13 แห่ง ท าหน้าที่ 
น านโยบายไปสู่การปฏิบัติ และดูแลงานวิชาการการศึกษาพิเศษ 

4. การจัดให้มีศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด ท าหน้าที่ให้บริการช่วยเหลือ 
ระยะแรกเริ่มแก่เด็กพิการ และครอบครัว และเตรียมความพร้อมแก่คนพิการ รวมทั้งการด าเนินการ
คัดแยก ฟื้นฟูสมรรถภาพ และส่งต่อคนพิการไปยังสถานศึกษา 

5. การจัดให้มีการเรียนร่วมในทุกสังกัด และทุกระดับการศึกษาทั้งในสถานศึกษาของ
ภาครัฐและเอกชน 

6. การจัดโรงเรียนการศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ 
7. การจัดการศึกษานอกระบบ 
8. การจัดการศึกษาโดยองค์กรเอกชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
9. การจัดการสนับสนุนเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย 
10. การสนับสนนุ ให้คนพิการได้รับสื่อ สิ่ งอ านวยความสะดวก บริการ และ 

ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 

การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ มีทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ซึ่งพอสรุป
รูปแบบส าคัญ ๆ ได้ดังนี้ 

1. การเรียนร่วม 
2. โรงเรียนศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ 
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3. การจัดในครอบครัว 
4. การจัดโดยชุมชน 
5. การจัดในสถานพยาบาล 
6. การจัดในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
7. การจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

สรุป 

คนพิการคือบุคคลที่มีข้อจ ากัดของการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือการเข้าร่วม
ทางสังคมเนื่องจากความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ 
พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกร่องอ่ืนใดซึ่งมีการแบ่งประเภทของคนพิการ และระดับ
ความพิการแตกต่างกัน โดยมีสาเหตุของความพิการจากก าเนิดหรือภายหลัง ดังนั้นการพัฒนา 
คนพิการแต่ละประเภทควรค านึงถึงความพร้อมและความสามารถของแต่ละบุคคล เพ่ือให้  
การสนับสนุนและเกื้อกูลที่เหมาะสม เช่น การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษที่สามารถเรียน
ร่วมกับบุคคลทั่วไปได้ ซึ่งปัจจุบันได้มีการก าหนดเป็นนโยบาย แนวทางพัฒนา และมาตรการเพ่ือ
ส่งเสริมเพ่ือให้ความช่วยเหลือคนพิการทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจในระดับประเทศ ชุมชน และครอบครัว 
การพัฒนาคนพิการโดยเริ่มต้นจากการให้ความรู้ที่เหมาะสมเกี่ยวกับคนพิการในครอบครัวและชุมชน
จึงถือเป็นแนวทางการพัฒนาที่เกิดประโยชน์ต่อคนพิการอย่างแท้จริง 

3 แนวคิดและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ชุมชน 

กระบวนการเรียนรู้ชุมชน 

วิมลลักษณ์ ชูชาติ (2540 : 32) ได้กล่าวถึง กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งเป็น 
การเรียนรู้ที่ชุมชนเป็นผู้สร้าง ประกอบด้วยกระบวนการต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหา ทั้งของตนเอง ชุมชน และเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้ 
เข้ากับสังคมไทยตลอดจนสังคมโลก 

2. การแสวงหาทางออกที่เหมาะสมกับตนเอง และชุมชนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น  
การประชุม สัมมนา การศึกษาดูงาน และการเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ 

3. การสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นผลจากการตัดสินใจของตนเองและชุมชน  ในแง่ของ
ชุมชนกิจกรรมที่ท าขึ้นนี้อาจเรียกว่า กิจกรรมเครือข่าย เพราะเป็นตัวชักจูงและเชื่อมโยงคน 
เข้าด้วยกัน 

4. การประเมินผลกิจกรรม และน าผลที่ได้ไปแก้ไขปรับปรุงกระบวนการทั้งหมด 
กระบวนการเรียนรู้จึงเป็นการท าความเข้าใจกับปัญหาให้ชัดแจ้ง และพยายามแก้ปัญหา

ที่เหมาะสมกับตนเอง และชุมชนโดยการลงมือปฏิบัติจริง มีการทบทวน การสรุปบทเรียน เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไข และเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป จึงเป็นการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง และเป็นขั้นตอน 

สีลาภรณ์ นาครทรรพ (2538 : 61 – 64) ได้กล่าวถึงลักษณะส าคัญของกระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชนไว้ ดังนี้ 
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1. กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนมีลักษณะเป็นกระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้ของแต่ละ
คนจะเกิดขึ้นในกระบวนการที่ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างคนในชุมชนด้วยกัน และแม้ว่าสมาชิกในกลุ่ม/ชุมชนอาจจะ
ไม่ตระหนัก แต่แท้ที่จริงแล้วกระบวนการกลุ่มนี้เท่ากับเป็นการยอมรับความเท่าเทียมกันของคนใน
กลุ่มท่ีมาร่วมเรียนรู้ด้วยกัน บางคนอาจรู้มากกว่าคนอ่ืนในบางเรื่อง แต่ก็มีหลายเรื่องที่เขาอาจเรียนรู้
ได้จากคนอ่ืนเช่นกัน บางคนอาจรู้มากกว่าคนอ่ืนในบางเรื่อง แต่ก็มีหลายเรื่องที่เขาอาจเรียนรู้ได้จาก
คนอ่ืนเช่นกัน นอกจากนี้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ยังท าให้เกิดพลังของสติปัญญาที่ได้จาก
การระดมสมอง ท าให้สามารถหาทางออกที่ดีที่สุด และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายได้ เนื่องจากคนที่มา
เรียนรู้ร่วมกันเป็นคนในชุมชน เขาย่อมเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดเกี่ยวกับปัญหาของตนเองและชุมชน ได้มี
ประสบการณ์ของการทดลองทางเลือกการแก้ปัญหาต่าง ๆ มาแล้วในชีวิตจริง การพูดคุยถกเถียงของ
คนในชุมชน จึงเป็นการน าเอาประสบการณ์จริง มาแลกเปลี่ยนกัน เพ่ือหาทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด 

2. กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เป็นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงกระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชนเป็นเรื่องของความพยายามที่จะหาทางแก้ปัญหาในชีวิตจริง  พลวัตของการเรียนรู้
เกิดขึ้นจากการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา และหา 
แนวทางแก้ไข เมื่อได้แนวทางแก้ไขแล้ว สมาชิกก็น ากลับไปลงมือปฏิบัติ ซึ่งอาจเป็นการกระท าของ
บุคคลหรือของกลุ่มก็ได้ แล้วแต่กรณีว่าประเด็นปัญหานั้นเป็นเรื่องที่ต้องการพลังของกลุ่ มหรือไม่  
เมื่อได้ทดลองท าตามแนวทางที่ได้ตกลงกันไว้แล้ว ได้ผลเป็นอย่างไร มีปัญหา อุปสรรคอะไรเกิดขึ้น ก็
น ากลับมาทบทวน วิเคราะห์ร่วมกับกลุ่มเพ่ือหาทางแก้ต่อไปอีก กระบวนการคิดท าทบทวนวิเคราะห์
ท าจึงหมุนวนไป และส่งผลต่อการยกระดับสติปัญญาของสมาชิกในกลุ่ม / ชุมชน ศาสตราจารย์
นายแพทย์ประเวศ วะสี เรียกกระบวนการนี้ว่า กระบวนการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์จากการกระท า
ร่วมกัน (Interactive Learning Through Action) 

3. กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเป็นการเรียนรู้จากปัญหาในชีวิตจริง  (Problem 
Oriented) และเป็นการเรียนรู้เพ่ือพยายามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ๆ การเรียนรู้ของชุมชนจึงมิได้มี
ความหมายเพียงยกระดับความคิด สติปัญญาของคนในชุมชน แต่ยังหมายถึงการช่วยแก้ปัญหาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต อันเป็นผลที่คนในชุมชนสามารถเห็นเป็นรูปธรรมได้ เมื่อชุมชนสามารถช่วยกัน
แก้ปัญหาของตนเองได้ ความมั่นใจในศักยภาพของตนเองก็จะสูงขึ้น และกล้าที่จะริเริ่มคิดค้นหาทาง
เรียนรู้เพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนาชุมชนของตนเองให้ดีขึ้น นอกจากนี้การเรียนรู้จากปัญหาในชีวิตจริงยังมี
ความหมายในอีกนัยหนึ่ง คือ การเรียนรู้เช่นนี้เป็นการเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวผู้เรียนรู้อยู่แล้ว การท า
ความเข้าใจในสิ่ง/สถานการณ์ที่ผู้เรียนรู้จักอยู่แล้ว ย่อมง่ายและเอ้ือต่อการพัฒนาความคิดของผู้เรียน
เกี่ยวกับเรื่องนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการที่ผู้เรียนเรียนจากเรื่องที่ไกลตัวหรือไม่รู้จัก 

4. กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน เป็นการเรียนรู้และท างานร่วมกันในลักษณะเป็น
เครือข่าย เครือข่ายเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ในแนวราบมากกว่าแนวดิ่ง ความเชื่อมโยงระหว่าง
คนที่เข้ามาสัมพันธ์กันเป็นเครือข่ายนี้ คือ การเรียนรู้จากประสบการณ์ของกันและกัน การแลกเปลี่ยน
ความคิด และ/หรือทรัพยากรระหว่างกันและกันตามความสมัครใจ  มีการช่วยเหลือกัน  
มีการติดต่อสื่อสารถึงกันสม่ าเสมอ แต่ไม่มีการบังคับบัญชาสั่งการ ไม่มีโครงสร้างอ านาจ เครือข่าย จึง
มีลักษณะค่อนข้างหลวม จุดร่วมของคนหรือชุมชนที่เข้ามาเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย มักจะได้แก่ การมี
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แนวคิดคล้ายกัน มีความสนใจที่ท างานในเรื่องประเภทเดียวกัน โดยนัยนี้เครือข่ายในแต่ละชุมชน ก็คือ 
กลุ่มคนที่เข้าร่วมกันเรียนรู้และร่วมกันท างาน โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันนั่นเอง แต่ในระดับที่สูงกว่า
ชุมชนขึ้นมา ค าว่า เครือข่ายมักจะถูกใช้โดยนัยว่า หมายถึง องค์กรชุมชนในหลาย ๆ แห่ง ที่มี
วัตถุประสงค์ หรือกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน ร่วมกัน หรือเชื่อมโยงถึงกัน อาทิ เครือข่ายลุ่มน้ า 
ในภาคเหนือ เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เครือข่ายออมทรัพย์ เครือข่ายชาวประมงพ้ืนบ้าน  
เป็นต้น 

องค์กรชุมชนที่ร่วมอยู่ในเครือข่ายเหล่านี้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และติดต่อสื่อสารถึง
กันเป็นระยะๆ ลักษณะของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน จึงมิใช่การเรียนรู้ของปัจเจกชนเท่านั้น
หากแต่เป็นการเรียนรู้ร่วมกันหลาย ๆ คนที่มาท ากิจกรรมร่วมกัน มีลักษณะเป็นกระบวนการกลุ่ม  
มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การน าเอาประสบการณ์จริงมาแลกเปลี่ยนกัน เพ่ือแก้ปัญหา 
และการปฏิบัติร่วมกัน จนเกิดการเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน มีความสนใจร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน และ
ร่วมกันท างาน เกิดเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ชุมชน 

อนุชาติ พวงส าลี (2541 : 249 – 250) ได้กล่าวถึงกระบวนการเรียนรู้ และการขยาย 
การเรียนรู้ของชุมชนว่า กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน นับเป็นหัวใจส าคัญที่ท าให้ชุมชนเข้มแข็งได้
เนื่องจากเป็นการยกระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหา  สาเหตุ หาทางเลือกของ 
การแก้ปัญหา การตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแก้ปัญหา และการสรุปบทเรียน เพ่ือยกระดับ
สติปัญญาให้สูงขึ้น กระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ครอบคลุมทั้งเรื่องการปลุกจิตส านึกของ
คน ในการที่มุ่งม่ันจะแก้ปัญหาและพ่ึงตนเอง และเรื่องของการพัฒนาความรู้ และทักษะในการจัดการ
กับปัญหาใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถช่วยยกระดับ
สติปัญญาของปัจเจกบุคคล และชุมชนได้ จะต้องมีลักษณะเป็นการเรียนรู้ที่ควบคู่ไปกับการปฏิบัติ 
หรือการท ากิจกรรมต่างๆ นพ.ประเวศ วะสี เรียกกระบวนการดังกล่าวว่า “กระบวนการเรียนรู้แบบมี
ปฏิสัมพันธ์จากการกระท าร่วมกัน (interactive learning through action)” หรืออีกนัยหนึ่ง คือ 
กระบวนการเรียนรู้แบบ learning by doing ซึ่งนักการศึกษาทั่วไปคุ้นเคยกันดีนั่นเอง อย่างไรก็ดี  
จุดต่างที่เน้นเพ่ิมขึ้นมา คือ กระบวนการเรียนรู้มิใช่การเรียนรู้ของปัจเจกบุคคลเท่านั้น  แต่เป็น 
การเรียนรู้ร่วมกันของคนหลายๆ คนที่มาท ากิจกรรมร่วมกัน โดย ประสบการณ์ของนักพัฒนาชนบท 
ได้ให้ข้อสรุปถึงกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยยกระดับสติปัญญาของปัจเจกบุคคล และชุมชนว่า มีขั้นตอน
หลัก ๆ 3 ขั้น คือ 

ขั้นที่ 1 การแสวงหาและพัฒนาระบบคุณค่าใหม่ของปัจเจกบุคคล หรือผู้น าชุมชน  
โดยผ่านกระบวนการเสวนา ศึกษาดูงาน เพ่ือให้ได้มาซึ่ง “ข้อมูลใหม่” แล้วน ามาทดลองปฏิบัติ 
จนเห็นผลและได้รับบทเรียนที่เป็นรูปธรรม จนสรุปเป็น “ระบบคุณค่าใหม่” ที่สอดคล้องกับตนเอง 
และสมาชิก และเป็นแบบอย่างให้คนอ่ืนได ้

ขั้นที่ 2 การเชื่อมโยงผู้น าชุมชนที่มี “ระบบคุณค่าใหม่” โดยการเปิดเวทีแลกเปลี่ยน 
ให้เกิดการวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ในชุมชน และการท ากิจกรรมร่วมกันของกลุ่มกิจกรรม
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ต่าง ๆ ในเชิงพัฒนาการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานร่วมกันที่เป็นจริงนี้ จะส่งให้เกิดความเป็นองค์กรของ
ชุมชนนั้น เกิดการตั้งกฎระเบียบ กติกา และการจัดการของชุมชน 

ขั้นที ่3 การเชื่อมโยงองค์กรชุมชน และผู้น าแต่ละชุมชน แต่ละท้องถิ่นที่มีปัญหาร่วมกัน 
เช่น กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ป่าผืนเดียวกัน ลุ่มน้ าเดียวกัน ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ชนิดเดียวกัน  
โดยการเปิดเวทีชาวบ้านให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลซึ่งกันและกัน  พัฒนาขีดความสามารถ 
ในการจัดการตนเองของชุมชน และพัฒนามาเป็นเครือข่ายการเรียนรู้และความร่วมมือระหว่างองค์กร
ที่มีความสนใจ หรือปัญหาร่วมกันการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้น า
ชุมชน ให้เป็นผู้มีความรู้ และสามารถเชื่อมโยงความรู้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับชุมชน เพ่ือน าไปสู่ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการท ากิจกรรมร่วมกันของกลุ่มกิจกรรมน าไปสู่การเชื่อมโยงขององค์กร
ชุมชนต่าง ๆ และพัฒนาเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ 

การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ 

กระบวนการในการเสริมสร้างการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่มีความส าคัญเพราะจะน าไปสู่ 
การพัฒนาการเรียนรู้ของบุคคล ชุมชน เครือข่าย โดยกระบวนการในการเสริมสร้างการเรียนรู้มี
เทคนิค วิธีการต่าง ๆ ซึ่งปาริชาติ วลัยเสถียร (2543 : 284 – 324) ได้สรุปไว้ดังนี้ 

1. จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายและระดับของงาน 
1.1 ระดับบุคคล ได้แก่ การสังเกต การบันทึกข้อความ การถ่ายภาพ วีดีโอ  

การน าเสนอต่อที่ประชุม การฝึกถามตอบ โดยใช้เหตุผลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ การค้นหาค าตอบ
จากหนังสือและจากการพูดคุย และการฝึกเขียนเรียบเรียงทางวิชาการ 

1.2 ระดับกลุ่ม ได้แก่ การประชุม การอภิปรายกลุ่ม การสาธิต การจัดนิทรรศการ 
การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

1.3 ระดับชุมชน ได้แก่ การรณรงค์ด้วยสื่อและการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน  
การฝึกงาน การจัดห้องสมุดและศูนย์ข้อมูล การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การสัมมนา การสาธิต  
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดเวทีเพ่ือการรณรงค์ 

1.4 ระดับเครือข่าย ได้แก่ การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา  
การประสานงานกับหน่วยราชการ 

1.5 การจัดการศึกษาส าหรับเด็ก ได้แก่ การละเล่น การเล่านิทานและการลองท า  
การจัดการศึกษาส าหรับผู้ใหญ่ ได้แก่ การบอกเล่า การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การสาธิต  
การจัดทัศนศึกษา 

2. จ าแนกตามลักษณะการให้ความรู้ 
2.1 การให้การศึกษาทางตรง ได้แก่ การเยี่ยมบ้าน / ไร่นา การประชุม การสาธิต  

การจัดทัศนศึกษา 
2.2 การให้การศึกษาทางอ้อม ได้แก่ การจัดนิทรรศการ การให้การศึกษาผ่านผู้น า 

การใช้โสตทัศนูปกรณ์ การจัดห้องสมุดชุมชน / ศูนย์ข้อมูลหมู่บ้าน 



50 

 

3. เทคนิคการประชุมอย่างมีส่วนร่วม เป็นการใช้เวทีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและประสบการณ์กับบุคคลอ่ืน โดยเรียนรู้ที่จะใช้เหตุผลของการตัดสินใจร่วมกัน  
มีข้ันตอน ดังนี้ 

3.1 การรวบรวมสถานการณ์ หรือสภาพปัญหาของชุมชน โดยวิธีการวาดแผนภูมิ
ความคิด 

3.2 การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา และแนวทางแก้ไข โดยการแสดง 
ความคิดเห็นด้วยการเขียนหรือการพูดคุย 

3.3 การสรุปแนวทางในการแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนา
ชุมชน 

4. เทคนิคการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการกลุ่ม ได้แก่ 
4.1 กระบวนการกลุ่ม เน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ต้องร่วมกันคิด 

ร่วมกันท า สร้างสรรค์ความรู้โดยกลุ่ม ทุกคนจะต้องเรียนรู้จากกลุ่มให้มากที่สุด ซึ่งอาจจัดกิจกรรมของ
กระบวนการกลุ่ม เพ่ือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เช่น เกม บทบาทสมมติ และการอภิปรายกลุ่ม  
เป็นต้น 

4.2 การเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ มีการจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นก าลังใจให้แก่กันและกัน และต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน 
เช่น การเล่าเรื่องรอบวง มุมสนทนา คู่ตรวจสอบ การร่วมกันคิด 

4.3 การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ต้องแสวงหาความรู้ และ
สร้างความรู้ ความเข้าใจด้วยตนเอง ความแข็งแกร่ง ความเจริญงอกงามในความรู้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียน
ได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนอ่ืน ๆ หรือได้พบสิ่งใหม่ ๆ แล้วน าความรู้มา
เชื่อมโยงกับบริบทที่เกิดขึ้น 

5. การเรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน มีวิธีการถ่ายทอดที่หลากหลายตามเนื้อหา และ
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 

5.1 การถ่ายทอดแบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การบอกเล่าโดยตรง การบอก
เล่าโดยผ่านพิธีกรรม การบันเทิง 

5.2 การถ่ายทอดเป็นลายลักษณ์อักษร 
5.3 การถ่ายทอดแบบผ่านสื่อมวลชน 

6. การสร้างเวทีการเรียนรู้ของชุมชน  จะอยู่ ในรูปของเครือข่ายการเรียนรู้ 
โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชาวบ้านด้วยกันเอง และระหว่างชาวบ้านกับนักวิชาการ 

6.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล และการยกระดับข้อมูล 
6.2 การเชื่อมประสานผู้น าในชุมชน 

7. การเรียนรู้ชีวิตและจิตส านึก เพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง คือ 
7.1 ต้องเรียนรู้สภาพชีวิตที่เป็นจริงของตัวเอง 
7.2 เน้นวิธีการแก้ปัญหาด้วยทัศนคติที่ว่าทุกปัญหามีทางแก้ 
7.3 การมีความคิดวิพากษ์วิจารณ์เพื่อที่จะได้คิดเป็น 
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8. การใช้สื่อเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ โดยบทบาทของสื่อจะต้องเป็นฝ่ายกระตุ้น
จิตส านึกให้ประชาชน มีความคิด และมีความสามารถตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ และสื่อจะต้องปราศจาก
การครอบง าจากภายนอก นอกจากจะอยู่ในรูปของเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น โทรทัศน์ วิทยุสไลด์ และ
สิ่งพิมพ์ แล้วยังมีสื่อพ้ืนบ้าน ซึ่งจะเป็นภาษาถิ่นและสามารถสื่อสารให้เข้าใจได้ง่ายในท้องถิ่น  เช่น 
เพลงพื้นบ้าน การละเล่น กีฬา ประเพณ ีและพิธีกรรม 

9. การฝึกทักษะอาชีพ ในโรงเรียนฝึกอาชีพนอกจากจะสอนในเรื่องของการพัฒนา
อาชีพแล้ว ยังเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาการคิด ในทางการแก้ปัญหา ซึ่งทุกคนสามารถช่วยกันคิด ช่วยกัน
แก้ไขปัญหา โดยมีความรู้สึกสนิทชิดเชื้อกัน และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

10. เทคนิค A – I – C เป็นการระดมความคิดในการวางแผนพัฒนาหมู่บ้าน  
ให้ความส าคัญต่อการระดมความคิด และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนพ้ืนฐานของ 
ความเท่าเทียมกัน เป็นกระบวนการที่น าเอาคนเป็นศูนย์กลาง เนื่องจากคนนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
ในชุมชนร่วมกันวางแผนและท าเพ่ือผลแห่งการพัฒนาชุมชนของตน 

11. เทคนิคการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองด้วย “ระบบคู่สัญญา” ใช้ในการแก้ปัญหา
และพัฒนาตนเอง โดยใช้วิธีการให้ผู้แก้ปัญหาคิดเป็น วางแผนในการแก้ปัญหา อย่างเป็นระเบียบและ
ขัดเจนขึ้น มีการควบคุมการแก้ปัญหาของตนเองภายใต้การรับรู้ของคู่สัญญา ซึ่งท าหน้าที่รับรู้และ
ส่งเสริมพฤติกรรมการแก้ปัญหาของผู้ปฏิบัติ ขั้นตอนหลัก ๆ มีดังนี ้

11.1 การหาคู่สัญญา 
11.2 การตั้งปณิธาน และขอค าแนะน าจากคู่สัญญา 
11.3 การวางแผนในการแก้ปัญหา 
11.4 ท าสัญญากับคู่สัญญา 
11.5 ลงมือปฏิบัติตามแผนและบันทึกผลส่งคู่สัญญา 
11.6 ประเมินผลการปฏิบัติ และปรับปรุงแผนการปฏิบัติ 

12. กระบวนการท าความกระจ่างค่านิยม (Value Clarification) ช่วยให้บุคคลเกิด
กระบวนการเรียนรู้ที่จะตัดสินใจตั้งเป้าหมาย และวางแผนในชีวิต ตลอดจนพัฒนาความคิดเพ่ือ 
การด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความหมาย การกระจ่างค่านิยมจะท าให้บุคคลประสบความส าเร็จ 
ในวิธีการสร้างค่านิยมของตนเองภายใต้สถานการณ์ที่ก าหนดไว้ ตลอดจนส่งเสริมที่จะน าค่านิยมอ่ืนๆ 
ของบุคคลอ่ืน มาเป็นแหล่งข้อมูลดิบส าหรับตนเอง และสิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการนี้ คือ  
การเอ้ืออ านวยที่จะสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างความคิดกับการกระท าของบุคคลเข้าด้วยกันการจัด
กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยเทคนิค วิธีการที่มี 
ความหลากหลาย ซึ่งมีความแตกตางกันตามบริบททางสังคม วัฒนธรรมสภาพแวดล้อม สภาพ
ภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชนในทุก ๆ ด้าน เป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการที่จะตัดสินใจเลือกใช้กิจกรรมใดเป็นกิจก รรม 
การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน 
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องค์ประกอบส าคัญของกระบวนการเรียนรู้ชุมชน 

สุพจน์ แสงเงิน (2546 : 16) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของกระบวนเรียนรู้ ซึ่งเป็น
รากฐานที่ส าคัญของกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนมีอยู่ 3 ประการ คือ 

1. เครือข่ายและองค์กรชาวบ้าน การจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ของชุมชนจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องให้การส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายและองค์กรชาวบ้าน  เครือข่ายเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการเชื่อมส่วนต่างๆ เข้าหากัน ส่วนองค์กรชาวบ้านเป็นเครื่องมือในการจัดการ 
ทั้งในด้านผลผลิต ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และการเรียนรู้ของชุมชน เครือข่าย และองค์กร
ชาวบ้าน จึงมีบทบาทเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกันในกระบวนการเรียนรู้ 

2. ระบบข้อมูลและสารสนเทศ การเรียนรู้ของชุมชนจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลข่าวสาร
และความรู้ ในระยะแรกการเรียนรู้อาจใช้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ในชุมชน เมื่อกระบวนการเรียนรู้
เข้มแข็งและกว้างขวางข้ึน ข้อมูลข่าวสารและความรู้จากภายนอกเป็นสิ่งจ าเป็น 

3. สถาบันการเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งหมายถึง กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนที่มี 
ความมั่นคงต่อเนื่อง อันเป็นปัจจัยที่น าไปสู่การเรียนรู้ของชุมชน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2539) ได้กล่าวถึง ปัจจัยส าคัญที่เอ้ือให้เกิด 
การเรียนรู้ของชุมชน ดังนี้  

1. กระบวนการปรับตัวในวิถีชีวิตของชุมชน ประกอบด้วย 
1.1 กระบวนการปรับตัวในวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนา วัฒนธรรมวัตถุนิยมจาก 

ซีกโลกตะวันตกที่เข้าสู่ประเทศไทยตลอดกว่า 40 ปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้วิถีการผลิต แบบแผน
ความสัมพันธ์ ระบบคุณค่า และความเชื่อต่าง ๆ ขอชุมชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก อย่างไรก็ตาม
ปรากฏว่ามีชุมชนบางแห่งในภาคต่าง ๆ ของประเทศ ยังคงรักษาและสืบทอดวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม
ของชุมชน และสามารถปรับใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน แสดง
ให้เห็นถึงศักยภาพทางภูมิปัญญาของชุมชนในการปรับใช้วัฒนธรรม ซึ่งเป็นระบบคุณค่าดั่งเดิมของ
ชุมชน เชื่อมโยงระหว่างอดีตกับปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม 

1.2 กระบวนการพัฒนากลไกทางสังคมวัฒนธรรม ความก้าวหน้าทางวัตถุ 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสารและคมนาคม แม้ว่าจะท าให้ผู้คนมีความสะดวกสบายมากขึ้นและ
ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วกว้างขวาง แต่กลับตัดขาดความสัมพันธ์ทางเครือญาติ และ 
การแลกเปลี่ยน หรือการพ่ึงพาแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยกันของผู้คนและชุมชน  ซึ่งเป็นกลไกทาง
วัฒนธรรมแบบเดิม จนแทบจะไม่มีอ านาจในการควบคุมพฤติกรรมทางสังคมของบุคคล อย่างไรก็ดี
ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นจุดอ่อนทางสังคมนี้ ยังปรากฏชุมชนจ านวนมากพยายามฟันฝ่าย สร้างสรรค์
กลไกทางสังคม วัฒนธรรมขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงแต่ยังคงไว้ ซึ่งระบบคุณค่าดั่งเดิม
ของชุมชนไว้ อาทิ การประยุกต์พิธีบวชนาคมาใช้กับการบวชต้นไม้เพ่ือรักษาผืนป่าไว้ และการสืบ
ชะตาแม่น้ า เป็นต้น 

1.3 กระบวนการสร้างสรรค์สถาบันชุมชน กระบวนการ 2 ประการข้างต้น จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องเกี่ยวโยงกับสถาบันที่มีอยู่เดิม อาทิ ครอบครัว ศาสนา และการศึกษาเป็นต้น  
จึงส่งผลให้สถาบันเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปด้วยทั้งรูปแบบหรือความสัมพันธ์บทบาท เนื้อหาสาระ 
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รวมทั้งหน้าที่ใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น เพ่ือรองรับการผันแปรที่เกิดขึ้นตลอดเวลา จึงเกิดการสร้างสรรค์สถาบัน
ใหม่ข้ึนในชุมชน ที่ส าคัญ คือ สถาบันเรียนรู้และสถาบันทุนของชุมชน 

1.3.1 สถาบันเรียนรู้ การรวมตัวกันเพ่ือแสวงหาทางออกร่วมกันของชุมชน 
ในรูปกลุ่มหรือองค์กรชุมชนต่างๆ  ท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกองค์กร 
เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างกัน ส่งผลให้คนเหล่านี้ได้สัมพันธ์เชื่อมโยง
กันเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ และธ ารงรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมีภาวะเป็นสถาบันการเรียนรู้ 
ซึ่งน าเอาลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมชุมชนมาเป็นแนวทาง การเรียนรู้จึงเป็นธรรมชาติ ง่ายและตรง
ต่อความต้องการของชุมชน โดยมีผู้น า ผู้รู้ หรือนักปราชญ์ ชาวบ้านท าหน้าที่ถ่ายทอดแนวคิดความรู้
หรือชุดประสบการณ์ของชุมชน ให้แก่ผู้สนใจน าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ซึ่งความรู้หรือ 
ชุดประสบการณ์ของชุมชน มิใช่ความรู้ทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีส่วนที่มีคุณค่า ศีลธรรม 
และจริยธรรมรวมอยู่ด้วย หรือเป็นความรู้แบบองค์รวม และการถ่ายทอดก็มิได้แยกเป็นส่วนๆ ผู้เรียน
จึงต้องเรียนรู้วิถีชีวิตทั้งหมดจากเจ้าของประสบการณ์ หัวใจของการเรียนรู้เช่นนี้อยู่ที่การปฏิบัติ ท าให้
เกิดการหนุนช่วยและการไปมาหาสู่กันระหว่างผู้ถ่ายทอดความรู้ และผู้เรียน 

1.3.2 สถาบันทุกของชุมชน ทุนเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตส าหรับ
ชนบทแล้วทุนมีความหมายกว้าง ครอบคลุมทั้งพืช สัตว์ ทรัพยากรต่าง ๆ ในชุมชน รวมทั้งเงินตรา 
ชุมชนหลายแห่งได้ใช้ความรู้และภูมิปัญญาจัดการสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ให้อ านวยประโยชน์และสร้าง 
ความมั่นคงต่อชีวิต เช่น ได้พัฒนากองทุนพืชพ้ืนบ้าน กองทุนวัว ธนาคารข้าว และกลุ่มออมทรัพย์เป็น
สถาบันทุนของชุมชนขึ้น ซึ่งการพัฒนาการของสถาบันทุนได้เกิดขึ้นควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนรู้
และสถาบันการเรียนรู้ของชุมชน มีความหลากหลายบนพ้ืนฐานของสังคมวัฒนธรรมชุมชน รูปแบบ
การบริหารจัดการทุนของชุมชนแต่ละแห่งจึงสัมพันธ์กับพ้ืนฐานสังคมวัฒนธรรมและทรัพยากรของ
ชุมชน โดยในข้อเท็จจริงพบว่า มีความคาบเกี่ยวระหว่างทุนที่เป็นโภคทรัพย์ เช่น พืช สัตว์ สวน ไร่นา
เป็นต้น กับทุนที่เป็นเงินตรา ชุมชนหลายแห่งเริ่มต้นจากการจัดการโภคทรัพย์แล้วเปลี่ยนโภคทรัพย์
เป็นเงินตรา และหลายชุมชนเริ่มจาก การจัดการเงินตราเพ่ือสร้างความม่ังคั่งทางโภคทรัพย์ 

2. กระบวนการปรับบทบาททางการศึกษาของชุมชน ประกอบด้วย 
2.1 บทบาทในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ การศึกษาของชุมชนมีความหมายที่ 

กว้างกว่า และไม่ยึดติดกับ “การไปโรงเรียน” เป็นการเรียนรู้ที่คนในชุมชนสัมผัส สัมพันธ์ได้และ
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิต ความหมายในลักษณะนี้ท าให้ชุมชนสามารถเข้าไปมี
บทบาทในการจัดการศึกษาของตนได้อย่างเต็มที่ เพราะการเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกหนทุกแห่ง ทั้งใน
โรงเรียน ทุ่งนา ศาลาวัด บริษัทห้างร้าน เป็นการเรียนรู้ที่ไม่ถูกจ ากัดด้วยเนื้อหา เวลา และสถานที่ 
เพศและวัย และที่ส าคัญคือ เป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต โดยองค์ประกอบการเรียนรู้มี 3 
อย่าง ได้แก่ คน ความรู้ และทรัพยากร 

2.1.1 คน ประกอบด้วย ผู้รู้หรือนักปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชนหรือผู้น า
องค์กร ชุมชน และผู้ที่มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านในชุมชน 

2.1.2 ความรู้ ประกอบด้วย ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านความรู้ทาง
วิชาการหรือที่มาจากภายนอก และชุดความรู้หรือประสบการณ์ที่ชุมชนและองค์กรสะสมและ
พัฒนาขึ้น 
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2.1.3 ทรัพยากร หมายถึง ทรัพยากรวัตถุ เช่น เงินทุน ที่ดิน ป่าไม้ แหล่งน้ า 
พืช สัตว์ และผลผลิตของชุมชน 

องค์ประกอบทั้งสามนี้ จะเป็นตัวก าหนดรูปแบบ กระบวนการ ตลอดจนเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจึงสอดคล้องกับวิถีชีวิต ใช้ประโยชน์ได้จริงและ
เป็นกระบวนการเดียวกันกับการพัฒนาชุมชน 

2.2 บทบาทในการสนับสนุนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เป็นสิ่งที่ชุมชนต้องท า
ควบคู่กันไปเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง ยั่งยืน สรุปดังนี้ 

2.2.1 การสร้างและพัฒนาองค์กรชุมชน โดยทั่วไปกระบวนการเรียนรู้ที่
เกิดขึ้นในชุมชน เป็นผลมาจากการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ทรัพยากรและเงินทุนระหว่าง
ชาวบ้าน ความสัมพันธ์ของการแลกเปลี่ยนนี้อาจจะสะดุดหยุดลงได้ตลอดเวลาส่งผลให้การเรียนรู้ไม่
ยั่งยืน ฉะนั้น ชุมชนจึงต้องเข้าไปมีบทบาทในการกระตุ้นและสนับสนุนให้ชาวบ้านสามารถจัดการ
ทรัพยากร เงินทุน และความรู้ร่วมกัน การจัดการร่วมกัน ก็คือ จุดเริ่มต้นขององค์กรชุมชน 

2.2.2 การสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้และองค์กรชุมชนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ

เครือข่ายการเรียนรู้ เพ่ือให้กระบวนการเรียนรู้ในองค์กรชุมชนนั้น ๆ เติบโตและก้าวหน้าอย่างมั่นคง 
การสนับสนุนให้องค์กรชุมชนที่เกิดขึ้นแล้วในชุมชนมีโอกาสน าทรัพยากร เงินทุน และความรู้ของตน
ไปแลกเปลี่ยนกับองค์กรชุมชนอ่ืน ๆ จะส่งผลให้เกิดการจัดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรเหล่านี้บน
พ้ืนฐานของการเรียนรู้ การพ่ึงพาอาศัยและการจัดการร่วมกัน เกิดเครือข่ายการเรียนรู้ขึ้น ทุกวันนี้
เครือข่ายการเรียนรู้ได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวางไม่จ ากัดขอบเขตทางพ้ืนที่  และสภาพภูมิศาสตร์ 
แต่เป็นเรื่องของคนในทุกหนทุกแห่งที่มีความสนใจร่วมกัน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหนุนช่วยกันตาม
ความสามารถที่มีอยู่ จึงอาจเรียกเครือข่ายการเรียนรู้แบบนี้ว่า “ชุมชนใหม่” หรือ “ประชาคม” 

2.2.3 การสร้างและพัฒนาสถาบันการเรียนรู่ของชุมชน ความคาดหวัง 
อย่างหนึ่งของชุมชน คือ การรักษาองค์กรชุมชน กระบวนการ และเครือข่ายการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นแล้ว
ให้คงอยู่ และถ่ายทอดไปสู่ลูกหลาน คนรุ่นหลัง ชุมชนบางแห่งจึงได้พยายามพัฒนาองค์กรและ
เครือข่ายให้มีความมั่นคงและแข็งแรง ชักน าชาวบ้าน เด็ก และเยาวชน ให้เข้ามาร่วมกิจกรรมเพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีอยู่ออกไปอย่างกว้างขวาง บางชุมชนเรียกกระบวนการ
เรียนรู้และการถ่ายทอดในส่วนนี้ว่า “มหาวิทยาลัยชาวบ้าน” หรือ “มหาวิทยาลัยชุมชน” 
กระบวนการเรียนรู้ในชุมชน จึงเป็นการจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ทางการเรียนรู้ของชุมชน เพ่ือให้คนใน
ชุมชนมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชน โดยกระบวนการเรียนรู้เกิดจากการรวมตัว
ในรูปกลุ่มหรือองค์กรชุมชนต่าง ๆ เพ่ือแสวงหาทางออกร่วมกัน การแลกเปลี่ยนความรู้ การถ่ายทอด
ประสบการณ์ เป็นไปโดยธรรมชาติ ตรงกับความต้องการของชุมชน โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ถึง
ปัญหาของตนเองและชุมชนร่วมกัน การแสวงหาทางออกที่เหมาะสม การน าไปสู่การปฏิบัติจริง 
รวมทั้งมีการประเมินผลและปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม และองค์ประกอบของการเรียนรู้ ได้แก่ ผู้น า
ชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน องค์ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชน หรือรับจากภายนอก หรือเกิด
จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือได้จากการปฎิบัติ และทรัพยากรทางวัตถุต่าง ๆ เช่น เงินทุน 
ที่ดิน ป่าไม้ เป็นต้น โดยการเรียนรู้ขององค์กรชุมชนจะเติบโตก้าวหน้าได้เมื่อมีการน าความรู้และ
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ทรัพยากรต่าง ๆ ไปแลกเปลี่ยนกับองค์กรชุมชนอ่ืน เกิดเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ขึ้น ท าให้มีการขยาย
ขอบเขตการเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ออกไปอย่างกว้างขวางจากการศึกษากระบวนการ
เรียนรู้ สามารถสรุปกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดให้เป็นกรอบในการศึกษากระบวนการ
เรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในลักษณะเครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  
ประกอบด้วย 

1. การวิเคราะห์ปัญหาของตนเองและชุมชน 
2. การแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสม เพ่ือแก้ปัญหา 
3. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยการด าเนินการตามทางเลือกนั้น 
4. การประเมินผล และการปรับใช้ให้เหมาะสม 
โดยกระบวนการเรียนรู้ข้างต้น มีองค์ประกอบส าคัญท่ีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ 
1. ผู้น าชุมชน 
2. ภูมิปัญญาชุมชน 
3. ระบบข้อมูลข่าวสาร และความรู้ 
4. การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดให้กระบวนการเรียนรู้และองค์ประกอบข้างต้น  เป็นกรอบ

ชั่วคราวในการศึกษากระบวนการเรียนรู้ และองค์ประกอบส าคัญที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของ
เครือข่ายการเรียนรู้ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนคลองโยง 

4. แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 

การพัฒนาที่สร้างสรรค์ต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของปัญญาอยู่ตลอดเวลา  กระบวนการ
เสริมสร้างความรู้ให้กับชุมชนจึงเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาคน และน าสังคมให้เกิดการพัฒนาต่อไป 
พระธรรมปิฎก กล่าวว่า “ชีวิตที่ดี คือ ชีวิตแห่งการศึกษา” ซึ่งมีจุดหมายเพ่ือน าไปสู่สิ่งที่เรียกว่า
“ปัญญา” เมื่อมีการศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาก็งอกงามประณีตขึ้น ทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจ และ
ปัญญา ตัวตัดสินคือปัญญา พอได้ปัญญาแล้วก็เกิดความรู้ เข้าใจน ามาพัฒนาพฤติกรรม และจิตใจให้
ท าได้ ท าเป็น วางท่าที และปฏิบัติต่อผู้คนที่เข้าไปเกี่ยวข้องทุกอย่างได้ถูกต้องเกิดผลดีดังนั้น ชีวิต
มนุษย์จึงต้องอาศัยปัญญาเป็นตัวกระท าการที่จะน าไปสู่การหลุดพ้นจากทุกข์  หรือจากปัญหาหรือ
แก้ไขปัญหาได้และทุกข์ที่เรียนรู้เป็นบ่อเกิดของปัญญา เมื่อข้ามพ้นปัญหาหรือข้ามพ้นทุกข์ก็ถึงวิมุตติ 
คือ บรรลุอิสรภาพ และการได้ชีวิตที่ดีในการท าให้เกิดปัญญานั้น สิ่งส าคัญคือต้องรู้จักคิดและ
พิจารณาค้นหาความจริงหาทางท าให้มันดี ให้มันส าเร็จให้มันพ้นทุกข์” (ปาริชาติ วลัยเสถียร และ
คณะ, 2543, : 172-173)การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม เป็นกระบวนการพัฒนาที่มุ่งไปสู่การระดมความ
หลากหลายของมนุษย์ทุกส่วนในสังคม มาร่วมกันก าหนดแนวทางวิถีทางในการพัฒนาสังคม อันจะ
ช่วยประสานความขัดแย้งและช่องว่างที่แตกต่างเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นในสังคม เป็นการกระจายอ านาจ
ในการพัฒนาไปสู่คนทุกส่วนในสังคมให้เกิดความร่วมมือและร่วมเป็นเจ้าของในสิ่งที่ด าเนินการร่วมกัน 
รวมทั้งผลที่ เกิดขึ้นจะกระจายไปสู่ทุกส่วนอย่างเท่าเทียม สู่ สั งคมที่ยั่ งยืน(สถาบันส่งเสริม 
การเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ, 2544 : 16 ) 
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4.1 แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ หมายถึงกระบวนการที่ผู้วิจัยได้เลือกกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ที่เห็นว่าดี เหมาะสม ตามความรู้ ความเข้าใจของผู้วิจัย มาด าเนินการปฏิบัติเพ่ือทดลองว่าใช้ได้
หรือไม่ ประเมินดูความเหมาะสมในความเป็นจริง ควบคุมแนวทางปฏิบัติแล้วน าผลมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติการ เพ่ือน าผลไปทดลองใหม่จนกว่าจะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ น าไปใช้ และเผยแพร่ได้ (สุภางค์ 
จันทวานิช, 2542) ซึ่งมีกระบวนการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. การส ารวจและวิเคราะห์ปัญหา เป็นจุดส าคัญในการวางแผนแก้ปัญหาหรือพัฒนา
คุณภาพของงาน ซึ่งด าเนินงานได้หลายลักษณะ เช่น การสังเกต การส ารวจข้อมูลจากการประเมิน
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เมื่อพบปัญหาจากการส ารวจและการวิเคราะห์ปัญหาแล้วน ามาจัด
ความส าคัญของปัญหา โดยพิจารณาความรุนแรงของปัญหา ว่าปัญหาใดควรได้รับการแก้ไขหรือ
พัฒนาก่อน ขั้นตอนนี้จะน าไปสู่ปัญหาของการวิจัย 

2. ก าหนดวิธีการในการแก้ปัญหา เมื่อได้วิเคราะห์ปัญหาจากการศึกษาในขั้นที่หนึ่ง 
เพ่ือทราบจะให้ได้แนวทางในการแก้ปัญหา ในขั้นนี้ต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง คู่มือต ารา แนวคิด 
ทฤษฎีต่างๆ ตลอดจนประสบการณ์ในการท างาน จ าท าให้เห็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่ชัดเจนขึ้น  
ในขั้นนี้จะน าไปสู่ขอบเขตของการวิจัย ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

3. การพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม จากขั้นตอนที่ 2 จะได้ทางเลือกในการแก้ปัญหา
หรือแนวทางการพัฒนา ซึ่งอาจเป็นวิธีการ หรือนวัตกรรมที่เป็นไปได้ แล้วน าวิธีการหรือนวัตกรรม 
ที่ได้ไปทดสอบหาความเที่ยงตรง แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขเพ่ือน าไปพัฒนาต่อไป ขั้นตอนนี้จึงน าไปสู่
ตัวแปรที่ศึกษา และวิธีการที่จะพัฒนาหรือแก้ปัญหา 

4. น าวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช้ สังเกตผลที่ได้เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์เปลี่ยนแปลง 
ขั้นตอนนี้ต้องมีเครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 

5. สรุปผล เมื่อรวบรวมข้อมูลได้แล้ว น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยเลือกสถิติที่เหมาะสมกับ
ข้อมูลที่รวบรวมได้ แล้วสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล หากยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตามที่ต้องการก็
จะต้องท าการปรับปรุงแก้ไข โดยย้อนกลับไปค้นหาวิธีการหรือนวัตกรรมใหม่แล้วพัฒนาวิธีการหรือ
นวัตกรรม ตลอดจนน าไปใช้อีก แล้วสรุปผลการด าเนินงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการไม่มีวิธีการเฉพาะที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แต่จะใช้วิธีการของการวิจัยเชิงคุณภาพ เช่น การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
การสัมภาษณ์ การใช้แบบสอบถามการประชุมกลุ่ม การบันทึกเสียง เป็นต้น เพ่ือหาค าตอบที่อธิบาย
สถานการณ์ หรือธรรมชาติของกิจกรรมนั้นๆ ท าให้เข้าใจสถานการณ์อย่างถ่องแท้ เข้าใจโครงสร้าง
วิธีการปฏิบัติ หลักการและเหตุผลที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ของบุคคลต่างๆในสังคมนั้นๆ โดยเน้น
ความเข้าใจความรู้สึก คุณค่า ความหมาย วิธีการปฏิบัติ และบทบาทของบุคคล นอกจากความเข้าใจ
ในสถานการณ์แล้ว การวิจัยเชิงปฏิบัติการยังต้องมีความรู้ เกี่ยวกับวิธีการพัฒนากิจกรรม 
ในสถานการณ์นั้นๆ มีความเข้าใจในธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง การด าเนินการให้เกิด 
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการรวบรวมข้อเท็จจริงก่อน แล้วจึงสรุป
เป็นหลักการทั่วๆไป เป็นการสรุปจากสิ่งที่เป็นรูปธรรมให้เป็นนามธรรม การวิเคราะห์ข้อมูลเกิดขึ้น 
ทุกขั้นตอนของวงจรการวิจัย รวมทั้งวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายเพ่ือสรุปเขียนรายงานการวิจัย เทคนิคส าคัญ
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ที่ต้องใช้คือเทคนิคการประชุมกลุ่ม เพ่ือสะท้อนการปฏิบัติและวิเคราะห์สถานการณ์อย่างลึกซึ้ง โดยมี
ขัน้ตอนดังต่อไปนี้ 

1) อธิบายสถานการณ์ 
2) ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้อง 
3) จัดหมวดหมู่และแยกประเภท ตามกลุ่มข้อมูลตามหัวข้อที่เหมาะสม 
4) เปรียบเทียบข้อแตกต่าง คล้ายคลึงของข้อมูลแต่ละประเภท โดยการวิเคราะห์วิจารณ์

อย่างลึกซึ้ง กับกลุ่มผู้ร่วมวิจัย 
5) สรุปประมวลเป็นหลักการหรือข้อเสนอเชิงทฤษฎี 
กล่าวโดยสรุป ลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
1) เป็นการพัฒนากิจกรรมโดยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
2) เป็นการวิจัยที่อาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน 
3) เป็นการทดลองปฏิบัติโอยอาศัยเทคนิคการสะท้อนของบุคลากรหรือกลุ่มใน

กระบวนการวางแผน ปฏิบัติ สังเกต สะท้อนการปฏิบัติ และปรับปรุงแผนที่พัฒนาให้ดีขึ้นในวงจร
ต่อไป การทดลองปฏิบัตินี้ทดลองปฏิบัติในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ 

4) เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างลึกซึ้ง เพ่ือความเข้าใจในสถานการณ์อย่างแท้จริง 
ตามธรรมชาติของสถานการณ์นั้นๆ ไม่ใช่เพื่อแก้ปัญหาอย่างผิวเผิน 

5) เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่ศึกษา เรียนรู้วิธีการ
ที่จะพัฒนากิจกรรม 

6) เป็นกระบวนการทางการเมือง เพราะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมักจะมีการต่อต้าน 
การเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การต่อต้านนี้เกิดขึน้ทั้งผู้วิจัย และผู้ปฏิบัติงาน 

7) เป็นการบันทึกความก้าวหน้า การบันทึกการสะท้อนการปฏิบัติของกลุ่มอย่างเป็น
ระบบ เกี่ยวกับกิจกรรมที่ศึกษาและวิธีการที่ศึกษา 

8) เป็นการสร้างทฤษฎีโดยการหาเหตุผลของการปฏิบัติ จากปรากฏการณ์ที่ศึกษาแล้ว
น ามาประมวลเป็นข้อเสนอเชิงทฤษฎี แล้วสรุปเป็นหลักการภายหลัง 

9) เป็นการศึกษาที่เริ่มจากวงเล็ก (กลุ่มเล็ก หรือแม้แต่ผู้วิจัยเพียงผู้เดียว) แล้วจึงขยาย
เป็นวงใหญ่ (กลุ่มใหญ่ เช่น กลุ่มผู้ป่วย ชมรม หมู่บ้าน/ชุมชน องค์กร) 

จะเห็นได้ว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนางาน 
ไปในทิศทางที่ต้องการ โดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูล ท าให้ได้ข้อมูลที่ละเอียด 
สามารถอธิบายสถานการณ์ ท าให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เกิดการเรียนรู้วิธีการเพ่ือพัฒนาหรือ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆให้ดีขึ้น ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
โดยในการศึกษาครั้งนี้ได้น าวิธีการของการวิจัยเชิงปฏิบัติการมาส่งเสริมและจัดให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้ป่วยได้พัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองไปถึงขีดสูงสุดของตน 
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4.2 การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม 

ประเวศ วะสี (2541 : 14) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของชุมชนเข้มแข็งว่าเป็นชุมชนเรียนรู้
สมาชิกของชุมชนจะต้องเรียนรู้ต่อความเป็นไปของโลก รู้ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ต่าง ๆ ที่จ าเป็น และสมาชิกมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการท ากิจกรรม , 
มีความเอ้ืออาทรต่อกัน และมีการกระท าร่วมกันการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มีกระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชนเป็นหัวใจส าคัญสมาชิกของชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาในชุมชน 
สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้แก่ชุมชน มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีความสัมพันธ์กัน อันจะก่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งหัวใจส าคัญของการเรียนรู้ที่ดีคือ การได้ลงมือท าเอง ได้สัมผัสในสิ่งที่
เป็นความสนใจใคร่รู้ สิ่งนี้เองที่จะท าให้คนเปิดหัวใจเปิดสมองในการเรียนรู้อย่างเต็มที่ เราเรียก  
การเรียนรู้นี้ว่า “เรียนรู้จากประสบการณ์”การวางแผนและออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ จึง
เน้นให้ผู้เข้าร่วมได้เปิดสมองเปิดใจที่จะเรียนรู้และลงมือท า ด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
ได้วิเคราะห์ทบทวนถึงผลที่เกิดจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ดังนั้นการมีส่วนร่วมจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ควร
ให้ผู้เข้าร่วมได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วม ตั้งแต่ขั้นตอนวางแผน ขั้นตอนด าเนินการ ขั้นตอนติดตาม
สนับสนุนและประเมินผล (สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ, 
2544 : 34 ) การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ ปัจจัยส าคัญ คือ กระบวนการสร้างความรู้  ความเข้าใจ
ร่วมกัน มีการก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการท างานร่วมกัน ตลอดจนการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนากิจกรรมของเครือข่ายการเรียนรู้ให้สามารถแก้ปัญหา 
และตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปาน กิมปี (2540 : 30 – 31) ได้เสนอว่าวิธีการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ที่ประสบ
ผลส าเร็จ ควรมีการด าเนินการ 2 ลักษณะ คือ 

1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  ได้แก่  การเสริมสร้างกิจกรรมให้คนในชุมชน 
มีการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้  กระจายความรู้  ตลอดจนมีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ แสวงหาทางเลือกส าหรับการแก้ปัญหา ทดลอง และ
สรุปผลการเรียนรู้ซึ่งอาจท าได้ในระหว่างชาวบ้านด้วยกันเอง หรือชาวบ้านกับผู้น า หรือผู้รู้ในชุมชน  
การด าเนินการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวนี้ ในระยะแรกจ าเป็นจะต้องเรียนรู้ ประสานงาน
เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ก่อน จนกว่าคนในชุมชนจะสามารถด าเนินการได้เอง 

2. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ได้แก่ การประสานเชื่อมโยงหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน
และองค์กรภายนอกชุมชน เพ่ือให้เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน   
การพัฒนาสมาชิก พัฒนาความสัมพันธ์ของสมาชิก โดยให้มีความต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องมีการระดมแหล่ง
ทรัพยากร ความรู้ วิทยาการต่าง ๆ เข้ามาด าเนินการเพ่ือสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นการเปิด
โอกาสให้คนในชุมชนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และยืดหยุ่นตามความต้องการของแต่ละคน 

สภาพสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและซับซ้อน ท าให้ชุมชนจะต้องมี
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้นั้นจะต้อง
เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชีวิต และสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้ โดยใช้ความรู้เดิมที่มีอยู่ในชุมชน 
ประยุกต์ใช้กับความรู้ใหม่ที่ได้รับเป็นกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่น
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เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุด ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นจะช่วยให้เครือข่ายการเรียนรู้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง มีการขยายกิจกรรมอย่างยั่งยืน เนื่องจากมีฐานความรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน และ
มีการปรับใช้กับความรู้ใหม่ตามยุคสมัย การที่ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นทรัพยากรที่ มีคุณค่า  
จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนให้เป็นการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง  
มีการเรียนรู้ตลอดเวลาและเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

การเรียนรู้ในงานพัฒนาจะเลือกรูปแบบและเทคนิคของการส่งเสริมการเรียนรู้มี 
ความจ าเป็นต้องค านึงถึงมิติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ ความสัมพันธ์กับชีวิต วัฒนธรรม คุณค่าของความรู้เดิม และการสร้างความรู้ใหม่
ตลอดจนความเหมาะสมของสื่อต่าง ๆ ด้วยวิธีการและเทคนิคในการเสริมสร้างการเรียนรู้ของชุมชน 
(ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2546 : 14-15) ได้แก่ 

1. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยการลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากการปฏิบัติจัดว่า
เป็นการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดความรู้จริง ไม่แยกการเรียนรู้ออกจากการด ารงชีวิตของสมาชิกในชุมชน
สามารถสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นพร้อมกับการมีส่วนร่วมในการท างานชุมชนในขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ 
การศึกษาและการวิเคราะห์ชุมชน การก าหนดปัญหา การแสวงหาทางเลือก การวางแผนการปฏิบัติ 
การควบคุมติดตามและการประเมินผล 

2. การเรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้ได้จากประสบการณ์ของตนเอง และเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของผู้อ่ืน โดยการศึกษาดูงานอย่างมีจุดหมาย มีการวิเคราะห์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
มีการสรุปบทเรียน 

3. การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านหรือสถาบัน 
ในชุมชนและน ามาผสมผสานกับองค์ความรู้สมัยใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพ และเงื่อนไขของท้องถิ่น 

4. การเรียนรู้จากสถานการณ์จ าลอง หรือตัวอย่าง ได้แก่ กรณีศึกษา การแสดงบทบาท
สมมุติ การแสดงละคร เกมส์ กิจกรรม 

5. การเรียนรู้จากการถ่ายทอด เป็นการเรียนรู้จากกการถ่ายทอดเนื้อหาโดยตรง เช่น   
การให้ข้อมูลข่าวสาร การบอกเล่า การบรรยาย การอภิปราย นิทรรศการ และสื่อต่าง ๆการเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริงที่เกิดจากการพัฒนาตนเองของชุมชนหลายชุมชนที่ลุกข้ึนมาแก้ไขปัญหาของตนเอง  
โดยเริ่มจากการตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น วิเคราะห์หาสาเหตุตระหนักรู้ถึงความคิดความสามารถ
ของตนหรือกลุ่ม ในการแก้ไขปัญหาและลงมือปฏิบัติท าให้เกิดการสั่งสมประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง 
เกิดเป็นองค์ความรู้ที่ไม่หยุดนิ่งตายตัวมีการทดลองปฏิบัติแก้ไข ปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ที่สอดคล้องกับ 
สภาพปัญหาและบริบทของชุมชน 
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4.2.1 กระบวนการเทคนิค AIC 

ความหมายของ AIC 

พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์ (2544) ให้ความหมายของกระบวนการ AIC ว่าเป็นกระบวนการที่
มีวิวัฒนาการมาจากกระบวนการกลุ่มแบบโนมินอล (Nominal Group Technique) และแบบเดลไฟ 
(Delphi) โดยกระบวนการ AIC ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือตอบสนองกระบวนทัศน์ใหม่ในการท างานทาง 
ด้านการพัฒนา (New Development Paradigm) โดยมองว่าการพัฒนาสังคมเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและ
ซับซ้อน ไม่ตรงไปตรงมาเหมือนการพัฒนาทางด้านวัตถุ กระบวนการ AIC จะดึงบุคคลที่หลากหลาย
และจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องมาร่วมกัน เพ่ือแก้ไขปัญหาในภาพรวม โดยไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อกัน และเน้น
การคิดในเชิงบวกเป็นส าคัญ 

ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์ (2542) ให้ความหมายของกระบวนการ AIC ว่าเป็นการประชุมที่
ก่อให้เกิดการท างานร่วมกันเพ่ือจัดท าแผน โดยเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้มีเวที
พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ น าเสนอข้อมูลข่าวสารที่จะท าให้เกิดความเข้าใจถึงสภาพ
ปัญหา ความต้องการ ข้อจ ากัด และศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เป็นกระบวนการที่ช่วยให้มี 
การระดมพลังสมองในการศึกษา วิเคราะห์หาทางเลือก เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา  
มีการตัดสินใจร่วมกัน เกิดพลังของการสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อการพัฒนาชุมชน 

อรพินท์ สพโชคชัย (2537) ให้ความหมายของกระบวนการ AIC ว่าเป็นการประชุมที่มี
วิธีการและขั้นตอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสสื่อสาร แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ ์ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะท าให้เกิดความเข้าใจถึงสภาพปัญหา ข้อจ ากัด ความต้องการ และ
ศักยภาพของผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เป็นกระบวนการประชุมที่ระดมพลังสมอง เพ่ือแก้ไขปัญหาและหา
แนวทางพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์ เมื่อด าเนินการถูกต้องตามขั้นตอน ผลงานที่ได้จากการประชุมนี้จะ
มาจากความคิดของผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกคน 

สรุป “ กระบวนการ AIC “ หมายถึงกระบวนการที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสได้แสดง 
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ วิเคราะห์ปัญหาและหาทางเลือกร่วมกันโดยถือว่า
ความคิดของทุกคนมีความหมาย เป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้เข้าร่วมประชุมรู้สึกเป็นเจ้าของในโครงการ 
ทุกขั้นตอน ซึ่งท าให้ผู้ที่เข้ามาพัฒนาชุมชนสามารถด าเนินการพัฒนาได้ตามความต้องการของชุมชน  
และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง  

กระบวนการ AIC เป็นกระบวนการที่มีศักยภาพในการสร้างพลังและกระตุ้นการยอมรับ
ของชาวบ้านให้ร่วมพัฒนาชุมชนและยังมีศักยภาพที่จะขยายผลได้ กระบวนการเทคนิค AIC เป็น
เทคนิคที่ง่าย และสามารถน ามาประยุกต์ให้เหมาะส าหรับการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านและการก าหนด
แผนปฏิบัติ โดยน ามาประยุกต์ส าหรับการประชุมระดมความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน เป็นการ
ระดมความคิดที่ให้ความส าคัญต่อความคิดและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนบนพ้ืนฐานแห่ง
ความเสมอภาค อย่างเป็นประชาธิปไตย มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งท า
ให้เข้าใจถึงสภาพปัญหา ข้อจ ากัด ความต้อง และศักยภาพของผู้ที่ระดมความคิดทุกคน 
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ความส าคัญของกระบวนการ AIC 

ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์ (2542) กล่าวว่าการพัฒนาชุมชนที่น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  
คือการเปิดโอกาสให้บุคคลและผู้แทนของกลุ่มองค์กรต่างๆที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบในการก าหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชน ร่วมตัดสินใจอนาคตของชุมชน ร่วมด าเนินการ
พัฒนา และร่วมรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น กระบวนการ AIC จะช่วยให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วม 
ในการวางแผนและตัดสินใจร่วมสร้างความเข้าใจในการด าเนินงาน  สร้างการยอมรับ เกิด 
ความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของชุมชนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ และเกิดความภาคภูมิใจ 
ในผลงานที่ตนเองมีส่วนร่วม กระบวนการพัฒนาชุมชนจึงเกิดความต่อเนื่องและก่อให้เกิดความส าเร็จ
สูง จากประสบการณ์ในการพัฒนามีข้อสรุปที่ได้จากการน าเอากระบวนการนี้มาใช้ซึ่งพบว่า 

1. กระบวนการ AIC ช่วยให้ประชาชนและกลุ่มองค์กรต่างๆทั้งในและนอกชุมชนที่ 
เข้ามามีส่วนร่วม มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมากข้ึน 

2. การวางแผนแบบมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้แทนกลุ่มต่างๆ  ประชาชน
โดยเฉพาะผู้รู้ กลุ่มคนจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้หญิง และเยาวชน เข้ามามีบทบาทในการร่วมคิด ก าหนด
แนวทางการพัฒนาและการจัดสรรทรัพยากร การมีส่วนร่วมในกิจกรรม และการเสริมสร้าง 
ความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นการรวมพลังเชิงสร้างสรรค์ 

3. ประชาชน กลุ่มองค์กรต่างๆ มีความรู้สึกเป็นทั้งเจ้าของกิจกรรม โครงการผลของ 
การพัฒนาและความเป็นเจ้าของชุมชนท้องถิ่น ท าให้เกิดความมีพลัง รู้ถงึศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง 

4. องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เรียนรู้ที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาอย่างประสาน
สอดคล้อง  

หลักการ AIC 

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เป็น 1 ใน 6 คนแรกที่ได้ศึกษาเรื่องหลักการ AIC โดยตรงจาก 
William E. Smith และ Turid Sata จาก ODI (สถาบัน Organization for Development 
International Institute) ได้อธิบายหลักการ AIC ไว้ดังนี้ (ลือชา วนรัตน์, 2545) ในกระบวนการ
ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ของคน กลุ่มคนและองค์กรในสังคมนั้น มีสนามพลังซ้อนกันอยู่ 3 ระดับ 
ได้แก่ 

1. สนามพลัง “ควบคุม” (Control Power Field) ซึ่งเป็นสนามพลังที่ตัวเรา (the 
self) สามารถควบคุมจัดการได้ เนื่องจากเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับ “ตัวเอง” 

2. สนามพลัง “กระทบ” (Influence Power Field) เป็นการส่งพลัง “กระทบ” ไปสู่ 
“ผู้อ่ืน” (other) โดยที่ “ผู้อ่ืน” จะไม่อยู่ภายใต้การ “ควบคุม” ของจัดการได้ เนื่องจากเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับ “ตัวเอง” 

3. สนามพลัง “เข้าใจ” (Appreciation  Power Field) เป็นการที่ “ตัวเรา” (the 
self) สร้างความ“เข้าใจ” (Appreciation ) เกี่ยวกับ “องค์รวม” (The whole) ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าตัวเรา
มาก และตัวเราไม่สามารถ “ควบคุม” (Control) หรือแม้แต่ “กระทบ” (Influence) ได ้

ในสนามพลังทั้ง 3 ระดับ ที่ซ้อนและรวมกัน เป็นสนามพลัง AIC (AIC Power Field) มี
ศักยภาพที่เราสามารถน ามาใช้ให้เต็มที่มากข้ึนโดย 
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1. ค านึงถึงลักษณะเด่นของสนามแต่ละระดับ เพ่ือจะสามารถหาวิธีการน ามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 

2. ผสมผสานพลัง 3 ระดับเข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพภายใต้บริบท
(Context) โครงสร้าง (Structure) และสถานการณ์ต่างๆ 

3. น าพลัง 3 ระดับมาประยุกต์ใช้ในรูปกระบวนการ (Process) ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์
ในการพยายามวางแผน (Planing) หรือ พัฒนา (Development) หรือสร้างทีมงาน(Team Building) 
หรือสร้างความร่วมมือ (Collaboration) หรือแก้ปัญหา (Problem Solving) หรือแก้ความขัดแย้ง
(Conflict Resolution) 

ประเวศ วะสี (2541)ได้กล่าวถึง AIC ไว้ตอนหนึ่ง ว่า “บุคคล/กลุ่มคน มีความคิด 
ความเข้าใจกันคนละทาง มุ่งหมาย และปฏิบัติกันไปคนละอย่าง แต่ผลที่เกิดขึ้นกระทบและมีอิทธิพล
ต่อกัน( Influence) หากไม่มีการควบคุม (Control) จะไม่ เกิดความพอใจ และไม่ เห็นคุณค่า
(Appreciation)”(อ้างในลือชา วนรัตน์, 2545) 

ขั้นตอนกระบวนการ AIC 

นับได้ว่ากระบวนการ AIC เป็นการประชุมที่ก่อให้เกิดการท างานร่วมกันเพ่ือจัดท าแผน 
โดยเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้มีเวทีพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ น าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารที่ท าให้เกิดความเข้าใจถึงสภาพปัญหา ความต้องการ ข้อจ ากัด และศักยภาพของผู้ที่
เกี่ยวข้องต่างๆ เป็นกระบวนการที่ช่วยให้มีการระดมพลังสมองในการศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาทาง
สังคม เพราะกระบวนการ AIC มีขั้นตอนที่ส าคัญ 3 ขั้นตอน ดังนี้(ประเวศ วะสี, 2539 อ้างถึงใน
พีรสิทธิ์ ค านวณศิลป์, 2544) 

1. ขั้นตอนการสร้างความรู้ (Appreciation หรือ A) ขั้นตอนนี้จะเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนแสดงความคิดเห็น รับฟัง และหาข้อสรุปร่วมกันอย่างเป็นประชาธิปไตยโดยใช้
การวาดรูปเป็นสื่อในการแสดงความคิดเห็น แบ่งเป็น 2 ส่วน 

A 1 : การวิเคราะห์สภาพการณ์ของหมู่บ้าน ชุมชน หรือต าบล ในปัจจุบัน 
A 2 : การก าหนดอนาคต หรือวิสัยทัศน์ อันเป็นภาพพึงประสงค์ในการพัฒนาว่า

ต้องการอย่างไร 
2. ขั้นตอนการสร้างแนวทางการพัฒนา (Influence หรือ I) ขั้นตอนนี้ทุกคนมีโอกาส 

เท่าเทียมกันที่จะให้ข้อคิดเห็นว่าวิธีการส าคัญที่จะท าให้บรรลุวิสัยทัศน์ร่วม  หรืออุดมการณ์ร่วมนั้น
ประกอบด้วยอะไรบ้าง โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ 

I 1 : การคิดกิจกรรม/โครงการ ที่จะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามภาพพึงประสงค ์
I 2 : การจดัล าดับความส าคัญของโครงการโดย 

ก. กิจกรรม/โครงการที่หมู่บ้าน หรือชุมชน ท าเองได ้
ข. กิจกรรม/โครงการที่บางส่วนต้องการความร่วมมือ หรือการสนับสนุนจาก

องค์กรภายนอก 
ค. กิจกรรม/โครงการที่หมู่บ้าน หรือชุมชน ไม่สามารถด าเนินการได้เองต้อง

ขอความร่วมมือจากภาครัฐหรือเอกชน 
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3. ขั้นตอนการสร้างแนวทางปฏิบัติ (Control หรือ C) คือการก าหนดแผนปฏิบัติการ
และจัดกลุ่มผู้ด าเนินการซึ่งจะรับผิดชอบโครงการ ซึ่งข้ันตอนนี้ประกอบด้วย 

C 1 : การแบ่งความรับผิดชอบ 
C 2 : การตกลงในรายละเอียดของการด าเนินงาน 

 
แผนภูมิที่ 2.3 ล าดับขั้นการจัดประชุมตามกระบวนการ AIC 

ที่มา : www.su.ac.th/Interesting 2002 

ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนดังนี้ (ธีระพงษ ์แก้วหาวงษ์,2543) 

Appreciatio (วันที่ 1 ของการประชุม) 

A-0 ความเป็นมาจากอดีต เพ่ือให้เข้าใจสภาพปัจจุบัน การทบทวนสถาการณ์ที่ผ่านมา 
จะช่วยให้สมาชิก มองเห็นภาพ ปัจจุบัน และอนาคตชัดเจนขึ้น วิทยากร ผู้รู้ร่วมให้ประสบการณ์
เพ่ิมเติม ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมอุ่นเครื่อง ก่อนเข้า สู่กระบวนการ A-1 

A-1.1 สภาพ สถานการณ์ ปัจจุบัน (60 นาที) 
1. สมาชิกทุกคนในกลุ่มย่อย วาดภาพลงบนแผ่นกระดาษ จากมุมมองของ

ตนเอง กลุ่มย่อยอาจใช้กล่อมเฉพาะ เช่น กลุ่มผู้หญิงล้วน กลุ่มผู้ชายล้วน กลุ่มผู้น าชุมชน กลุ่ม
ข้าราชการ ให้เวลาวาดภาพประมาณ 10-15 นาท ี

2. สมาชิกแต่ละคนเล่าภาพของตน สมาชิกคนอ่ืนตั้งใจฟัง และสอบถามได้ แต่
ไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ เพ่ือเปิดโอกาส ให้รับฟังรับรู้ จดจ า ข้อมูล ประสบการณ์ ความรู้สึกของผู้อ่ืน 
อย่างเต็มที ่

3. ทุกคน น าภาพของตัวเองมารวมบนกระดาษแผ่นใหญ่ และช่วยกันเติมให้
เป็นภาพรวมเพียงภาพเดียวของกลุ่ม เป็นการสร้างการมีส่วนร่วม และยอมรับความคิดซึ่งกันและกัน 
วิทยากรพยายามกระตุ้นให้ทุกคนร่วมกันวาดภาพ 

A-1.2 น าเสนอความเข้าใจสภาพปัจจุบัน (30 นาที) 
ผู้แทนกลุ่มน าเสนอ อภิปรายความหมายภาพรวมของกลุ่ม สมาชิกกลุ่มอ่ืนจะ

ซักถามหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม วิทยากรควรช่วยตั้งค าถาม เพ่ือให้การอธิบายชัดเจนขึ้น 
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A-2.1 เป้าหมาย อนาคตที่ปรารถนา (60 นาที) 
1. สมาชิกทุกคนในกลุ่มย่อยวาดภาพจินตนาการถึงภาพชุมชน สภาพที่ตนเอง

อยากเห็นในอนาคต ให้เวลาวาดภาพ 10-15 นาที (เขียนแผนที่ความคิด - Mind Map®)  
 2. แต่ละคนเล่าถึงภาพของตน แล้วจึงน าภาพของทุกคนมารวมกันเป็นภาพ

เดียว  โดยช่วยกันต่อเติมให้เป็นภาพเดียวของกลุ่มที่สมบูรณ์ 
3. น าเสนอภาพรวมของแต่ละกลุ่ม โดยให้มีผู้แทนกลุ่มคนใหม่น าเสนอ 

A-2.2 วิสัยทัศน์รวม (75 นาที) 
1. วิทยากรน าภาพของทุกกลุ่มมาให้กลุ่มพิจารณาเลือกภาพใดภาพหนึ่ง  

เพ่ือต่อเติมให้เป็นภาพตัวแทนของอนาคต ที่ต้องการของกลุ่มทุกๆ กลุ่ม 
2. คัดเลือกอาสาสมัครช่วยกันเพ่ิมเติมภาพ สมาชิกชวนกันบอกความต้องการ

เพ่ิมเติม การรวมภาพของทุกกลุ่มให้เป็นภาพ เดียวกัน เป็นขั้นตอนส าคัญที่จ าเป็น เพ่ือให้สมาชิก 
ทุกคนได้สร้างทิศทางไปสู่อนาคต ร่วมกันเป็นภาพเดียวกัน รู้สึกเป็นเจ้าของความคิดร่วมกัน วิทยากร
กระตุ้นให้แต่ละคนในใจไว้ว่า ถ้าจะให้เป็นจริงตามภาพจะท าอย่างไรบ้าง 

Influence (วันที่ 2 ของการประชุม) 

I-1 แนวทางการพัฒนาสู่วิสัยทัศน์ร่วม (90 นาท)ี 
1. วิทยากรทบทวนวิสัยทัศน์ร่วม(Vision) และให้โอกาสสมาชิกปรับปรุง

เพ่ิมเติมให้สมบูรณ์ (เสนอด้วย Mind Map® แตกแขนงเพ่ิมเติมได้ 
2. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มย่อยเขียนแนวทาง กิจกรรม ลักษณะโครงการ 

บนแผ่นกระดาษ เพ่ือให้เสนอให้กลุ่มย่อยพิจารณา ให้เวลาคิดส่วนตัว 10-15 นาที 
3. แต่ละคนน าเสนอแนวทาง โดยชี้แจงเหตุผล ความจ าเป็น ประโยชน์ (แต่ละ

คนเสนอ Mental Model ด้วย Mind Map®) 
4. รวบรวมข้อเสนอแต่ละคนจัดเป็นหมวดหมู่ โดยต้องเป็นแนวทางที่กลุ่มเห็น

พ้องต้องกันว่าเป็นข้อเสนอของกลุ่ม 
5. ผู้แทนกลุ่มน าเสนอสมาชิกุ่มกันซักถามให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 

I-2 วิเคราะห์ จ าแนก และจัดล าดับพัฒนาสู่วิสัยทัศน์ร่วม (75 นาที 
1. พิจารณาแนวทาง กิจกรรมแต่ละข้อ โดยจัดล าดับความส าคัญ ความ

ต้องการ การเก้ือหนุนจากคน องค์กรใด ที่เห็นว่าส าคัญ และควรค านึงถึงความส าเร็จในการปฏิบัติ 
2. ผู้แทนกลุ่มคัดเลือก จัดกิจกรรมไว้เป็นประเภท โดยรวมกิจกรรมที่

เหมือนกันไว้ด้วยกัน และจัดประเภทกิจกรรม ที่สมาชิกท าได้เอง กิจกรรมที่ร่วมมือกับหน่วยงาน
องค์กรในท้องถิ่น กิจกรรมที่ขอความร่วมมือจากองค์กรนอกท้องถิ่น 

3. เมื่อแยกประเภทแล้ว แต่ละคนพิจารณาว่าหากมีทรัพยากร จ ากัด จะเลือก
โครงการใดที่คิดว่าส าคัญที่สุด 3-5 กิจกรรม โดยเขียนล าดับบนกระดาษแล้ว รวมคะแนนกิจกรรมที่ได้
คะแนนมากที่สุดให้เป็นล าดับหนึ่ง 
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Control 

C-1 เลือกแนวทาง/กิจกรรมที่จะท า (30 นาที) 
1. กิจกรรมที่สามารถท าได้เอง สมาชิกตัดสินใจเลือกที่จะท าโดยลงชื่อ 

ในกระดาษของแต่ละกิจกรรม แบ่งกลุ่มย่อย ตามกิจกรรมที่สมาชิกลงชื่อไว้ 
2. กิจกรรมที่ต้องท าร่วมกับองค์กรอ่ืนๆ สมาชิกร่วมกันเสนอมอบหมาย 

ให้บุคคล หรือกลุ่มด าเนินการประสาน ติดตาม หรือยื่นข้อเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 2.4 แผนปฏิบัติการ 5W 2H 
ทีม่า http://www.prachasan.com/mindmapknowledge/treediagram.htm 

C-2.1 ท าแผนปฏิบัติการ (120 นาที) 
1. จัดท าแผนปฏิบัติการที่ท าได้เอง โดยน าแนวทาง กิจกรรมต่างๆ ที่จ าแนก 

กลุ่มไว้เแล้วมาท าแผนปฏิบัติการ โดยตอบ ค าถาม ดังนี้ 
1.1 ท าอะไร (ชื่อโครงการ) 
1.2 ท าแล้วได้อะไร (ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดข้ึน) 
1.3 ท าอย่างไร (กิจกรรม วิธีด าเนินการ) 
1.4 ต้องใช้ทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณเท่าใด 
1.5 ท าท่ีไหน (สถานที่จะด าเนินโครงการ) 
1.6 ท าเม่ือไร (วันเวลาที่จะด าเนินโครงการ) 
1.7 ใครบ้างจะช่วยท า 
1.8 ใครรับผิดชอบ (ผู้ดูแล ประสานงาน) 

2. กิจกรรมที่ต้องขอความร่วมมือสนับสนุนจากองค์กรอ่ืน น ามาท าแผน 
โดยตอบค าถามดังนี้ 

2.1 ท าอะไร (ชื่อโครงการ) 

http://www.prachasan.com/mindmapknowledge/treediagram.htm
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2.2 ท าแล้วได้อะไร (ผลที่คาดว่าจะได้รับ / เกิดข้ึน) 
2.3 ประสานงานกับหน่วยงานอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร 
2.4 ใครเป็นผู้ประสานงาน ติดตามความก้าวหน้า 

ตัวอย่าง หัวข้อเขียนแผนปฏิบัติ 
1. ชื่อโครงการ (ท าอะไร) 
2. หลักการและเหตุผล (ท าไมต้องท า) 
3. วัตถุประสงค์ (ท าเพ่ือให้ได้อะไร) 
4. เป้าหมาย (ผลที่หวัง) 
5. วิธีด าเนินการ (ท าอย่างไร) 
6. ก าหนดเวลา (ท าเม่ือไร ถึงเม่ือไร) 
7. ค่าใช้จ่ายและแหล่งเงิน (ใช้เงินเท่าไร จากไหนบ้าง) 
8. ประมาณการรายรับ ถ้ามี (คาดว่าจะมีรายได้เท่าไร) 
9. ผู้รับผิดชอบ (ใครเป็นคนส าคัญท่ีรับผิดชอบดูแลเรื่องนี้) 
10. ผู้ให้ความร่วมมือ (ใครบ้างต้องมาร่วมมือจึงจะส าเร็จ) 

C-2.2 เสนอแผนปฏิบัติการ (30 นาที) 
1. น าเสนอรายละเอียดของกิจกรรม 
2. อภิปรายเพิ่มเติมและตกลงด าเนินงาน มอบหมายงาน ก าหนดวันเวลา สถานที่ 
ขั้นสุดท้าย คือ การเตรียมการเพ่ือเสนอแผนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประสานของ

รับการสนับสนุน หรือส่งเสริมและเข้าร่วมพัฒนา 
การประยุกต์ใช้ Mind Map® ในกระบวนการ AIC สามารถปรับประยุกต์ใช้ได้กับ 

ทุกขั้นตอน ทั้งในส่วนของผู้ที่เป็นวิทยากรกระบวนการและ ส าหรับการระดมความคิดเห็น และ  
การน าเสนอภาพฝัน หรือจินตนาการของแต่ละคนที่เข้าร่วมเวที Mind Map® จะช่วยลดความขัดแย้ง 
ในระหว่างการประชุม เนื่องจาก Mind Map® ทุกคนจะสนใจ การเขียนแผนที่ความคิดร่วมกัน 
รวมทั้งจะช่วยกันระดมข้อมูลให้ได้มากท่ีสุด 

ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีจะช่วยให้กระบวนการประชุม AIC ประสบความส าเร็จได้ 

1. กระบวนการ AIC “ เน้นความเป็นกระบวนการ” จะด าเนินการข้ามขั้นตอนหรือ 
สลับขั้นตอนไม่ได้ เน้นการระดมความคิดและสร้างการยอมรับซึ่งกันและกัน ให้ความส าคัญกับ 
การตัดสินใจในการก าหนดอนาคตร่วมกัน และเน้นการสร้างพลังความคิด วิเคราะห์ และเสนอ
ทางเลือกในการพัฒนาและพลังความรัก ความเอ้ืออาทร การสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร อันเป็นพลัง
เชิงสร้างสรรค์ในการพัฒนา 

2. การศึกษาและการเตรียมชุมชน 
1) การศึกษาชุมชนเพ่ือให้เข้าใจสภาพการณ์ของหมู่บ้าน/ชุมชน หรือต าบล

ความสัมพันธ์ของกลุ่มต่างๆ การทราบความสามารถ ศักยภาพของกลุ่มสภาพการพ่ึงตนเอง เป็นต้น 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพียงพอและเป็นข้อเท็จจริงในการก าหนดอนาคตทางเลือกรวมทั้งกลวิธีที่เหมาะสม  
ในการแก้ไขปัญหา และการประสานความร่วมมือ 
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2) การเตรียมชุมชนเพ่ือท าให้กลุ่มต่างๆ ภายในชุมชนและประชาชนเข้าใจ 
แล้วส่งผู้แทนที่มีอ านาจในการตัดสินใจของกลุ่ม เข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีการพิจารณาเพ่ือกระจาย
โอกาสให้กลุ่มต่างๆในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น กลุ่มสตรี เด็ก คนจน ผู้ประสบปัญหาต่างๆ เป็นต้น 

3) วิทยากรกระบวนการที่เข้าใจขั้นตอนของกระบวนการ AIC มีประสบการณ์ 
ความรู้ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องในการประชุม มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์เฉพาะหน้า 
สามารถไกล่เกลี่ย หรือมีวิธีการในการจัดการกับความขัดแย้งที่เหมาะสม ในกรณีที่อาจเกิดขึ้น 
โดยสามารถท าหน้าที่ 

3.1 เตรียมชุมชน เตรียมการประชุม ด าเนินการประชุม และสรุป 
3.2 สร้างบรรยากาศในการประชุม เพ่ือคลายความตึงเครียดของผู้ร่วมประชุม 
3.3 ควบคุมขั้นตอนและเวลาในการด าเนินการประชุม  ให้เป็นไปตาม

กระบวนการ 
3.4 สรุปความเห็นที่แท้จริงของผู้ประชุม โดยไม่สอดแทรกความคิดเห็นหรือ

ทัศนคติของตนเองลงไป 
3.5 ในกรณีที่มีข้อถกเถียงระหว่างผู้ร่วมประชุม ซึ่งเกิดความต้องการปกป้อง

ผลประโยชน์ของตนเอง ผู้น าการประชุมต้องท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติให้ได้ 
3.6 วิเคราะห์และสังเกตบรรยากาศในการประชุม ส าหรับจ านวนผู้จัด 

การประชุมอาจมีเพียงคนเดียวก็ได้ เป็นผู้น าการประชุม ซึ่งอาจมีข้อดี คือ กระบวนการประชุมจะเป็น
เอกภาพมากกว่า แต่หากไม่มั่นใจในการดูแลบรรยากาศการประชุม น่าจะจัดคณะมาช่วยกัน 
โดยแบ่งหน้าที่เป็น 

- ผู้จัดการประชุม ดูแลอ านวยความสะดวกทั่วๆไป ได้แก่ การลงทะเบียน 
อาหาร และเครื่องดื่ม 

- ผู้น าการประชุม 
- ผู้จัดกิจกรรมเกมส์ สร้างบรรยากาศเพ่ือการละลายพฤติกรรมคลายเครียด 

และการน าเข้าสู่ขั้นตอนแต่ละขั้นตอน 
- ผู้เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ทั้งนี้คณะฯจะต้องท าความเข้าใจในขั้นตอนและ

วิธีการให้ตรงกัน สอดรับกัน 

จุดแข็งและจุดอ่อนของ AIC 

1) จุดแข็งของ AIC คือ 
1.1 เกิดความร่วมมือกันทางด้านสติปัญญาและทรัพยากรท าให้มีพลัง 
1.2 ทุกคนได้ความเป็นผู้น าและรู้ว่าเมื่อใดควรแสดงออก 
1.3 สามารถประสานความแตกต่าง ความถือตนของแต่ละคน มาเป็นพลัง 

ในการจัดการ ด าเนินงานและประเมินผลอย่างสร้างสรรค์ได้ 
1.4 เป็นเครื่องมือของการจัดการ เพ่ือวางแผนกลวิธี หาวิธีแก้ปัญหาลดความขัดแย้ง

ของคนท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องเดียวกัน 
1.5 สร้างทีม พัฒนางาน พัฒนากลุ่มชุมชนเพ่ือการมีส่วนร่วม 
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1.6 พัฒนาการจัดการด้วยวิธีการใหม่ท่ีได้ผลในการพัฒนาคนไปพร้อมกัน 
2) จุดอ่อนของ AIC 

2.1 กระบวนการนี้ต้องท าอย่างต่อเนื่องในหน่วยงานจึงจะสัมฤทธิผลและทุกคนมี
ความรู้สึกพอใจกับงาน 

2.2 กระบวนการ AIC ไม่มีการตัดสินใจว่าจะให้ใครท าอะไร ผู้ประชุมเป็นผู้เลือก
และตัดสินเอาเองว่าตนมีศักยภาพจะท าอะไรได้ อิทธิพลที่ได้รับจากการถกอภิปรายกับผู้อ่ืนในขั้นตอน
ต่างๆมีผลกระทบต่อสถานะของตนเอง จึงต้องชั่งใจเอง ยอมรับสภาพความพร้อมและยอมรับผู้อ่ืน ซึ่ง
อาจท าได้ไม่ง่ายนัก 

2.3 กระบวนการAIC เป็นการท าแผนร่วมกับผู้ อ่ืนหลายระดับงานและต่าง
ประสบการณ์ จะต้องเชื่อผู้อ่ืนบ้าง จึงยากที่ผู้เคยชินการท าแผนกับคนพวกเดียวกันจะยอม
เปลี่ยนแปลงรูปแบบและแนวคิดเดิมๆของตน 

บทบาทของวิทยากรกระบวนการ (ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ,์ 2542)  

หน้าที่ของวิทยากรกระบวนการมีส่วนร่วม มีดังนี ้
1. ท าความเข้าใจเป้าหมายและจุดประสงค์ของการประชุม 
2. เตรียมประเด็กหลักตามเป้าหมายและจุดประสงค์ เพ่ือมอบหมายให้กลุ่มระดมสมอง 

ก าหนดกิจกรรมและกระบวนการที่สอดคล้อง ต่อเนื่องตามล าดับ 
3. ประสานงานกับผู้จัดประชุม เพ่ือรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับผู้เข้าร่วม

ประชุมใช้ในการประกอบการประชุม โดยส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า หรือจัดนิทรรศการในวัน
ประชุม 

4. ประสานงานกับผู้จัดประชุมเพ่ือก าหนดประเภทของผู้เข้าร่วมประชุมและเชิญ
ผู้เข้าร่วมประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องสามารถอยู่ร่วมกระบวนการได้ตลอด วิทยากรควรทราบ
ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน บุคคล เพ่ือปรับกระบวนการ 

5. ประสานงานกับผู้จัดประชุม เรื่องลักษณะที่เอ้ือให้เกิดการมีส่วนร่วม มีความคิด
สร้างสรรค ์มีบรรยากาศสงบเป็นส่วนตัว ห้องประชุมไม่คับแคบ มีพ้ืนที่มากพอให้เคลื่อนไหวได้ มีผนัง
หรือกระดานส าหรับติดแผ่นพลิก 

6. ประสานงานกับผู้จัดเรื่องวัสดุ อุปกรณ ์เครื่องเขียนที่จ าเป็น 
7. เตรียมงานและนัดหมายทีมวิทยากร และทีมผู้จัดการประชุมเพ่ือทบทวนบทบาท

หน้าที่เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ซึ่งจะท าให้การประชุมมีประสิทธิภาพและราบรื่น 
8. ปฐมนิเทศรูปแบบการประชุม กติกาการประชุม จุดประสงค์ และเป้าหมาย 
9. กระตุ้นให้สมาชิกทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน  สะท้อนภาพ 

ทบทวนและเชื่อมโยง สรุปประเด็นให้ตรงกับความหมายที่แท้จริงของสมาชิกในกลุ่ม ตัดการอภิปราย
ที่ยืดเยื้อนอกประเด็น หรือป้องกันแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยความนุ่มนวล 

10. สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง มีความสนุกสนานในการแสดงความคิดเห็น กระตุ้นให้
เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกท่ีเข้าประชุม 



69 

 

11. สร้างความชัดเจนในข้อความของสมาชิกบางคน  ที่เขียนหรือพูดแล้วไม่สื่อ
ความหมายตามประเด็น ต้องซักถามหรือให้อธิบายเพิ่มเติม 

12. แม้จะมีการวางแผนและเตรียมการอย่างรอบคอบเป็นระบบ ก็สามารถที่จะยืดหยุ่น
ได้ ปรับเปลี่ยนก าหนดเวลาและกระบวนการได้ตามความจ าเป็น  ซึ่งจะท าให้กระบวนการราบรื่น 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ 

13. วิทยากรไม่มีหน้าที่บอกหรือสอนว่า ชุมชนมีปัญหาอะไร จะแก้ไขอย่างไรและอนาคต
ควรเป็นอย่างไร 

14. วิทยากรควรค านึงเสมอว่า กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็น
เพียงจุดเริ่มต้นของการลงมือกระท าเพ่ืออนาคตที่ดีกว่า การมีกิจกรรมที่สืบเนื่องต่อจากการประชุมจะ
สามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง 

15. วิทยากรควรเป็นผู้ที่สามารถประสานให้สมาชิกในกลุ่ม เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ทักษะที่
จ าเป็น เพ่ือช่วยให้กลุ่มสามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจและปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม 

คุณสมบัติของวิทยากรกระบวนการมีส่วนร่วมที่ดี 

1. มีทักษะการสื่อสารที่ดี รู้จักวิธีการท าให้ทุกคนมีปฏิกิริยาโต้ตอบซึ่งกันและกันด้วย
สัมพันธภาพที่ด ีสร้างความเชื่อถือไว้วางใจ 

2. รู้จักค าถามท่ีเหมาะสมและกระตุ้นให้คิด รู้จักใช้ค าพูดที่กระชับ ตรงประเด็น ชัดเจน  
ฟังเพ่ือจับประเด็น เชื่อมโยงความคิดและสรุปได้ดี 

3. มีความยืดหยุ่นทางความคิด คิดในแง่ดี รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืนมีจินตนาการ  
มีความคิดที่สร้างสรรค์ ไม่ครอบง าความคิดผู้อื่น 

4. มีบุคลิกภาพที่เป็นมิตร อยากรู้อยากเห็น อยากเข้าใจ มีอารมณ์ขัน ไวต่อความรู้สึก
ของสมาชิกท่ีเปลี่ยนไป รู้จักคลี่คลายสถานการณ์และผ่อนคลายบรรยากาศ 

5. วางตัวเป็นกลาง ไม่ตัดสินความคิดเห็นใดว่าถูกหรือผิด ไม่ตัดสินคุณค่า ค่านิยมเชิง
จริยธรรม 

6. เชื่อในศักยภาพของทุกคน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
สรุป เทคนิคกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม เนื่องจากกระบวนการ AIC เปิดโอกาส

ให้บุคคล และผู้แทนของกลุ่มองค์กรต่างๆที่อยู่ในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการก าหนด
ทิศทางการพัฒนาชุมชน ร่วมตัดสินใจอนาคตของชุมชน ร่วมด าเนินการพัฒนาและร่วมรับ
ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึน กระบวนการ AIC จะช่วยให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ 
ร่วมสร้างความเข้าใจในการด าเนินงาน สร้างการยอมรับ เกิดความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของ
ชุมชน เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ  และเกิดความภาคภูมิใจในผลงานที่ตนเองมีส่วนร่วม 
กระบวนการพัฒนาชุมชนจึงเกิดความต่อเนื่อง และก่อให้เกิดความส าเร็จสูง 

สภาพของชุมชนที่มีความแตกต่างกันตามคุณลักษณะด้านโครงสร้างอายุของประชากร 
ปัจจัยภายนอกด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และสิ่งแวดล้อม แนวคิด. 
การเรียนรู้ชุมชนจึงไม่ยึดติดรูปแบบเฉกเช่นการศึกษาในระบบ การศึกษาควรเป็นไปตามธรรมชาติ  
ในฐานะที่เป็นมนุษยชน คนเราควรได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต แต่ละบุคคลมีศักยภาพที่
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แตกต่างกัน ถ้ามีกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับโอกาส ความต้องการเป็นการด าเนินการ 
อย่างร่วมมือตามเทคนิค AIC จะส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพบุคคล และชุมชนด้วยพลังชุมชนเอง 

5 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

5.1 ปรัชญาและทฤษฎีการพัฒนามนุษย์ 

มนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐที่สุดมีวิวัฒนาการการพัฒนาที่แตกต่างจากสิ่งที่มีชีวิตทั้งมวล 
มีความสามารถปรับเปลี่ยนทั้งกายภาพ และสภาพแวดล้อม สามารถเอาชนะธรรมชาติ อยู่เหนือ
อิทธิพลหรือการควบคุมจากภายนอก ส่งผลให้สามารถด ารงเผาพันธุ์ด้วยความชาญฉลาดของสมอง 
และการรวมตัว การแลกเปลี่ยน ถ่ายโยง สืบทอด และปรับเปลี่ยนองค์ความรู้อย่างยั่งยืนสิ่งที่ ส าคัญ 
ที่อยู่ภายในของแต่ละบุคคลคือศักยภาพ 

เมอร์เรียม และคาฟฟาเรลลา(Merriam and Caffarella 1991; Marquardt and 
Waddill,2004) ได้แบ่งทฤษฎีการเรียนรู้ออกเป็น 5 แนวคิด โดยได้อธิบายมโนทัศน์ของแต่ละแนวคิด
ดังนี้ 

1) ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorist) 
นักพฤติกรรมนิยมมุ่งความสนใจการเรียนรู้ที่ผ่านการควบคุมจากสิ่งแวดล้อม

ภายนอก โดยเน้นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผ่านกระบวนการการวางเงื่อนไขการกระท า 
(operant conditioning) นักพฤติกรรมนิยมเชื่อว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นโดยมีสมมติฐาน 3 ประการ คือ 
การเปลี่ยนพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าเกิดการเรียนรู้ การเรียนรู้เกิดขึ้นโดยองค์ประกอบต่าง ๆ  
ในสิ่งแวดล้อม การกระท าซ้ าและะการเสริมแรงของพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ เป็นส่วนช่วย 
ในกระบวนการเรียนรู้ 

2) ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivist) 
 นักปัญญานิยมมุ่งความสนใจในวิธีการที่มนุษย์เรียนรู้และเข้าใจโดยใช้กระบวนการ

ภายในในการได้มาซึ่งความรู้ การเข้าใจและการเก็บจ าความรู้ นักปัญญานิยมเชื่อว่ามนุษย์มี
ความสามารถในการหยั่งรู้ การรับรู้และการสร้างความหมาย การเรียนรู้เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์มีการจัด
โครงสร้างของประสบการณ์ซ่ึงเป็นการสร้างความเข้าใจของปัจจัยน าเข้าจากสิ่งแวดล้อม 

3) ทฤษฎีมนุษย์นิยม (Humanist) 
 นักมนุษย์นิยมเน้นว่าการพัฒนาแบบองค์รวมของบุคคลและตัวตนมุ่งที่ด้านจิตใจเป็น

หลัก จากแนวคิดที่ก าหนดขึ้นนี้มีมุมมองว่าบุคคลแต่ละคนมุ่งค้นหาตัวตนที่แท้จริง  (Self-
actualization) ผ่านการเรียนรู้และสามารถที่จะตัดสินใจในการเรียนรู้ของตนเองการเรียนรู้แบบ 
น าตนเองจึงได้รับการยอมรับ 

4) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social learning) 
 มุ่งเน้นที่บริบททางสังคมที่บุคคลได้เรียนรู้ เช่น วิธีการที่บุคคลเรียนรู้ผ่าน 

การปฏิสัมพันธ์และการสังเกตบุคคลอ่ืน บุคคลสามารถเรียนรู้จากข้อจ ากัดของบุคคลอ่ืน การมี
ต้นแบบและการได้รับค าปรึกษาจึงมีความส าคัญ การเรียนรู้ทางสังคมเกิดข้ึนเมื่อวัฒนธรรมขององค์กร
ได้ถูกส่งผ่านไปยังผู้ที่เข้าใหม่โดยได้รับการสอนให้รู้ถึงวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่ใช้ในองค์กร 
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5) ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructivist) 
 เน้นที่ความส าคัญที่ความรู้ทั้งหมดในบริบทที่ก าหนดและที่บุคคลสร้างความหมาย

ของตนเองจากประสบการณ์ของตนผ่านการสร้างความจริงภายใน แนวคิดนี้เน้นถึงความส าคัญของ
การเปลี่ยนแปลงตนเองและสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติในการสะท้อนความคิดคือกุญแจส าคัญของแนวคิด
ที่ได้เกิดข้ึนนี้ 

ทฤษฎีการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น ได้กล่าวถึงการเรียนรู้ที่สะท้อนแนวคิดของแต่ละทฤษฏี 
โดยการแสดงให้เห็นถึงการเรียนรู้ทั้งในแง่ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  กระบวนการทางปัญญา 
การพัฒนาจิตใจ การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ตลอดจนการสร้างความรู้โดยการสร้างความหมายผ่าน
ประสบการณ ์

ความหมายของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 

ศักยภาพ หมายถึงคุณลักษณะพ้ืนฐาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์
ที่มีติดตัวมากับมนุษย์ทุกคน แต่ถูกปิดบังซ่อนเร้น แอบแฝงอยู่ ซึ่งความเป็นจริงมนุษย์สามารถดึง
ออกมาใช้ด้วยการเสริมสร้าง หรือการพัฒนาเพ่ือให้มีความเด่นกว่ามนุษย์อ่ืนๆ การเสริมสร้างหรือ  
การพัฒนาต้องมองศักยภาพเสมือนภูเขาน้ าแข็ง(The iceberg model) ซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่มองเห็น
อยู่เหนือน้ า ได้แก่ทักษะ และความรู้ ความสามารถ และส่วนที่ซ่อนเร้นอยู่ใต้น้ าได้แก่ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับตนเอง (Self-concept) บุคลิกลักษณะประจ าตัวบุคคล (Trait) และแรงจูงใจ (Motive) 

การศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพเพ่ือเป็นแนวทางของการสร้างเสริมจึงมีประโยชน์ทั้งระดับ
บุคคล และชุมชน ตลอดจนสังคมระดับประเทศ 

กระบวนการคิดเป็น 

โกวิท วรพิพัฒน์ (2537)ได้ให้ค าอธิบายเกี่ยวกับ “คิดเป็น” ว่า “บุคคลที่คิดเป็นจะ
สามารถเผชิญปัญหาในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีระบบ บุคคลผู้นี้จะสามารถพินิจพิจารณาสาเหตุของ
ปัญหาที่เขาก าลังเผชิญอยู่ และสามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆ ได้อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับทางเลือก เขา
จะพิจารณาข้อดีข้อเสียของแต่ละเรื่องโดยใช้ความสามารถเฉพาะตัวค่านิยมของตนเอง และ
สถานการณ์ท่ีตนเองก าลังเผชิญอยู่ประกอบการพิจารณา” 

การ “คิดเป็น” เป็นการคิดเพ่ือแก้ปัญหา คือ มีจุดเริ่มต้นที่ปัญหาแล้วพิจารณา 
ย้อน ไตร่ตรองถึงข้อมูล 3 ประเภท คือ ข้อมูลด้านตนเอง ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และข้อมูล
วิชาการ ต่อจากนั้นก็ลงมือกระท า ถ้าหากสามารถท าให้ปัญหาหายไป กระบวนการก็ยุติลง แต่หาก
บุคคลยังไม่พอใจแสดงว่ายังมีปัญหาอยู่ บุคคลก็จะเริ่มกระบวนการพิจารณาทางเลือกใหม่อีกครั้ง 
และกระบวนการนี้ยุติลงเมื่อบุคคลพอใจและมีความสุข 
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สรุปความหมายของ “คิดเป็น” 

- การวิเคราะห์ปัญหาและแสวงหาค าตอบหรือทางเลือกเพ่ือแก้ปัญหาและดับทุกข์ 
- การคิดอย่างรอบคอบเพ่ือการแก้ปัญหา  โดยอาศัยข้อมูลตนเอง ข้อมูลสังคม

สิ่งแวดล้อมและข้อมูลวิชาการ 

หลักการและแนวคิดของคนคิดเป็น 

1. หลักการของการคิดเป็น 
1.1 คิดเป็น เชื่อว่าสังคมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ก่อให้เกิดปัญหา ซึ่งปัญหานั้น

สามารถแก้ไขได ้
1.2 คนเราจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสมที่สุด โดยใช้ข้อมูลมาประกอบ 

การตัดสินใจอย่างน้อย 3 ประการ คือ ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง สังคม และวิชาการ 
1.3 เมื่อได้ตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้วยการไตร่ตรองรอบคอบ โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ตนเอง สังคม และวิชาการทั้ง 3 ด้านนี้แล้ว ย่อมก่อให้เกิดความพอใจในการตัดสินใจนั้นและควร
รับผิดชอบต่อการตัดสินใจนั้น 

1.4 แต่สังคมเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การคิดตัดสินใจอาจจะต้องเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 

5.2 แนวคิดเรื่องคิดเป็น (Khit Pen) 

ดังได้กล่าวมาแล้วว่า “คิดเป็น” เป็นกระบวนการคิดที่เกิดขึ้นจากหลักการและแนวคิด
ของ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ ซึ่งเป็นนักการศึกษาไทย และอดีตอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน 
และอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อุ่นตา นพคุณ (โกวิท วรพิพัฒน์, 2544 : 651 – 652) กล่าวถึง
แนวคิดเรื่อง “คิดเป็น” ว่าได้น ามาใช้ในวงการศึกษานอกโรงเรียน แล้วน ามาก าหนดเป็นจุดมุ่งหมายที่
ส าคัญของการศึกษาไทยทุกระดับและใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยนักการศึกษาไทยหลายท่าน
พยายามน าเรื่อง “การคิดเป็น” มาพัฒนาการจัดการศึกษาไทย และสร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทยจน
เป็นที่ยอมรับ และเกิดเป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษาไทยที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องการสอน
คนให้ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น” การคิดเป็นของ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ เป็นกระบวนการคิดและ
ตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยการใช้ข้อมูล 3 ด้าน ได้แก่ ข้อมูลตนเอง ข้อมูลสังคมและสิ่งแวดล้อม และ
ข้อมูลวิชาการมาประกอบการคิดและตัดสินใจ 

นอกจากนี้ ทองอยู่ แก้วไทรฮะ และจันทร์ ชุ่มเมืองปัก (โกวิท วรพิพัฒน์, 2544 : 
654 – 655) อธิบายเพ่ิมเติมว่า คน “คิดเป็น” คือ คนที่มีความสุขเมื่อได้ปรับปรุงตนเองและ
สังคมสิ่งแวดล้อมให้ผสมกลมกลืนกันด้วยกระบวนการแก้ปัญหาหรือการตัดสินใจแก้ปัญหาโดย
พิจารณาข้อมูลอย่างน้อย 3 ประการคือ 

1. การรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้เที่ยงธรรม หรือ ตน(Self) โดยพิจารณาความพร้อม 
ในด้านการเงิน สุขภาพอนามัย ความรู้ อายุ และวัย รวมทั้งความมีเพ่ือนฝูง และอ่ืน ๆ  

2. สังคมและสิ่งแวดล้อม (Society and Environment) หมายถึง คนอ่ืนนอกเหนือ 
จากเราและครอบครัว จะเรียกว่าบุคคลที่ 3 ก็ได้ คือดูว่าสังคมเขาคิดอย่างไรกับการตัดสินใจของเรา  
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เขาเดือดร้อนไหม เขารังเกียจไหม เขาชื่นชมด้วยไหม เขามีใจปันให้เราไหม รวมตลอดถึง เศรษฐกิจ
และสังคมนั้น ๆ เหมาะกับเรื่องที่เราตัดสินใจหรือไม่ รวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณี คุณธรรมและ
ค่านิยมของสังคม 

3. ความรู้ทางวิชาการ เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้วิชาการในเรื่องที่ตรงกับ 
การที่เราจะต้องตัดสินใจ ซึ่งถือเป็นหนังสือหลัก  

แนวความคิดเรื่องคิดเป็นมีองค์ประกอบที่ส าคัญในเชิงปรัชญา 3 ส่วน กล่าวคือ 
เป้าหมายสูงสุดของชีวิตมนุษย์ คือ ความสุข มนุษย์จึงแสวงหาวิธีการต่าง ๆ เพ่ือที่จะมุ่งไปสู่ ความสุข
นั้น แต่เนื่องจากมนุษย์มีความแตกต่างกันโดยพ้ืนฐานทั้งทางกายภาพ อารมณ์ สังคม จิตใจและ
สภาวะแวดล้อม ท าให้ความต้องการของคนแต่ละคนมีความแต่ต่างกัน การให้คุณค่า และความหมาย
ของความสุขของมนุษย์จึงแตกต่างกัน การแสวงหาความสุขที่แตกต่างกันนั้น มนุษย์ต้องปรับตั วให้
สอดคล้องกันสภาพแวดล้อมของตนเองซึ่งโดยหลักใหญ่ๆแล้ว วิธีการปรับตัวของมนุษย์ ได้แก่  
การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม หรือไม่ก็ปรับสภาพแวดล้อมให้เข้ากับตนอง หรืออาจปรับทั้งตนเอง
และสภาพแวดล้อมเข้าหากัน จนที่สุดแล้วไม่สามารถปรับตัวได้มนุษย์ก็จ าเป็นจะต้องหลีกออกจาก
สภาพแวดล้อมนั้น เพ่ือไปหาสภาพแวดล้อมใหม่ เพ่ือที่จะปรับตัวให้มีความสุขได้ใหม่ แต่แท้จริงแล้ว 
การที่มนุษย์จะเลือกปรับตัวอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนแต่ละคน การตัดสินใจ
นั้น จ าเป็นจะต้องใช้ข้อมูลอย่างรอบด้าน ซึ่งโดยหลักการของการคิดเป็นมนุษย์ควรจะใช้ข้อมูลอย่าง
น้อย 3 ด้านคือ ข้อมูลตนเอง ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง ทั้งทางด้านกายภาพ สุขภาพอนามัย ด้าน
จิตใจและความพร้อมต่าง ๆ ข้อมูลสังคม ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมครอบครัว สังคม 
วัฒนธรรม ความเชื่อ ประเพณี ค่านิยมตลอดจนกรอบคุณธรรม จริยธรรม และข้อมูลวิชาการ คือ 
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องคิด ตัดสินใจนั้น ๆ ว่ามีหรือไม่ เพียงพอ ที่จะน าไปใช้หรือไม่ การใช้
ข้อมูลอย่างรอบด้านนี้จะช่วยให้การคิดตัดสินใจเพ่ือแสวงหาความสุขของมนุษย์เป็นไปอย่างรอบคอบ 
เรียกวิธีการคิดตัดสินใจนี้ว่า “คิดเป็น” และเป็นความคิดที่มีพลวัตคือ ปรับเปลี่ยนได้เสมอ เมื่อข้อมูล
เปลี่ยนแปลงไป เป้าหมายชีวิตเปลี่ยนไป 

ลักษณะของคนคิดเป็น 

ลักษณะของคนคิดเป็น มี 8 ประการ(โกวิท วรพิพัฒน์, 2544) 
1. มีความเชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งธรรมดา สามารถแก้ไขได ้
2. การคิดที่ดีต้องให้ข้อมูลหลายๆด้าน (ตนเอง สังคม วิชาการ) 
3. รู้ว่าข้อมูลเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
4. สนใจที่จะวิเคราะห์ข้อมูลอยู่เสมอ 
5. รู้ว่าการกระท าของตนมีผลต่อสังคม 
6. ท าแล้ว ตัดสินใจแล้ว สบายใจ และเต็มใจรับผิดชอบ 
7. แก้ปัญหาชีวิตประจ าวันอย่างมีระบบ 
8. รู้จักชั่งน้ าหนักคุณค่ากับสิ่งรอบ ๆ ด้าน 
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สมรรถภาพของคนคิดเป็น 

1. เผชิญปัญหาในชีวิตประจ าวันอย่างมีระบบ 
2. สามารถที่จะแสวงหาและใช้ข้อมูลหลายๆด้าน ในการคิดแก้ไขปัญหา 
3. รู้จักชั่งน้ าหนัก คุณค่า และตัดสินใจหาทางเลือกให้สอดคล้องกับค่านิยม 

ความสามารถและสถานการณ์หรือเงื่อนไขส่วนตัวและระดับความเป็นไปได้ของทางเลือกต่างๆ 

กระบวนการคิดเป็น 

กระบวนการคิดเป็นอาจจ าแนกให้เห็นขั้นตอนต่าง ๆ ที่ประกอบกันเข้าเป็นกระบวนการคิดได้
ดังนี้ 

ขั้นที่ 1  ขั้นส ารวจปัญหา เมื่อเกิดปัญหา ย่อมต้องเกิดกระบวนการคิดแก้ปัญหา นั่นคือ 
การรับรู้ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และคิดแสวงหาทางแก้ปัญหานั้น ๆ 

ขั้นที่ 2  ขั้นหาสาเหตุของปัญหา เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา 
เพ่ือท าความเข้าใจปัญหา และสถานการณ์นั้นๆ โดยจ าแนกข้อมูลออกเป็น 3 ประเภทคือ 

ข้อมูลสังคม : ได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆ ตัว ปัญหาสภาพ
สังคมของแต่ละบุคคล ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชนและสังคมทั้งในแง่เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม เป็นต้น 

ข้อมูลตนเอง : ได้แก่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวบุคคล ซึ่งจะเป็นผู้ตัดสินใจ เป็นข้อมูล 
ทั้งทางด้านกายภาพ พ้ืนฐานของชีวิต ครอบครัว อาชีพ ความพร้อมทั้งทางอารมณ์ จิตใจ เป็นต้น 

ข้อมูลวิชาการ : ได้แก่ข้อมูลด้านความรู้ในเชิงวิชาการที่จะช่วยสนับสนุนในการ
คิดการด าเนินงาน ยังขาดวิชาการความรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับปัญหาในเรื่องใดบ้าง 

ขั้นที่ 3 ขั้นวิเคราะห์ หาทางแก้ปัญหา เป็นการวิเคราะห์ทางเลือกในการแก้ปัญหา หรือ 
การประเมินค่าข้อมูลทั้ง 3 ด้าน คือ ข้อมูลด้านตนเอง สังคม วิชาการ มาประกอบในการวิเคราะห์  
ช่วยในการคิดหาทางแก้ปัญหาภายในกรอบแห่งคุณธรรม ประเด็นเด่นของขั้นตอนนี้คือ ระดับของ  
การตัดสินใจที่จะแตกต่างกันไปแต่ละคนอันเป็นผลเนื่องมาจากข้อมูลในขั้นที่ 2 ความแตกต่างของ
ตัดสินใจดังกล่าวมุ่งไปเพื่อความสุขของแต่ละคน 

ขั้นที่ 4 ขั้นตัดสินใจ เมื่อได้ทางเลือกแล้วจึงตัดสินใจเลือกแก้ปัญหาในทางที่มีข้อมูล
ต่างๆ พร้อมสมบูรณ์ที่สุด การตัดสินใจถือเป็นขั้นตอนส าคัญของแต่ละคนในการเลือกวิธีการหรือ
ทางเลือกในการแก้ปัญหา ขึ้นอยู่กับว่าผลของการตัดสินใจนั้นพอใจหรือไม่ หากไม่พอใจก็ต้องทบทวน
ใหม ่

ขั้นที่ 5 ขั้นตัดสินใจไปสู่การปฏิบัติ เมื่อตัดสินใจเลือกทางใดแล้ว ต้องยอมรับว่าเป็น
ทางเลือกที่ดีที่สุดในข้อมูลเท่าที่มีขณะนั้น ในกาละนั้นและในเทศะนั้น เป็นการปฏิบัติตามสิ่งที่ได้คิด
และตัดสินใจแล้ว หากพอใจยอมรับผลของการตัดสินใจ มีความสุขก็เรียกได้ว่า “คิดเป็น” แต่หาก
ตัดสินใจแล้วได้ผลออกมายังไม่พอใจ ไม่มีความสุข อาจเป็นเพราะข้อมูลที่มีไม่รอบด้าน ไม่มากพอ ต้องหา
ข้อมูลใหม่คิดใหม่ตัดสินใจใหม่ แต่ไม่ถือว่าคิดไม่เป็น 
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แผนภูมิที่ 2.5 แสดงกระบวนการคิดเป็น 
ที่มา:โกวิท วรพิพัฒน์.(2544).การคิดเป็นเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมไทยในชีวิตพ่อเล่า 

 
จากแผนภูมิที่ 2.5 แสดงกระบวนการคิดเป็น สรุปได้ว่า ความเชื่อพ้ืนฐานของการ “คิดเป็น” 

มาจากธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการความสุข มนุษย์จะมีความสุขเมื่อตัวเองและสังคมสิ่งแวดล้อม
ประสมกลมกลืนกันอย่างราบรื่น ซึ่งแต่ละคน แต่ละกลุ่มสามารถท าได้ ดังนี้ 

สังคม 

ขั้นที่ 1 

สังคม 

ปัญหา 

ขั้นที่ 4 

ขั้นที่ 2 

มีความสุข 

ขั้นที่ 3 

ศึกษา รวบรวมข้อมูล 

ตนเอง วิชาการ 

ตนเอง 

วิชาการ 
กรอบแห่งคุณธรรม 

ขั้นที่ 5 

ตัดสินใจ 

พอใจ 

สู่การปฏิบัติ 

ไม่พอใจ 
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1. ปรับปรุงตนเองให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม 
2. ปรับปรุงสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับตัวเอง 
3. ปรับปรุงทั้งตัวเราและสังคมสิ่งแวดล้อมทั้งสองด้านให้ประสมกลมกลืนซึ่งกันและกัน 
4. หลีกสังคมและสิ่งแวดล้อมหนึ่งไปสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับตน 

เมื่อเกิดปัญหาขึ้น คนที่คิดเป็น จะใช้กระบวนการแก้ปัญหาด้วยการปรับตัวเอง สังคมและ
สิ่งแวดล้อมให้ประสมกลมกลืนกัน โดยอาศัยข้อมูลประกอบการคิด 3 ด้าน คือ ข้อมูลตนเอง ข้อมูล
สังคมและสิ่งแวดล้อม และข้อมูลวิชาการ แล้วจึงตัดสินใจ เมื่อตัดสินใจแล้วลงมือปฏิบัติ ดูว่าผล
ออกมาเป็นอย่างไร ถ้าพอใจก็จะมีความสุข แต่ถ้าไม่พอใจก็หาวิธีใหม่ในการแก้ปัญหาจนกว่าจะพอใจ 

6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

               การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องขอน าเสนอในส่วนของการวิจัยกระบวนการเรียนรู้และ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะตามขอบเขตของการวิจัยที่ศึกษาดังนี้ 

คมพล สุวรรณกูฎ (2544 : บทคัดย่อ) ท าการวิจัยเรื่องการศึกษาและพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชนในด้านการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ือการพ่ึงพาตนเองด้านสาธารณสุขของชุมชน
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาศักยภาพและทางเลือกของชาวบ้านในการดูแลรักษาสุขภาพที่
ด ารงในชุมชน 2) ศึกษาการเรียนรู้ การปรับตัว และการตัดสินใจของชาวบ้านในการดูแลรักษาสุขภาพ 
3) ทดลองแนวทางการพัฒนาการดูแลรักษาสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 4) วิเคราะห์ปัจจัย
เงื่อนไขที่ส่งผลต่องานพัฒนาการดูแลรักษาสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ผลการศึกษาพบว่า
ชาวบ้านมีศักยภาพและทางเลือกที่หลากหลายในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองทั้งในระดับปัจเจก
บุคคล / ครอบครัว / ชุมชน ชาวบ้านสามารถประยุกต์ใช้ทั้งภูมิปัญญาดั้งเดิม และภูมิปัญญาสมัยใหม่
ให้กลมกลืน โดยไม่ปฏิเสธด้านใดด้านหนึ่งโดยสิ้นเชิง ปัจจัยที่ช่วยให้ชุมชนสามารถแสวงหาแนวทาง  
ในการดูแลรักษาสุขภาพได้อย่างหลากหลาย และเหมาะสม 

ศรินยา  สุริยะฉาย (2552) ศึกษาการประเมินความต้องการจ าเป็นในการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในต าบลบางไทรป่า อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษา ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ รวมถึงการศึกษาความต้องการจ าเป็นของผู้สูงอายุ ซึ่งจะน า
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์หาสาเหตุของความต้องการจ าเป็นในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ๆ ศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการทางกายภาพ เช่น การบ ารุงร่างกายและ
ออกก าลังกายมีมากเป็นอันดับแรก มีการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังเป็นอันดับสอง และด้านการเงิน  
มีเพียงพอต่อการใช้จ่ายเป็นอันดับที่สาม ส่วนการมีเครื่องนุ่งห่มอย่างเพียงพอเป็นอันดับสุดท้าย  
ด้านความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นอยู่อย่างเพียงพอมีมาเป็นอันดับแรก ด้านการมีอาชีพต่ อ 
การด ารงชีวิตเป็นอันดับที่สอง และด้านแหล่งรายได้มีความมั่นคงและต่อเนื่องเป็นอันดับที่สาม  
ส่วนด้านความสามัคคีของบุคคลในครอบครัวและเพ่ือนบ้านเป็นอันดับสุดท้าย 

ด้านความรักความอบอุ่นมีมากเป็นอันดับแรก ด้านการได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือน
บ้านเป็นอันดับที่สอง และด้านการมีโอกาสพบปะสังสรรค์กับญาติและเพ่ือนเป็นอันดับสาม  
ด้านการให้ความรักแก่ผู้อ่ืนเป็นอันดับสุดท้าย ด้านการยอมรับจากบุคคลในครอบครัว มีมากเป็น
อันดับแรก มีความภาคภูมิใจในตนเองเป็นอันดับที่สอง บุคคลรอบข้างยอมรับว่ามีคุณค่าเป็นอันดับที่
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สาม เป็นที่พ่ึงของบุตรหลานเป็นอันดับสุดท้าย ต้องการแสวงหาตนเองหรือบทบาททางสังคมมีมาก
เป็นอันดับแรก เมื่อมีปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอันดับที่สอง การเลือกท ากิจกรรมต่างๆ 
ตามปรารถนาเป็นอันดับที่สาม และการยอมรับความชราภาพของตนเป็นอันดับสุดท้าย 

กัลยา สุทิน (2551) ศึกษาการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา 
ตลอดชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ ต าบลชะอวด อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับผู้สูงอายุ ต าบลชะอวด อ าเภอ
จุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้มีส่วนร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่การศึกษานอกโรงเรียน 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต าบล สภาวัฒนธรรม เจ้าอาวาส คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุและผู้น าชุมชน 
รวมทั้งสิ้น 15 คน การด าเนินการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยใช้วิธีการสนทนากลุ่มและการสังเกต 
แบบมสี่วนร่วม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์สรุปประเด็นเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า การใช้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท างานทุกขั้นตอน ตั้งแต่ 
ขั้นการวางแผนการท างาน ขั้นการด าเนินการและติดตามผล ขั้นสะท้อนผล/ปรับปรุงกิจกรรม
การศึกษาตลอดชีวิต ด้วยพ้ืนฐานความพร้อมของผู้มีส่วนร่วม ท าให้ผู้มีส่วนร่วมท ากิจกรรมด้วย  
ความเต็มใจ กระตือรือร้น และสร้างความเข้าใจ จึงเป็นสิ่งที่ด าเนินการได้ง่ายต่อผู้วิจัย 

1. ผลที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนร่วมของชุมชน ทุกคนให้ความร่วมมือและเห็นความส าคัญ 
ในการท ากิจกรรมร่วมกันทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนการท างานร่วมกันและการด าเนินการร่วมกัน
การตรวจสอบ การปรับปรุงและการพัฒนากิจกรรมร่วมกัน ส่งผลให้เกิดการท างานร่วมกัน ผสมผสาน
ไปได้ดีทุกคน ร่วมรับผิดและรับชอบ การท ากิจกรรมอยู่ภายใต้พ้ืนฐานของความสัมพันธ์ที่เสมอภาค
และเท่าเทียมกัน และผู้มีส่วนร่วมเห็นความส าคัญเห็นประโยชน์ของการท างานร่วมกัน ส่งผลให้ 
การท างานที่มีกิจกรรมหลากหลายเกิดพลังการขับเคลื่อนการท างานและพลังที่ช่วยหนุนเสริม  
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมของผู้สูงอายุมีอย่างต่อเนื่อง 

2. ผลที่เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ ผู้สูงอายุ พบว่าการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนจากการจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุ ท าให้เกิดการรวมกลุ่มของ
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่เป็นทางการมากขึ้น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันมีมากขึ้น การท ากิจกรรม
ร่วมกันเป็นการสร้างความรักความผูกพันเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน เข้าใจกันและเกิดความเอ้ืออาทรกัน
ภายในกลุ่มผู้สูงอายุ สรุปผลการด าเนินการได้ ๔ ด้าน ดังนี้ 

2.1 ด้านสุขภาพกาย กลุ่มผู้สูงอายุมีทักษะและความเข้าใจในการออกก าลังกาย 
ท่าต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัยของผู้สูงอายุ ตลอดจนวิธีการดูแลตนเองในการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และเหมาะกับวัยของผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น การจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุด้านสุขภาวะกาย
พบว่า ผู้สูงอายุเกิดการรวมกลุ่มในการออกก าลังกายเพ่ิมมากข้ึน 

2.2 ด้านจิตใจ การปฏิบัติธรรมในวันพระ โดยฝึกการสวดมนต์ นั่งสมาธิ ส่งผลให้เกิด
ความสงบด้านจิตใจ การฟังธรรมในวันพระ ท าให้การด าเนินชีวิตเกิดความสุขทางใจต่อผู้ปฏิบัติ 

2.3 ด้านอาชีพ เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ไว้จ าหน่ายของชมรมผู้สูงอายุ 
เช่น การท าเครื่องหอม การท าพิมเสนน้ า การท าดอกไม้จันทน์ 
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2.4 ด้านสังคม การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและเพ่ือนผู้สูงอายุ
ด้วยกัน ท าให้น าความรู้ไปช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนได้ เช่น การช่วยเหลือศพผู้ยากไร้ การท ากิจกรรม
เพ่ือนเยี่ยมเพ่ือนท าให้เกิดการช่วยเหลือผู้สูงอายุด้วยกันทั้งด้านวัตถุสิ่งของ และการแสดงน้ าใจที่รัก
เอ้ือเฟ้ือต่อกัน ส่งผลให้เกิดความรักและสามัคคีต่อกันในกลุ่ม 

3. ผลที่เกิดขึ้นกับองค์กร โดยเฉพาะหน่วยงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อ าเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนร่วม ส่งผลให้
การจัดกิจกรรม มีประสิทธิผลต่อผู้รับบริการ ผู้สูงอายุ เกิดผลในเชิงบวกต่อองค์กรและสร้ าง 
ความเชื่อมั่นในการท างานร่วมกันของชุมชนที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ดี
ระดับหนึ่ง 

ประยุทธ  แก้วน้อย 2551) ศึกษาปัญหาและความต้องการในการด าเนินงานของ 
กลุ่มอาชีพเทศบาลต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ปัญหาในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพและศึกษาความต้องการปัจจัยที่ส่งเสริมหรือสนับสนุน 
การด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลต าบลคลองโยง จ านวน  8 
กลุ่ม ใช้วิธีสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับกลุ่มอาชีพโดยวิธีสนทนากลุ่ม (Focus Groups) วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถ่ีค่าร้อยละ ผลการศึกษาพบว่า 1. ปัญหาของกลุ่มอาชีพ ได้แก่ ปัญหา
ด้านสมาชิกกลุ่มอาชีพ คือ ผู้น าชุมชนไม่มีบทบาทต่อกลุ่มอาชีพ และสมาชิกของกลุ่มอาชีพน าเงินไป
ใช้ผิดประเภท ปัญหาด้านเงินทุนหมุนเวียน คือ เงินทุนไม่เพียงพอ และสมาชิกกลุ่มอาชีพผิดนัดช าระ 
ปัญหาด้านวัสดุอุปกรณ์ คือ วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ปัญหาด้านการด าเนินงาน คือ ไม่มีสถานที่
จ าหน่ายผลผลิตที่แน่นอน และไม่พอใจกับราคาจ าหน่ายผลผลิต ปัญหาด้านภัยธรรมชาติ คือ ได้รับ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ โดยภัยธรรมชาติที่กลุ่มอาชีพประสบ คือ น้ าท่วม 2. ความต้องการของ
กลุ่มอาชีพ ได้แก่ ความต้องการด้านสมาชิกกลุ่มอาชีพ คือ ต้องการให้เทศบาลหรือหน่วยงานภาครัฐ
พัฒนาสมาชิกของกลุ่มอาชีพ โดยการอบรมเพ่ิมเติมความรู้และทักษะการผลิต ความต้องการ  
ด้านเงินทุนหมุนเวียน คือ เพิ่มจ านวนเงินทุนหมุนเวียนให้มากยิ่งข้ึน และผ่อนผันระยะเวลาช าระเงินกู้
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สมารถคืนเงินได้ทัน ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์ คือ ต้องการวัสดุอุปกรณ์  
ในการด าเนินงานเพ่ิมเติม และต้องการให้เทศบาลสนับสนุนเงินทุนเพ่ิมเติมในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ความต้องการด้านการด าเนินงาน คือ ต้องการให้เทศบาลจัดหาแหล่งตลาดเพ่ือการจ าหน่าย ต้องการ
ให้เทศบาลให้ความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการแก่กลุ่มอาชีพเพ่ิมเติมและต้องการให้มีวิทยากรให้ความรู้
เกี่ยวกับการด าเนินงานเป็นประจ า ความต้องการด้านภัยธรรมชาติ คือ กลุ่มอาชีพต้องการให้เทศบาล
ตั้งงบประมาณในการกู้ยืมเพ่ือบรรเทาสาธารณภัยให้แก่กลุ่มอาชีพ และต้องการให้เกษตรอ าเภอให้
ความช่วยเหลือเพ่ิมเติมหลังจากประสบภัย 

นฤมล สมัตถะ(2551) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ชุมชน
ต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.ศึกษาสภาพและปัญหา 
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การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรมตามนโยบาย
เยาวชนแห่งชาติและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนระยะยาว พ.ศ.2545 - 2554 เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและการสนทนากลุ่ม 2.ศึกษาปัญหาและความต้องการด้านศักยภาพ
เด็กและเยาวชน ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ตัวแทนเด็กและเยาวชนที่ได้มาจากการคัดเลือกจากกลุ่มเด็กและ
เยาวชนและจากผู้น าในชุมชน ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 7 - 25 ปี จ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่  
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและการสนทนากลุ่ม 3.หาแนวทางการพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชน ชุมชนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ผู้ให้ข้อมูล ผู้ที่เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
ในการยืนยัน ตรวจสอบข้อมูล สภาพและปัญหาการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน รวมทั้งหมด 12 
คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา การพรรณนาวิเคราะห์ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย และ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. สภาพการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตามประเด็นที่ท าการศึกษาทั้ง 4 ด้าน 

1. ด้านสุขภาพและการป้องกัน สรุปได้ดังนี้ มีการจัดกิจกรรมการออกก าลังกาย 
โดยการแข่งขันกีฬาตามเทศกาล และกิจกรรมการออกก าลังกายทุกเช้าก่อนเข้าเรียน กิจกรรมแข่งขัน
กีฬาระหว่างโรงเรียน 

2. ด้านสติปัญญาและความสามารถ สรุปได้ดังนี้ ด าเนินงานโดยจัดกิจกรรมพัฒนา
จิตใจตามวันส าคัญทางศาสนา ประเพณี เช่น กิจกรรมวันเข้าพรรษา ออกพรรษา วันสงกรานต์  
วันขึ้นปีใหม่ มีการท าบุญตักบาตรและสืบสานวัฒนธรรมไทย  

3.ด้านอารมณ์และความรับผิดชอบตามวัย สรุปได้ดังนี้ ด าเนินงานโดยมีกิจกรรม 
เช่น การด าเนินงานส่งเสริมงานวิชาการและงานกิจกรรมการพัฒนาสังคม  

4. การการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม สรุปได้ดังนี้ ด าเนินงานให้เกิดการเรียนรู้ 
เช่น มีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 

2. ปัญหาการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตามประเด็นที่ท าการศึกษาทั้ง ๔ ด้าน คือ  
1. ด้านสุขภาพและการป้องกัน มีปัญหาเรื่องความไม่ตระหนัก เพราะว่าเด็กและ

เยาวชนไม่เห็นความส าคัญของการออกก าลังกายและการรักษาสุขภาพ  
2. ด้านสติปัญญาและความสามารถในการท างาน ขาดความร่วมมือ เพราะว่า 

ในการด าเนินงานเด็กและเยาวชน ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือ  
3. ด้านอารมณ์และความรับผิดชอบตามวัย มีปัญหาครอบครัวแตกแยก เพราะว่า

เด็กและเยาวชนอาศัยอยู่กับตา ยาย ผู้สูงอายุเนื่องจากบิดา มารดา ต้องไปท างานต่างจังหวัด  
4.ด้านการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม ขาดความร่วมมือและงบประมาณ เพราะว่า

ในการด าเนินงานเด็กและเยาวชนไม่ให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมของสังคมในกลุ่มเยาวชน  
นอกสถานศึกษาและขาดงบประมาณในการท ากิจกรรม 

3. ปัญหาด้านศักยภาพเด็กและเยาวชนตามประเด็นที่ท าการศึกษาท้ัง 4 ด้าน คือ  
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1. ด้านสุขภาพและการป้องกัน มีปัญหาเรื่องเวลาในการออกก าลังกาย เพราะว่าเด็ก
และเยาวชนเรียนหนังสือ ท างาน ท าไร่ ท านา จึงไม่มีเวลาในการออกก าลังกายและสถานที่  
ขาดอุปกรณ์และการรวมตัวในการออกก าลังไม่พร้อมเพรียงกัน  

2. ด้านสติปัญญาและความสามรถในการท างาน มีปัญหาเพราะว่าในการเรียนรู้ที่จะ
แสวงหาข้อมูลในการตัดสินใจ รู้จักคิด รู้จักเลือกสารสนเทศที่ดี และเหมาะสมด้วยตนเองนั้น เด็กและ
เยาวชนขาดทักษะและความอ านวยความสะดวกเรื่องสถานที่ แหล่งข้อมูลไม่เพียงพอกับความต้องการ  

3. ด้านอารมณ์และความรับผิดชอบตามวัย ไม่มีการวางแผน เพราะว่าการท างาน
แบบร่วมมือเด็กและเยาวชนยังไม่มีการวางแผนที่ดีในการท างาน เช่น การแบ่งหน้าที่ในการท างานให้
เหมาะสมกับความถนัดของแต่ละคน  

4. ด้านการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม ขาดการมีส่วนร่วม เพราะว่าครู ผู้ปกครอง
และชุมชนไม่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 

4. ความต้องการด้านศักยภาพเด็กและเยาวชน ตามประเด็นที่ท าการศึกษาทั้ง 4 ด้าน 
คือ  

1. ด้านสุขภาพและการป้องกันต้องการค าแนะน า เพราะว่าเด็กและเยาวชนต้องการ
ค าแนะน าและข้อมูลในการท าประกัน พร้อมทั้งการบริการอย่างต่อเนื่องและให้ครอบคลุมกับเด็กและ
เยาวชน ทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา  

2. ด้านสติปัญญาและความสามารถในการท างาน ความต้องการให้ด าเนินงาน 
อย่างต่อเนื่อง เพราะว่าเด็กและเยาวชนมีความต้องการให้บิดามารดา ครูและสื่อมวลชนร่วมกันดูแล 
จัดกิจกรรมให้ค าแนะน าพร้อมทั้งมีกิจกรรมการศึกษาดูงานจากแหล่งรู้จริง  

3. ด้านอารมณ์และความรับผิดชอบตามวัย ต้องการการเลี้ยงดูด้วยความรัก 
เพราะว่าเด็กและเยาวชนต้องการใช้เหตุผล การมีเวลา ความรักและความเข้าใจในการเลี้ยงดูพร้อมทั้ง
เป็นแบบอย่างท่ีดี  

4. ด้านการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม ต้องการการมีส่วนร่วม เพราะว่าเด็กและ
เยาวชนต้องการให้ครู ผู้ปกครองและชุมชนส่งเสริมการเรียนรู้และมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  
ในการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 

5. แนวทางการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน สรุปได้ดังนี้ 
5.1 ด้านสุขภาพและการป้องกัน ผู้น าในท้องถิ่น ผู้ปกครอง วัด โรง เรียน  

ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน 
5.2 ด้านสติปัญญาและความสามารถในการท างาน จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้

ภายในกลุ่มเด็กและเยาวชนในชุมชนเพ่ือสร้างความรักความสามัคคี 
5.3 ด้านอารมณ์และความรับผิดชอบตามวัย จัดกิจกรรมวันส าคัญ เช่น วันพ่อ  

วันแม่ วันเด็ก วันผู้สูงอายุ โดยผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง วัด โรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
5.4 ด้านการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม สร้างให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม 

ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดความรัก ความหวงแหนกับชุมชนของตนเอง 
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วาสนา ตะเภาพงษ์ (2547) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การสร้างโอกาสการมีงานท าของ 
คนพิการ” พบว่าเจตคติของฝ่ายนายจ้างที่มีต่อการสร้างโอกาสการมีงานท าของคนพิการ เห็นด้วยกับ 
การจ้างงานคนพิการและค่อนข้างเห็นด้วยต่อกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ  
คนพิการ พ.ศ. 2534 แต่เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว อาจกล่าวได้ว่า ฝ่ายนายจ้างค่อนข้างเห็นด้วย
กับการสร้างโอกาสการมีงานท าของแรงงานพิการ หรือคนพิการค่อนข้างมีโอกาสได้งานท าในฐานะ
ลูกจ้าง ส่วนที่เป็นเจตคติต่อการจ้างงานคนพิการนั้น มีเจตคติค่อนข้างเห็นด้วย ซึ่งเป็นระดับต่ าที่สุด
ในกลุ่ม นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงในการควบคุมนโยบาย 
ด้านการบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการยังมีเจตคติท่ีปิดกั้นโอกาสในการท างานของคนพิการ
อยู่ ด้วยเหตุนี้เมื่อพิจารณาถึงนโยบายของสถานประกอบการความยากล าบากในการรับคนพิการ  
เข้าท างาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ต้องการรับคนพิการ และพระราชบัญญัติการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพของคนพิการ แต่ในทางปฏิบัติแล้วเป็นการยากท่ีนายจ้างจะจ้างคนพิการเข้าท างาน 

ธนายุส ธนธิติ , ประฤดา สุริยันต์ และยุวดี ถิรธราดล (2549) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
“สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและเพ่ือทุกคนในสังคม” พบว่า การให้ความส าคัญกับบุคคล
และสิ่งแวดล้อมเป็นการกระจายความเป็นธรรมให้กับทุกคนในสังคม มีทั้งบุคคลทั่วไป คนพิการ 
ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี เพ่ือให้ทุกคนเข้าถึงทรัพยากรและบริการต่างๆที่ควรได้รับที่น ามาเป็นการพัฒนา
ตนเอง ซึ่งคนพิการประเภทต่างๆก็มีความจ าเป็นและต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกเฉพาะบุคคลและ
สิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะ โดยสิ่งอ านวยความสะดวกเฉพาะบุคคลที่เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้  
คนพิการใช้พ่ึงทางร่างกายจะท าให้คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและหน้าที่พัฒนาขึ้น ส่วนสิ่งอ านวย  
ความสะดวกสาธารณะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้คนพิการอยู่ร่วมกับคนอ่ืน มีปฏิสัมพันธ์ และมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมต่างๆของสังคม จนเกิดการยอมรับจากสังคมเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ดังนั้นหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ควรด าเนินการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยการจัดท าและ
ปรับเปลี่ยนสิ่งอ านวยความสะดวกให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของคนพิการ 
ทุกประเภทหรือมีการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะให้ทุกกลุ่มคนใช้งานร่วมกันได้ เพ่ือให้
ความเป็นอยู่ดีของคนพิการยิ่งข้ึน สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขในส่วนการจัดการดูแล
ระบบสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบมากมาย แต่คนพิการส่วนมาก
ยังมีปัญหาด้านการเข้าถึงหน่วยงาน เพ่ือติดต่อขอความช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังขาดการรับรู้ข่าวสาร
และมีปัญหาเรื่องความซ้ าซ้อนในการช่วยเหลือจึงขาดการมีส่วนร่วมในระบบการจัดการสิ่งอ านวย
ความสะดวก และในส่วนของต้นทุนในการจัดท าหรื อปรับเปลี่ยนสิ่ งอ านวยความสะดวก 
ทั้งเฉพาะบุคคลและสาธารณะมีความหลากหลาย เพราะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการใช้งาน  
ความคงทน และคุณสมบัติพิเศษต่างๆ ซึ่งก็ท าให้ต้นทุนต่างกัน แต่การจัดท าหรือปรับเปลี่ยน  
สิ่งอ านวยความสะดวก ควรมีส่วนร่วมจากทุกกลุ่มคน และการใช้งานจะต้องครอบคลุมคนพิการ 
ทุกประเภทและบุคคลทั่วไป เพ่ือให้ทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิ่งอ านวย  
ความสะดวกต่างๆ ที่จัดท าข้ึนได ้

ดาริน  เจริญศิลป์  (2552) ศึกษาการรับรู้กฎหมายและบทบาทของกฎหมาย 
ในการด ารงชีวิตของคนพิการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการตระหนักรั บรู้ของคนพิการเกี่ยวกับ
กฎหมายเพ่ือคนพิการและบทบาทของกฎหมายนี้ที่มีต่อการด ารงชีวิตและอัตลักษณ์ของคนพิการ 
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การศึกษาได้อาศัยข้อมูลที่ เกี่ยวข้องจากเอกสารทางวิชาการต่างๆ และการสัมภาษณ์เชิงลึก  
กลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้กรอบแนวคิดเรื่อง 
การรับรู้กฎหมาย แนวคิดเรื่องการรับรู้สิทธิ แนวคิดเรื่องการด ารงชีวิตอิสระของคนพิการ และแนวคิด
เรื่องปิรามิดของผู้ได้รับบาดเจ็บและการเยียวยาความเสียหาย(ฐานของปิรามิดหมายถึงจ านวน
ผู้ได้รับบาดเจ็บและยอดปิรามิดได้แก่จ านวนผู้เสียหายที่ใช้สิทธิด าเนินคดีตามกฎหมาย) ผลการวิจัย
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. กฎหมายเพ่ือคนพิการที่รัฐบัญญัติขึ้นมีบทบาทส าคัญในการด ารงชีวิตและการรับรู้
กฎหมายของคนพิการท าให้คนพิการมีความเข้าใจสิทธิและโอกาสที่กฎหมายรับรองให้มากพอสมควร 
อย่างไรก็ดี ปรากฎว่ายังไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ท าให้คนพิการไม่ได้รับสิทธิตาม
กฎหมายอย่างแท้จริง นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์ด้านข่าวสารและกฎหมายส าหรับคนพิการยังมี
น้อยเกินไป ท าให้คนพิการไม่ค่อยมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารและกฎหมายต่างๆ 

2. กลุ่มคนพิการตัวอย่างส่วนใหญ่ในการศึกษาครั้งนี้มีระดับของการรับรู้กฎหมาย
ค่อนข้างสูง ทั้งนี้ ระดับของการรับรู้กฎหมายมิได้ขึ้นอยู่กับประเภทของความพิการ เพศ อายุ หรือ
ระดับการศึกษา แต่ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก ๒ ประการ ได้แก่ ประสบการณ์ในการเผชิญกับปัญหา 
ในการด ารงชีวิตและการมีส่วนร่วมในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ 

3. การรับรู้กฎหมายของคนพิการท าให้คนพิการเกิดความเข้าใจว่าตนเองมีสิทธิตาม
กฎหมายเช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป แต่พวกเขารู้สึกว่าไม่ได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานนี้ตามที่ควรจะเป็น  
คนพิการมักถูกกีดกันออกไปจากการใช้สิทธิของตนเองและมักจะได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เหมาะสม
และด้อยกว่าคนปกติทั่วไปอยู่เสมอ นอกจากนี้คนพิการยังไม่ได้รับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
อย่างเต็มที่และได้รับสิทธิและโอกาสทางสังคมน้อยกว่าคนปกติทั่วไป อย่างไรก็ดี คนพิการส่วนใหญ่
ไม่ได้เรียกร้องเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิทธิต่างๆ ผ่านกระบวนการที่เป็นทางการของกฎหมาย เนื่องจาก  
ไม่ทราบถึงวิธีการ จึงท าให้จ าต้องยอมรับในสิ่งที่สังคมหยิบยื่นให้ 

4. การรับรู้สิทธิตามกฎหมายของคนพิการมีบทบาทส าคัญในการสร้างอัตลักษณ์หรือ
ความเข้าใจตนเองของคนพิการ ท าให้คนพิการมีความเข้าใจว่าตนเองก็เป็นประชาชนคนหนึ่งที่ควร
ได้รับสิทธิในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับคนอ่ืนๆ และสามารถท าสิ่งต่างๆ ได้เท่าเทียมกับคนปกติ จึงมี
ความต้องการให้สังคมยอมรับว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเช่นกัน 

เฉิน หยง เฉิน และคณะ (Chen,Yong-Chen  et all ,2012 : abstract) วิจัยเรื่อง 
การวิเคราะห์แนวโน้มทางภูมิศาสตร์ของการมีอายุและความเสื่อมสภาพวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ืออธิบายความเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) และวิเคราะห์แนวโน้มทางภูมิศาสตร์  
ในปี 2543-2553 ประเทศไต้หวัน ใช้ข้อมูลจากระบบสารสนเทศ มาวิเคราะห์ได้แก่ 1) ข้อมูล 
การเสื่อมสภาพของสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตของประชากรจ าแนกตามอายุและการศึกษา 
ปี 2543- 2553  และ2) ข้อมูลประชากรทั่วไปที่มีอายุ65 ปีขึ้นไปปี2543- 2553    สถิติในการ
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วิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าความถี่ ร้อยละ และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพ่ืออธิบายความเสื่อมถอย
ระหว่างผู้สูงอายุ และพ้ืนที่ในการบริหารจัดการ มีการทดสอบแนวโน้ม ระยะเวลาของผู้สูงอายุ พบว่า 
ค่าเฉลี่ยความเสื่อมถอย เป็นร้อยละ 14.8 ของทุก11ปี มีนัยส าคัญ ที่ระดับ .0001 (R= 0.901)  
เมื่อพิจารณาความเสื่อมถอยของผู้สูงอายุในแต่ละพ้ืนที่ พ้ืนที่สูงฝั่งตะวันออกได้แก่ ไตตุง (Taitung)  
ร้อยละ 24.2 ยิหลาน (yilan) ร้อยละ21.0 ฮัวเหลียน (Hualien)20.3 และเมืองที่เป็นศูนย์กลาง 
กสิกรรม เช่น หยันหลิน (Yunlin)  ร้อยละ 21.8 หนานตู (Nantou) ร้อยละ 17.6 และไชยิ (Chiayi)  
ร้อยละ 17.3  ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงที่มากที่สุดของความเสื่อมถอยของผู้สูงอายุ  คือ  
ช่วง เวลา 11 ปีในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกของไต้หวัน และข้อเสนอแนะการวิจัยควรจัดให้มี
งบประมาณมากข้ึน กับผู้สูงอายุ การจัดอาสาสมัครโดยเฉพาะด้านสุขภาพและสวัสดิการ 

เหยิง ดับบิว จีน และคณะ (Yeung,W.Jean et all ,2012: abstract) วิจัยเรื่อง
ความเครียดทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และอัตราการตายของผู้ที่มีอายุมากที่สุดในผู้สูงอายุ ประเทศ
จีน มีวัตถุประสงค์เพ่ือการคาดคะเนล่วงหน้าในช่วงเวลาสี่ทศวรรต(ปี2593) โดยศึกษากลุ่มผู้สูงอายุที่
อายุมากที่สุดที่ยากจน พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และอัตรา
การตาย ของผู้สูงอายุ การวิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างระหว่างปี 2543-2549 ทั้งเพศชายและหญิง จ านวน 
10972 คน มีอายุ 80-105 ของปี 2543  โดยมี องค์ประกอบของความเสี่ยงที่ท าให้เกิดความเครียด 
ได้แก่ ตัวแปร อายุ สถานภาพ( ม่าย หย่า แยก การอยู่คนเดียว) ขาดการศึกษา การไม่ได้อยู่กับบุตร
หลาน ไม่มีบ านาญ ผลปรากฏว่าความเครียดทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์เชิงลบกับคุณภาพชีวิต ผู้ที่มี
คุณภาพชีวิตต่ าจะมีความเครียดทางเศรษฐกิจ มีอัตราการตายสูง มีการคาดท านายถึง ร้อยละ 42  
ในเขตพ้ืนที่ชนบท  เมื่อมีการควบคุมตัวแปรคุณลักษณะพ้ืนฐานของประชากร และสุขอานามัยทั่วๆไป
ส าหรับผู้สูงอายุในชนบทพบว่า การได้รับการดูแล และมีบ านาญส่งผลต่ออ านาจการท านายต่ออัตรา
การตาย ร้อยละ 23 และ 66 ตามล าดับ อย่างไรก็ตามในเขตเมือง ความเครียดทางเศรษฐกิจไม่มี
ผลกระทบโดยตรงต่อการตายของผู้สูงอายุ 

วิลเลี่ยม ฟิลิปปาและคณะ(William,Phillippa et all ,2012: abstract)  วิจัยช่วงชีวิต
ในวัยเด็ก บ้าน ขุมชน โรงเรียน การท างานที่ส่งผลต่อโอกาสของวัยรุ่นในเขตปริมณฑล ประเทศ
ออสเตเรีย จุดมุ่งหมายของการศึกษา  เพ่ือเสนอความส าคัญหรือสร้างความเข้าใจของช่องว่างหรือ
ข้อจ ากัดชั่วคราวเกี่ยวกับ ชีวิตของวัยรุ่นในมุมมองของผู้ใหญ่ และบริบทของการเปลี่ยนแปล ง 
ในการท างาน แบบแผนการเลี้ยงดูของพ่อแม่ในออสเตเรีย ชุมชน โรงเรียน ความไม่แน่นอน  
ในการท างานของผู้ปกครอง  ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อโอกาสเพื่อให้วัยรุ่นแสดงความสามารถในการเข้าสู่ช่วง
ชีวิตความเป็นผู้ใหญ่ วิธีศึกษา ใช้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กวัยรุ่นหญิงชาย จ านวน174  คน มีอายุ
ระหว่าง 11-18 ปี ในจ านวนนี้ได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพ่ือจัดสนทนากลุ่มจ านวน 22 คนจาก 2 กลุ่ม 
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ของโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ในชุมชน โดยพิจารณาสภาพความเป็นอยู่ที่บ้าน ชุมชน
ท้องถิ่น และการท างานของผู้ปกครอง  

ข้อค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่าวัยรุ่นที่ได้รับ โอกาส จากการปฏิสัมพันธ์ภายในสังคม 
ประสบการณ์ในการท างาน การศึกษา กิจกรรมสันทนาการ และองค์กรอิสระในชุมชน บริบทในวิถี
ชีวิตของวัยรุ่น มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของวัยรุ่น 

สรุป วัยรุ่นจะมีความเชื่อมโยง ปฏิสัมพันธ์ภายใต้สภาพบ้าน ชุมชนท้องถิ่น โรงเรี ยน  
การท างานของผู้ปกครอง มิใช่เพียงเฉพาะสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ที่ดีของตนเองหรือครอบครัว
เท่านั้น  

การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
เทคนิคการวิจัย และการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ โดยเฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นพบว่าแต่ละกลุ่ม
มีลักษณะที่แตกต่างกันทั้งทางกายภาพ ด้านจิตใจ วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม มีเงื่อนไขของ  
ความต้องการ ฐานคิด ประสบการณ์ ความต้องการ ปัญหา การพัฒนาศักยภาพที่แตกต่างกัน ซึ่งการวิจัยที่
อยู่บนฐานของการใช้ชุมชนจะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือเพ่ิ มศักยภาพ 
การเรียนรู้ของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายเฉพาะทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวัยแรงงาน 
กลุ่มเด็กและเยาวชนได้อย่างมีศักยภาพโดยค านึงถึงสภาพปัญหา ความต้องการและความแตกต่างของ
บุคคลเป็นส าคัญ 
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บทที่ 3  
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพชุมชน และ ศักยภาพ ของกลุ่มผู้สูงอายุ 
กลุ่มคนวัยท างาน กลุ่มเด็กและเยาวชน และกลุ่มคนพิการเพ่ือหาแนวทางจัดกระบวนการเรียนรู้ 
โดยประยุกต์ใช้เทคนิค AIC ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตามสภาพ และความต้องการของชุมชน  
มีการวางแผนกับชุมชนเพื่อส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของทุกกลุ่ม ซึ่งเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา ก าหนดทิศทางการแก้ไข
ปัญหา ร่วมตัดสินใจเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม และร่วมรับผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น 
คณะผู้วิจัยจึงออกแบบการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research) โดยจัดให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนวัยท างาน กลุ่มเด็กและ
เยาวชน และกลุ่มคนพิการ ได้พัฒนาศักยภาพของตน การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาภาคสนาม (Field 
Study) ในพ้ืนทีต่.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

พื้นที่ศึกษำ 

การเลือกพ้ืนที่ศึกษาครั้งนี้เป็นการเลือกแบบเจาะจง (purposive selection) ในต าบล
คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม จ านวน 8 หมู่บ้านที่ศึกษา คือ บ้านคลองโยง บ้านชัยขันธ์  
บ้านแหลนหาย บ้านวัดมะเกลือ บ้านดอนทอง บ้านคลองโยงใหม่ บ้านคลองซอย และบ้านสหกรณ์  

กลุ่มเป้ำหมำยที่ศึกษำ 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้แก่  กลุ่มผู้สูงอายุ  
กลุ่มคนวัยท างาน กลุ่มเด็กและเยาวชน และกลุ่มคนพิการ ใน ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์อายุ และความพิการของแต่ละกลุ่ม  ซึ่งมีเกณฑ์ 
ในการคัดเลือกดังนี ้

1. อาศัยอยู่ในพื้นท่ีต าบลคลองโยงอย่างน้อย 1 ปี 
2. มีอายุตามกลุ่มที่ก าหนด 
3. สมัครใจ และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มได ้
 จ านวนผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 กลุ่มผู้สูงอายุ 30 คน  
 กลุ่มคนวัยท างาน15คน  
 กลุ่มเด็กและเยาวชน20คน และ 

กลุ่มคนพิการ 5 คน 
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เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 

เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย  
1. แบบส ำรวจชุมชน การศึกษาเอกสารข้อมูลสภาพชุมชนด้านสังคม วัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และสิ่งแวดล้อม ความต้องการเรียนรู้ด้านสุขภาพ อาชีพ วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา 

2. แบบสัมภำษณ์และแนวทำงกำรสนทนำกลุ่ม จ านวน 4 ชุด 
 ชุดที่ 1 แนวทางการสนทนากลุ่ม (Group discussion Guideline) ส าหรับสนทนา

กลุ่มกลุ่มผู้สูงอายุ (30 คน) กลุ่มคนวัยท างาน (15 คน) กลุ่มเยาวชน (20 คน) ส่วนกลุ่มคนพิการ 
(จ านวน 5 คน ) ใช้การเยี่ยมบ้านและสนทนากลุ่มผู้ดูแลคนพิการ บันทึกข้อมูลในระยะเตรียมการ  
(Pre – Research) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินสภาพคนพิการ ก่อนการวางแผนจัดประชุมแบบ
มีส่วนร่วม AIC 

ชุดที่ 2 การประชุมแบบมีส่วนร่วม AIC และการประเมินผล 
ชุดที่ 3 แนวสัมภาษณ์เจาะลึก (In – depth Interview Guideline) ส าหรับ

สัมภาษณ์กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวัยท างาน กลุ่มเด็กและเยาวชน และกลุ่มคนพิการ หรือรายที่มีข้อมูลอ่ืนๆ
น่าสนใจเพียงพอที่จะศึกษาเฉพาะกรณี (case study) 

 ชุดที่ 4 แบบบันทึกการสังเกต ใช้เมื่อติดตามเยี่ยมคนพิการที่บ้าน เพ่ือบันทึก 
การสังเกตสภาพที่อยู่อาศัย การเอาใจใส่ดูแลคนพิการของสมาชิกในครอบครัว และบันทึกการมี 
ส่วนร่วมกิจกรรมของคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการขณะประชุมวางแผนแบบมีส่วนร่วม AIC 

นอกจากเครื่องมือเพ่ือการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลสภาพ ปัญหา ศักยภาพ และ
ความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวัยท างาน กลุ่มเด็กและเยาวชน และกลุ่มคนพิการ แล้วการวิจัยมี
การจัดกิจกรรมที่หลากหลายตามสภาพของแต่ละกลุ่มดังนี้ 

กลุ่มผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการนัดพบแต่ละเดือน 
กลุ่มวัยท างาน เข้าร่วมประชุมสหกรณ์การเกษตรคลองโยง 
กลุ่มเด็กและเยาวชน นัดประชุมทุกอาทิตย์ 
กลุ่มคนพิการ เยี่ยมบ้านเฉพาะกรณ ี

วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ด้วยลักษณะของเครื่องมือเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์ การเยี่ยมบ้าน
คณะผู้วิจัยแบ่งความรับผิดชอบการศึกษาของแต่ละกลุ่มทุกครั้งจะประชุม และลงพ้ืนที่ตามสภาพของ
แต่ละกลุ่มเป้าหมายรวมกัน กล่าวคือกลุ่มผู้สูงอายุจะพบกลุ่มตามกิจกรรมของผู้สูงอายุในสัปดาห์ที่ 2 
หรือ 3 ตามการนัดภายในกลุ่ม กลุ่มวัยท างานจะพบตามการประชุมของกลุ่มสหกรณ์วันที่ 10 ของ
เดือน กลุ่มเด็กและเยาวชนพบทุกสัปดาห์ในวันอาทิตย์ และกลุ่มคนพิการเยี่ยมบ้านตามข้อมูลข้างต้น 
ซึ่งทุกกลุ่มจะมีผู้น าที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการในการประสาน การตรวจสอบโดยคณะวิจัยนอก
จาการจัดเวทีจะเชิญวิทยาเข้าร่วมประชุมเพ่ือก าหนดแผนการด าเนินการและประเมิน เมื่อเสร็จสิ้น
กิจกรรมมีการประชุมเพ่ือสรุปผลประเมินผลการเรียนรู้ของคณะวิจัย  
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content analysis) และ
วิเคราะห์กระบวนการ(process analysis)  

การด าเนินการวิจัยครั้งนี้นอกจากองค์ความรู้ที่เกิดจากชุมชนแล้ว ยังเป็นแนวทางของ
การเรียนรู้ในระดับดุษฏีบัณฑิตเพ่ือประกอบการเรียนรู้ในรายวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา
มนุษย์ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะโดยมีวิธีการด าเนินงานดังนี้ 

1. ประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดปัญหา หัวข้อ ระยะเวลา พ้ืนที่ ตลอดจนความเป็นไปได้
ในการจัดท าโครงร่างการวิจัยที่สอดคล้องกับวิชาที่ศึกษา 

2. เขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ 
3. วางแผนปรับโครงร่างการวิจัย 
4. จัดการเรียนรู้ตามมคอ.3 ภาคทฤษฏี 
5. ศึกษา ดูงานการจัดประชุมเทคนิคAIC 
6. ลงพื้นที่เพ่ือศึกษาภาคสนามตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
7. ด าเนินการตามกระบวนการวิจัย 
8. วิเคราะห์และสรุปรายงานผลการวิจัย 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร (ชี้แจงคณะวิจัย)  

ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาด าเนินการ (25 พฤษภาคม 2554 – 24 พฤษภาคม 2555) 

กิจกรรม 2554-2555 
พ.ค. มิ.ย.-ส.ค. ก.ย.-

พ.ย. 
ธ.ค.-มี.ค. เม.ย.-พ.ค. 

1. ประชุมวางแผนด าเนินโครงการ ขออนุมัติ
งบประมาณ 

2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3. สร้างเครื่องมือ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

วิจัย 
4. เก็บรวบรวมข้อมูล 
5. วิเคราะห์ข้อมูล 
6. เขียนรายงานการวิจัย 

     

ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ได้ด าเนินการวิจัย ออกเป็นระยะดังต่อไปนี้ 
ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพของชุมชน ปัญหา ศักยภาพ และความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
ระยะที่ 2 ขั้นปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพ และความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
ระยะที่ 3 ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
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ระยะที่ 1 กำรศึกษำสภำพของชุมชน ปัญหำ ศักยภำพ และควำมต้องกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ 

การศึกษาสภาพของชุมชน ปัญหา ศักยภาพ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้  

1. ขั้นก าหนดสภาพ/ปัญหา ศักยภาพ ความต้องการการเรียนรู้  
สภำพชุมชน 
ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะแต่ละกลุ่ม 
- ประชากร (เพศ,อายุ,จ านวน,การศึกษา ฯลฯ) 
- สังคมและวัฒนธรรม 
- เศรษฐกิจ(อาชีพ,รายได)้ 
- สิ่งแวดล้อม(ด้านกายภาพ) 
ศักยภำพ ควำมต้องกำรกำรเรียนรู้ 
- ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
- ความต้องการเรียนรู้ (ความต้องการของกลุ่ม ครอบครัว และชุมชนเป็นส าคัญ)  

ความเป็นไปได้  
 - ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมของการเรียนรู้  
 - ความสัมพันธ์ของการถ่ายโยงความรู้ระหว่างกลุ่ม 

2. ขั้นการแสวงหาข้อมูลและการจัดการเรียนรู้ (ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของแต่ละกลุ่ม) 

 - ทักษะการด าเนินชีวิต  
 - การประกอบอาชีพ 
 - การพัฒนาสังคม 
 - ความรู้พื้นฐาน 

 - ทักษะการเรียนรู้ 

ระยะที่ 2 ขั้นปฏิบัติกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ตำมศักยภำพ และควำมต้องกำร ของ
กลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ (วัตถุประสงค์, เนื้อหา, กระบวนการ/วิธี/กิจกรรม) 

1. จัดกระบวนการเรียนรู้ตามศักยภาพ และความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
โดยใช้เทคนิค A-I-C (Appreciation Influence Control) ในขั้นของการสร้างความรู้ สร้างแนวทาง
พัฒนา และสร้างแนวปฏิบัติ 

2. เก็บข้อมูลสัมภาษณ์ จัดประชุมร่วมกับกลุ่มต่างๆ เพ่ือค้นหาความสามารถ/ศักยภาพ
ของกลุ่มต่างๆ 

3. ขั้นตอนและวิธีการจัดประชุมแบบมีส่วนร่วม AIC โดยมีล าดับขั้นตอนดังนี้ 
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ตารางที่ 3.2 ล าดับขั้นตอนการจัดประชุมแบบมีส่วนร่วม AIC 

ขั้นตอน เวลำที่ใช้ ภำรกิจหลัก 

A - 1 15 นาที เข้ำใจสถำนกำรณ์ สภำพที่แท้จริง (reality) 
เป็นการเริ่มให้ทบทวน ระบายอารมณ์ ความคิด มีศิลป มีสัมพันธภาพกับ 
คนอ่ืน ไม่เคร่งเครียด 

A - 2 20 นาที สร้ำงวิสัยทัศน์ สภำพที่คำดหวังในอนำคต (ideal vision หรือ 
Scenario) 
เป็นมติที่ทุกคนเข้าใจความเป็นมา และคาดหวัง มีความประสงค์ร่วมกัน
ตั้งแต่เริ่ม 

I - 1 30 นาที คิดค้น หำกลวิธี (solution design) 
เป็นขั้นตอนที่ทุกคนได้แสดงพลัง และประสบการณ์ มีส่วนร่วม หาก
ความคิดของตนมีเหตุผล ได้รับการยอมรับ จะเกิดความภูมิใจ ถ้าของผู้อื่น
ดีกว่า  
ก็ยอมรับเช่นกัน งานนี้จะเป็นของทุกคนตั้งแต่ต้น 

I - 2 30 นาที จัดควำมส ำคัญ จ ำแนกกิจกรรม (priority) 
เป็นขั้นตอนที่ทุกคนได้แสดงประสบการณ์ให้ผู้อื่นเลือกใช้ประโยชน์ โดยใช้
กิจกรรมเป็นสิ่งควบคุมความส าเร็จ 

C - 1 30 นาที วำงแผน หำผู้รับผิดชอบ (responsibility) 
เป็นขั้นตอนที่ทุกคนได้วิเคราะห์ตนเอง แสดงพลังความสามารถ และภารกิจ
ที่จะร่วมท างานในเรื่องใดได้บ้าง 

C - 2 30 นาที จัดท ำแผน / กิจกรรม / โครงกำร (Action Plan) 
ขั้นตอนนี้ ต้องร่วมกันเขียนแผนงาน / โครงการ 

ระยะที่ 3 ขั้นประเมินผลกำรเรียนรู้ของกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ 

1. ประเมินผล และสรุปผลการกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม AIC  
2. จัดประชุมและน าเสนอความสามารถของกลุ่มให้กับชุมชน 
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แผนกำรด ำเนนิกำร 

ตารางที่ 3.3 แผนการด าเนินการ 

ระยะเวลำ กิจกรรม สถำนที่ ผลที่ได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
พ.ค.-มิ.ย. วางแผน และศึกษาข้อมูล

จากเอกสาร 
 

ห้องสมุด -แนวคิดการเรียนรู้ 
-การจดักระบวนการ
เรียนรู้ 
-ลักษณะและการจัด
กระบวนการเรียนรู้กลุ่ม
เฉพาะ 

คณะผู้วิจัย 

มิ.ย-ส.ค. ศึกษาสภาพชุมชน และ
ศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะโดยใช้กระบวนการ 
A-I-C ซึ่งมี 3 ขั้นตอนคือ  
1) A- ขั้นตอนการสร้าง
ความรู้  
2) I - ขั้นตอนการสร้าง
แนวทางพัฒนา  
3) C - ขั้นตอนการสร้าง
แนวทางปฏิบัติ 

บ้านคลองโยง -รวบรวมข้อมูลหมู่บ้าน 
- ค้นหาศักยภาพคนกลุ่ม
วัยต่างๆและคนพิการ 
 

คณะผู้วิจัย 
ชาวบ้านคลอง
โยง 

ก.ย.-พ.ย. 
 
 
 

จัดประชุม 
 
 
 

บ้านคลองโยง
ชุมชน และ
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ชาวบ้านกลุ่มวัยต่างๆ
และคนพิการ ได้มีโอกาส
แสดงศักยภาพต่อชุมชน 
 

คณะผู้วิจัย 
ชาวบ้านคลอง
โยง 
 

ธ.ค.-มี.ค. วิเคราะห์ข้อมูล มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ผลการวิเคราะห์
กระบวนการเรียนรู้ 

คณะผู้วิจัย 

เม.ย.-พ.ค. เขียนรายงาน มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

รายงานวิจัย คณะผู้วิจัย 
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แผนปฏิบัติกำรวิจัย 

ตารางที่ 3.4 แผนปฏิบัติการวิจัย 

ล ำดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม เครื่องมือ/วิธีกำร เป้ำหมำย 
1 พ.ค.54 ศึกษาและส ารวจข้อมูลสภาพชุมชน

(ด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครองและ
สิ่งแวดล้อม ความต้องการเรียนรู้ 
อาชีพ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา) 

- ศึกษาเอกสารจากข้อมูลมือสอง 
- สอบถามผู้รู้ 

เพ่ือเข้าใจสภาพชุมชน 

2 8 มิ.ย. 54 วางแผนปฏิบัติการการวิจัย การประชุมร่วมกันในทีมวิจัย - การจัดท าแผนปฏิบัติการของโครงการ 
- วางแผนเตรียมการลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจชุมชน 

3 15 มิย.54 ลงพื้นที่ ส ารวจชุมชน - แบบส ารวจชุมชนประเด็น  
1. แผนที่ชุมชน 
2. ประวัติศาสตร์ชุมชน เรื่องราวความ

เป็นมาของชุมชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ใน
ด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง 
การปกครองฯลฯ 

3. โครงสร้างชุมชน ภาพรวมของชุมชน 
โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ  

- พบนักวิชาการท่ีท างานในชุมชน  
- ท าความรู้จักพ้ืนที่ คนในชุมชน องค์กรชุมชน 

และผู้น า เพ่ือหาผู้ให้ข้อมูล 
- ได้ข้อมูลพื้นฐานชุมชน ด้านสภาพชุมชน,

ประวัติศาสตร์,แผนที่ชุมชน สังคมและ
วัฒนธรรม – เศรษฐกิจ การเมือง การ
ปกครอง สิ่งแวดล้อม สวัสดิการชุมชน 
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ตารางที่ 3.4 (ต่อ) 

ล ำดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม เครื่องมือ เป้ำหมำย 
   - สังคมและวัฒนธรรม (ความสัมพันธ์ของ

กลุ่มคนในสังคม กลุ่มเครือญาติ กลุ่ม
กิจกรรมการพัฒนา ค่านิยม ความเชื่อ 
การศึกษา สุขภาพอนามัย ประเพณี ภูมิ
ปัญญา) 

- เศรษฐกิจ (การประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
การถือครองที่ดิน ค่าครองชีพ รายได้ 
รายจ่าย ลักษณะการใช้ชีวิต กองทุน) 

-  

   - การเมือง การปกครอง (การเมืองท้องถิ่น 
ผู้น าชุมชนแบบเป็นทางการ ไม่เป็นทางการ 
ผู้น ากลุ่ม ความคิดและการรับรู้เชิง
ประชาธิปไตย) 

- สิ่งแวดล้อม (สภาพทางกายภาพ แหล่งน้ า 
การรักษาและการจัดการกับสิ่งแวดล้อม) 

- สวัสดิการชุมชน (กองทุนหมู่บ้าน กองทุน
ฌาปนกิจ กองทุนอ่ืนๆ) 

 

4 19 มิย.54 เรียนรู้กระบวนการจัดท า A-I-C และ
การถอดบทเรียน (ภาคผนวก) 

- สมุด 
- เครื่องบันมึกเทป 

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดท า  
A-I-C เพ่ือน าไปใช้ในชุมชน 



 

 

  

93 
ตารางที่ 3.4 (ต่อ) 

ล ำดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม เครื่องมือ เป้ำหมำย 
5 20 มิย.54 วิเคราะห์สภาพชุมชน - ข้อมูลที่ได้จาก ล าดับที่ 1 

- ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา 
เพ่ือก าหนดและคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 4 
กลุ่ม ได้แก่ 
- ผู้สูงอายุ 
- ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน 
- เด็กและเยาวชน 
- คนพิการ 

6 27 มิย.54 ลงพื้นที่พบเทศบาล,รพสต. รวมทั้ง
ศึกษาสภาพของกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ 

แนวประเด็นค าถามเพ่ือแบบสัมภาษณ์ใน
ประเด็นสภาพ ความต้องการและศักยภาพ  

ได้ข้อมูลจากการศึกษาสภาพของกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ 

6 กค.54 ศึกษาสภาพของกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ ศึกษาเอกสารและข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง 

แนวประเด็นค าถามเพ่ือแบบสัมภาษณ์ใน
ประเด็นสภาพ ความต้องการและศักยภาพ 
ถ่ายภาพ 

ได้ข้อมูลจากการศึกษาสภาพของกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะ 

 วันอาทิตย์ที่ 
3 ของเดือน 

- กลุ่มผู้สูงอายุ 
- กลุ่มวัยท างาน 
- กลุ่มเด็กและเยาวชน 

กระบวนการ A-I-C  
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ตารางที่ 3.4 (ต่อ) 

ล ำดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม เครื่องมือ เป้ำหมำย 
 วันที่ 17 

กค.54  
( 08.30-
12.30 น.) 

- กลุ่มคนพิการประชุมเรื่องการ
จัดตั้งองค์กรคนพิการที่วัด
มะเกลือ 

การสังเกตแบบมีส่วนร่วนร่วม,การสัมภาษณ์ กลุ่มคนพิการ ต.คลองโยง 

7 กค.54 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือวางแผนจัดท า
กระบวนการ A-I-C ของทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

กระบวนการ A-I-C ได้แผนกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มเป้าหมาย 

8 สค.54 สรุปเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ตาม
กลุ่มเป้าหมาย 

 ได้คู่มือ แนวทางการเรียนรู้ในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 

9 สค.54 จดักระบวนการเรียนรู้ตาม
กลุ่มเป้าหมาย 

 - กระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเฉพาะมีความตื่นตัว
ในการพัฒนาตนเอง 

- ชุมชนมีความตื่นตัวและสนับสนุนเพื่อพัฒนา
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  

10 สค.54 สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และพัฒนาหลักสูตร 

 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

11 กย.54 จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน  กลุ่มเป้าหมายและชุมชนสามารถด าเนินการต่อ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ  
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ตารางที่ 3.4 (ต่อ) 

ล ำดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม เครื่องมือ เป้ำหมำย 
12 ปลายสค. 

ต้นกย.54 
(วันที่ 28 
ส.ค.54) 

จัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันใน
ภาพรวม(สภาพ ปัญหาและศักยภาพ
ของชาวคลองโยง) เพ่ือให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
(เช่น เรื่องโฉนดชุมชน บัว นา 
ปัญหาสภาพแวดล้อม) 

กระบวนการ A-I-C 
วัตถุประสงค์ 
เวลา 
Key person (คุณวลี สวดมาลัย,คุณกานต,์
คุณบุญลือ,เทศบาล,รพสต.) 

ได้คู่มือ แนวทางการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น 
โฉนดชุมชน(กระบวนการเรียนรู้ในชุมชน ตาม
เจตนารมณ์ของโฉนดชุมชน ความเป็นมา) 
สถานที่ รพสต.1 
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เวทีเรียนรู้อดีต เข้ำใจปัจจุบัน สร้ำงสรรค์อนำคตคนคลองโยง  

ตารางที่ 3.5 เวทีเรียนรู้อดีต เข้าใจปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคตคนคลองโยง 

เวลา กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการ สื่อ / วัสดุอุปกรณ์ 
9.00 ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดเวที

วันนี้ 
1. เพ่ือท าความเข้าใจร่วมกันถึงวัตถุประสงค์

การจัดเวที 
2. กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นความส าคัญ

ของการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้  

ทีมผู้จัดชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดเวที
วันนี้ 

 

9.05  แนะน าตัว และสร้าง
ความคุ้นเคย 

1. ท าความรู้จักและสร้างความคุ้นเคยกัน
ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม 

2. อุ่นเครื่อง(ฝึก)การเขียน 

เล่นเกมส์แนะน าตัว 
 

กระดาษA4ใช้แล้ว 
ปากกาลูกลื่น  

9.30 เรียนรู้วิถีชุมชนคนคลองโยง 1. สร้างความภูมิใจและความตระหนักถึงฐาน
ทุนทางสังคมที่มีอยู่เดิมในชุมชนต าบลคลอง
โยง 

2. เรียนรู้สถานการณ์ชุมชนต าบลคลองโยงใน
ปัจจุบัน 

1. ผู้สูงอายุเล่าประวัติของต าบลคลอง
โยงให้ฟัง 

2. ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนวาดภาพ
สิ่งที่ประทับใจของต าบลคลองโยงใน
อดีต 

3. แต่ละคนเล่าสู่กันฟังในเวทีใหญ่ 
4. ผู้จัดกระบวนการสรุปจุดเด่นของ

ต าบลคลองโยงในอดีต  
5. ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนวาดภาพ

ต าบลคลองโยงในปัจจุบัน 

กระดาษA4ใช้แล้ว 
สีชอล์ค 
กระดาษฟลิปชาร์ท 
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ตารางที่ 3.5 (ต่อ) 

เวลา กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการ สื่อ / วัสดุอุปกรณ์ 
   6. แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม (เด็ก, ผู้หญิง, ผู้ชาย 

) แต่ละคนอธิบายภาพของตนเองให้
สมาชิกในกลุ่มฟัง 

 

   7. แต่ละกลุ่มรวบรวมภาพของสมาชิก
ทุกคนให้เป็นภาพเดียวกันใน
กระดาษฟลิปชาร์ท  

8. ส่งตัวแทนน าเสนอภาพของกลุ่ม 

 

11.00 ภาพฝันต าบลคลองโยง 1. เพ่ือก าหนดเป้าหมายการพัฒนาต าบลใน
อนาคตร่วมกัน 

9. ผู้จัดกระบวนการตั้งค าถาม “อยาก
เห็นต าบลคลองโยงในอนาคตเป็น
อย่างไร ? ”  

10. ให้ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละคนวาด
ภาพต าบลคลองโยงที่อยากให้
เกิดข้ึน  

11. แต่ละคนอธิบายภาพของตนเองให้
สมาชิกในกลุ่มฟัง (ใช้กลุ่มเดิม) 

12. แต่ละกลุ่มรวบรวมภาพของสมาชิก
ทุกคนให้เป็นภาพเดียวกันใน
กระดาษฟลิปชาร์ท  

13. ส่งตัวแทนน าเสนอภาพของกลุ่ม 

กระดาษA4ใช้แล้ว 
สีชอล์ค 
กระดาษฟลิปชาร์ท 
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ตารางที่ 3.5 (ต่อ) 

เวลา กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการ สื่อ / วัสดุอุปกรณ์ 
   14. ขออาสาสมัครแต่ละกลุ่มมาช่วย

รวมภาพของแต่ละกลุ่มให้เป็นภาพ
เดียวกัน ช่วงหลังจากรับประทาน
อาหารกลางวัน 

 

12.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 อุ่นเครื่องภาคบ่าย  เตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมประชุมส าหรับ

กิจกรรมในช่วงบ่าย 
เล่นเกมส์ ปรบมือ และอ่ืนๆ  

13.15 ภาพฝันต าบลคลองโยง(ต่อ) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นภาพของต าบล
คลองโยงที่อยากเห็นในอนาคตร่วมกัน 
 

อาสาสมัครน าเสนอภาพรวมของต าบล
คลองโยงที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคต 

ภาพวาดต าบลคลองโยง
ในฝัน 

13.30 สานฝันให้เป็นจริง ค้นหาแนวทางวิธีการไปสู่ภาพต าบลในฝัน 1. ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันคิดกิจกรรมที่
อยากให้เกิดข้ึนเพ่ือท าให้ภาพฝัน
ต าบลคลองโยงเป็นจริง 

2. แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอ 
3. ผู้จัดกระบวนการช่วยประมวล

กิจกรรมทั้งหมด 

สีชอล์ค 
กระดาษฟลิปชาร์ท 
 

14.00 จัดประเภทกิจกรรม เพ่ือจัดประเภทของกิจกรรมให้เหมาะสมตาม
ศักยภาพของชุมชน 

1. แต่ละกลุ่มช่วยพิจารณากิจกรรม โดย
แยกประเภทของกิจกรรมเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ 

สีชอล์ค 
กระดาษฟลิปชาร์ท 
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ตารางที่ 3.5 (ต่อ) 

เวลา กิจกรรม วัตถุประสงค์ วิธีการ สื่อ / วัสดุอุปกรณ์ 
   - กิจกรรมที่สามารถท าเองได้ 

- กิจกรรมที่ต้องท าร่วมกันกับ
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน 

2. กิจกรรมที่จะต้องให้หน่วยงานท าให้
แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอเวที
ใหญ ่

3. ทีมผู้จัดกระบวนการช่วยประมวล
ภาพกิจกรรมทั้งหมดที่ได้จัดประเภท
ไว้ 

4. เปิดให้อภิปรายแลกเปลี่ยนร่วมกัน 

 

14.45 เลือกกิจกรรมมาด าเนินงาน
ร่วมกัน 

1.  เพ่ือเลือกกิจกรรมที่น่าสนใจ 
2.  เพ่ือหาทีมงานผู้รับผิดชอบ 

1. ให้แต่ละคนมาลงชื่อในกิจกรรมที่
ตนเองสนใจอยากท า เพ่ือไปจัดท า
รายละเอียดโครงการร่วมกัน 

2. ผู้จัดกระบวนการให้ตัวอย่างหัวข้อ
ส าหรับเขียนโครงการ 

สีชอล์ค 
ตัวอย่างหัวข้อในการ
เขียนโครงการ 

15.00 สรุปการประชุมและนัดหมาย
การจัดเวทีน าเสนอเนื้อหา
โครงการในครั้งต่อไป 
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ด้วยการด าเนินการวิจัยเป็นลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือประกอบ 
การเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนา
มนุษย์รายวิชาการศึกษาตลอดชีวิต และการพัฒนามนุษย์ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ( Lifelong 
Education and Human Development for Special Target Population) รหัส 569575 จึงมี
การบูรณาการการเรียน การวิจัย และการบริการวิชาการ มีการประชุมร่วมกัน ร่วมมือกันเพ่ือศึกษา
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะทั้ง 4 กลุ่มได้แก่กลุ่มกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนวัยท างาน กลุ่มเด็กและเยาวชนและ
กลุ่มคนพิการ เป็นกลุ่มที่มีคุณลักษณะแตกต่างกัน พ้ืนที่ของต าบลคลองโยงมีอาณาเขตที่กว้าง บริบท
ของชุมชนมีสภาพของความเป็นเมือง ชนบท และกึ่งชนบท การวิจัยในกลุ่มผู้สูงอายุใช้ชมรมผู้สูงอายุ
เป็นฐานของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งจะพบกันทุกเดือนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลศูนย์ 1 
กลุ่มคนวัยท างานพบตามวันที่มีการประชุมสหกรณ์คลองโยงที่โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กลุ่มเด็กและ
เยาวชนพบทุกอาทิตย์ที่วัดมะเกลือและกลุ่มคนพิการใช้การเยี่ยมบ้าน  

ช่วงของการศึกษาต าบลคลองโยงเกิดผลกระทบของน้ าท่วมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 
จนถึงเดือนมกราคม 2555 คณะวิจัยร่วมกับกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร หน่วยงาน
ท้องถิ่น โรงพยาบาลโพธาราม เพ่ือช่วยเหลือชาวคลองโยงเป็นระยะ เช่น ถุงยังชีพ การประสานงาน
ศูนย์พักพิงตามสภาพที่สามารถจะช่วยได้ การตรวจสุขภาพ การจัดกิจกรรมจึงขาดช่วงและส่ง 
ผลกระทบต่อความพร้อมในการเรียนรู้ของกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มวัยท างานซึ่งไม่สามารถปฏิบัติการได้
เต็มรูปแบบ 

เพ่ือความเข้าใจแต่ละกลุ่มที่มีความหลากหลายจึงน าเสนอผลการวิจัยจ าแนกเป็นแต่ละ
บทตั้งแต่ข้อมูลพ้ืนฐานของต าบล กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวัยท างาน กลุ่มเด็กและเยาวชน และกลุ่ม 
คนพิการตามล าดับ 
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บทที่ 4 
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไปของต าบลคลองโยง 

ต าบลคลองโยง เป็นหนึ่งในสามต าบลคือ คลองโยง ศาลายา และมหาสวัสดิ์  ของ 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในสมัยก่อนประชาชนส่วนใหญ่สัญจรไปมาอาศัยแม่น  าท่าจีนและ
คลองแยกเชื่อมแม่น  าท่าจีน โดยอาศัยเรือเป็นพาหนะ โดยพ่อค้าได้ใช้เรือโยงติดต่อกันหลายๆ ล า 
ในการขนสินค้าผ่านคลองนี เพ่ือออกแม่น  าท่าจีน ชาวบ้านจึงเรียกต าบลนี ว่า "คลองโยง"  

อาณาเขตของต าบล 

ทิศเหนือ ติดกับ ต าบลนราภิรมย์ อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
ทิศใต้ ติดกับ ต าบลศาลายา, ต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอพุทธมณฑล  

จังหวัดนครปฐม 
ทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลเพรางาย อ าเภอไทรน้อย และ ต าบลบ้านใหม่  

อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 
ทิศตะวันตก ติดกับ ต าบลลานตากฟ้า ต าบลบางแก้วฟ้า อ าเภอนครชัยศรี  

จังหวัดนครปฐม 

ต าบลคลองโยงมีจ านวนประชากรในเขตเทศบาลประมาณ 7,101 คน จ านวน 
หลังคาเรือน 2,198 หลังคาเรือน พื นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีคลองไหลผ่านหลายสายที่ส าคัญได้แก่  
คลองโยง คลองนราภิรมย์ และคลองซอยต่างๆ ท าให้พื นที่ของต าบลมีความอุดมสมบูรณ์และมีน  าใช้
เพ่ือการเกษตรทั่วทั งต าบล มีพื นที่จ านวน 19,728 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้านต าบล
คลองโยงประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านคลองโยง ,หมู่ 2 บ้านคลองสว่างอารมณ์ (ชัยขันธ์) ,หมู่ 3 
บ้านแหลนหาย ,หมู่ 4 บ้านวัดมะเกลือ ,หมู่ 5 บ้านดอนทอง,หมู่ 6 บ้านคลองโยงใหม่ ,หมู่ 7  
บ้านคลองซอย ชาวต าบลคลองโยงประกอบอาชีพหลัก ท านา ท าสวน ท าไร่ อาชีพเสริม รับจ้าง 
นอกจากนี ยังมีสถานที่ส าคัญๆ เช่น โรงเรียน 4 แห่ง คือ 1) โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์  
2) โรงเรียนวัดมะเกลือ 3) โรงเรียนบุญยศรีสวัสดิ์ 4) โรงเรียนฟ้าใสวิทยา วิทยาลัย 1 แห่ง คือ 
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑลศูนย์บริการสุขภาพระดับต าบล 2 แห่ง 1) ศูนย์บริการสุขภาพระดับ
ต าบล 1 2) ศูนย์บริการสุขภาพระดับต าบล 2โรงพยาบาล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลตุลาการ 
เฉลิมพระเกียรติ และวัด 2 แห่ง คือ 1) วัดมะเกลือ 2) วัดมงคลประชาราม 



102 

 

4.1 บ้านคลองโยง หมู่ที ่1 

1. ประวัติศาสตร์ชุมชน 
บ้านคลองโยง เป็นหมู่บ้านหนึ่งในต าบลคลองโยงเหตุที่ได้ชื่อว่าคลองโยงสืบเนื่อง

จากพื นที่ส่วนใหญ่ของหมู่บ้านอยู่ติดคลองโยง ซึ่งมีระยะทางยาวประมาณ 3 กิโลเมตร และคลองนี  
มีประโยชน์ต่อราษฎรเป็นอย่างมากในการใช้น  าในคลองเพ่ืออุปโภค เพ่ือการเกษตร และการคมนาคม 
ซึ่งราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร เดิมทีคลองโยงเป็นเพียงคลองเล็ก ๆ กว้างประมาณ 5 เมตร 
เชื่อว่าเกิดจากล าธารกระบือเดินผ่านจนกลายเป็นทางน  า และยังมีทางสาธารณะประโยชน์ในหมู่ที่ 1 
เป็นทางกระบือ หน้าแล้งน  าจะแห้งติดก้นคลองคนเดินข้ามได้ คลองโยงเชื่อมต่อแม่น  าท่าจีนกับแม่น  า
เจ้าพระยา ที่ชาวบ้านไปมาหาสู่กันและสุนทรภู่เคยใช้เส้นทางนี เดินทางไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ 
ซึ่งบางตอนในนิราศพระประโทน สุนทรภู่กล่าวถึงชาวบ้านใช้ควายโยงเรือที่ติดแห้ง จนถึงประมาณ 
ปี พ.ศ. 2490 ทางราชการเห็นความส าคัญจึงขุดลอกคลองให้ใหญ่ขึ น ต่อมามีเรือขนส่งสินค้าผูกโยง
กันหลาย ๆ ล า แล่นผ่านกันมาจนติดตาชาวบ้าน ชาวบ้านจึงเรียกกันติดปากว่า “คลองโยง” จนถึง 
ทุกวันนี  

2. ลักษณะภูมิประเทศ 
พื นที่ 3,200 ไร่ หรือ 5.12 ตารางกิโลเมตร ลักษณะ เป็นพื นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์  

มีล าคลองไหลผ่าน พื นที่เหมาะแก่การท าการเกษตร พื นที่ส่วนใหญ่เป็นนาข้าว สวนผัก และ 
บ้านอยู่อาศัย มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี  

ทิศเหนือ ติดต่อกบั หมู่ที ่8 ต าบลคลองโยง และ หมู่ที ่5 ต าบลคลองโยง 
ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่ที ่2 ต าบลศาลายา และ หมู่ที ่4 ต าบลมหาสวัสดิ์ 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ หมู่ที ่6 ต าบลคลองโยง  
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ที ่8 ต าบลคลองโยง 

3. ประชากร/ครัวเรือน 
จ านวนครัวเรือน 250  ครัวเรือน 
ประชากร   

ชาย 517  คน  
หญิง 566  คน   

รวม  1,083  คน 
จ านวนผู้สูงอายุ 134  คน  
คนพิการ 13  คน  
ผู้ด้อยโอกาส  -  คน 
ผู้ยากจน -   คน 
ผู้ประสบปัญหาตาม (สย.) -  คน  
ผู้ว่างงาน  -  คน 
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4.  การศึกษา 
ไม่ได้เรียนหนังสือ -  คน  
อนุปริญญา  12  คน 
ประถมศึกษา 522 คน  
มัธยมศึกษา  115  คน  
ปริญญาตรี   81  คน 
สูงกว่าปริญญาตรี  4  คน 

5. การประกอบอาชีพ 
5.1 ภาคเกษตร  
- ท าไร่ -  ครัวเรือน 
- ท านา 90  ครัวเรือน  
- ท าสวน 49  ครัวเรือน 
- ท าเลี ยงสัตว์ -  ครัวเรือน 
- ประมง 2  ครัวเรือน 
5.2 นอกภาคการเกษตร   
- ค้าขาย 17  ครัวเรือน 
- บริการ -  ครวัเรือน 
- รับจ้าง 84  ครัวเรือน 
- รับราชการ 28  ครัวเรือน 
- ลูกจ้างเอกชน 23  ครัวเรือน 
- ว่างงาน -  ครัวเรือน 
- ไปประกอบอาชีพที่อ่ืน 54  ครัวเรือน 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ ท าการเกษตร จ านวน 141 ครัวเรือน 

อัตราค่าจ้างแรงงานในหมู่บ้าน 200 บาท ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 51,497.47 บาท/คน/ปี 
6. ผู้มีความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

6.1 แพทย์แผนไทย / สมุนไพร / หมอพื้นบ้าน ได้แก่ 
1) นายผวน อ่อนสัมพันธ์ ที่อยู่ 44/1 หมู่ที ่1  

6.2 ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีท้องถิ่น ได้แก่ 
1) พ.ท.ประเสริฐ อ่อนสัมพันธ์ ที่อยู่ 39/3 หมู่ที ่1 มีความสามารถด้านพิธีกรรม

ทางศาสนา 
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6.3 งานฝีมือต่างๆ เช่น ช่างไม้ ช่างปั้น ช่างแกะ หัตถกรรม จักสาน ทอผ้า เป็น
ต้น 

1) นายพรภิรมย์ อ่อนสัมพันธ์ ที่อยู่ 41/3 หมู่ที่ 1 มีความสามารถด้านช่างไม้, 
ช่างปูน 

2) นายสุนทร สวัสดิ์แดง ที่อยู่ 49 หมู่ที ่1 มีความสามารถดา้นช่างไม้, ช่างปูน 
3) นายวิชาญ โตชาญชัย ที่อยู่ 42 หมู่ที ่1 มีความสามารถด้านช่างไม้, ช่างปูน 

6.4 ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูก ขยายพันธุ์  การปรับใช้
เทคโนโลยี เป็นต้น 

1) นายไพบูลย์ สวัสดีจุ้ย ที่อยู่ 31 หมู่ที ่1 มีความสามารถด้านการเกษตร 
2) นายจิ๋ว เขียวค ารพ ที่อยู่ 17/8 หมู่ที ่1 มีความสามารถด้านการเกษตร 
3) นายสมจิตร สายสวาท ที่อยู่ 30 หมู่ที ่1 มีความสามารถด้านการเกษตร 

6.5 ผู้มีความรู้ด้านการถนอมอาหาร 
1) นางส ารอง วัฒนสืบแถว ที่อยู่ 25/2 หมู่ที ่1  
2) นางเง็ก เจริญมี ที่อยู่ 46 หมู่ที ่1    
3) นายผ่อน สวัสดิ์จุ้ย ที่อยู่ 31/2 หมู่ที ่1      

6.6 ผู้มีความสามารถด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 
1) นายพรภิรมย์ อ่อนสัมพันธ์ ที่อยู่ 44/3 หมู่ที ่1     
2) พ.ท.ประเสริฐ อ่อนสัมพันธ์ ที่อยู่ 39/3 หมู่ที ่1  

7. สถานที่ส าคัญในหมู่บ้าน 
- ศาลากลางบ้าน / ศูนย์การเรียนรู้  1 แห่ง 
- โรงงานอุตสาหกรรม  2  แห่ง 
- ร้านค้า/ร้านอาหาร 17  แห่ง 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ (อธิบายลักษณะการใช้ประโยชน์ และความส าคัญ) 
- ดิน ดินมีสภาพเป็นกรดสูง การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตร ใช้มากกว่าร้อย

ละ 90 ของพื นที่การเกษตรทั งหมดของหมู่บ้าน / ชุมชน 
- แหล่งน  า ในหมู่บ้านนี มีแหล่งน  า ผิวดินประเภทคลอง จ านวน 3 แห่ง คุณภาพ

น  ามีความเหมาะสมพอใช้ ได้แก่ 
1. คลองโยง 
2. คลองสหกรณ ์
3. คลองกระบือ 

- พื นที่สาธารณะ - แห่ง ได้แก่ 
1. พื นที่สาธารณะในหมู่บ้าน การใช้ประโยชน์ สร้างศูนย์สาธิตการตลาด 



105 

 

9. ข้อมูลการคมนาคม / สาธารณูปโภค 

9.1 การเดินทางเข้าชุมชน 

- ถนนลาดยาง - เส้น ระยะทาง 4,000 เมตร 
- ถนนลูกรัง - เส้น ระยะทาง -  เมตร  
- ถนนคอนกรีต - เส้น ระยะทาง -  เมตร  

ห่างจากอ าเภอ 8,000 เมตร ห่างจาก เทศบาลต าบลคลองโยง 6,000 เมตร 
9.2 สาธารณูปโภค 

- มีไฟฟ้าใช้   250  ครัวเรือน  
- มีประปาหมู่บ้าน     1  แห่ง 
- โทรศัพท์สาธารณะ         3  แห่ง 

9.3 แหล่งน้ า 
- คลอง 3  แห่ง  
- บ่อน  าสาธารณะ  2  แห่ง 

10. ข้อมูลการเมือง / การบริหาร (ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น อาสาสมัคร) 

ผู้ใหญ่บ้าน   

1) นายพรภิรมย์ อ่อนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 089 - 9915058 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  

1) นางสาวมูล วัฒนสืบแถว หมายเลขโทรศัพท์ 081 - 9425768 
2) นายไพบูลย์ สวัสดีจุ้ย หมายเลขโทรศัพท์ 087 - 0092860 

สมาชิกเทศบาล  
1) นายประสิทธิ์ อ่อนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 081- 9052989 
2) นายสมศักดิ ์ภู่สุพรรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 
3) นายอดุลย์ วัฒนสืบแถว หมายเลขโทรศัพท์ 081 – 4915470 

ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน(กพสม.)  
1) นางส ารอง วัฒนสืบแถว หมายเลขโทรศัพท์ 034 – 297302 

ผู้น าชุมชนรุ่นใหม่  
1) นายนที อ่อนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์  

อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)  
1) นายประสิทธิ์ อ่อนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 081 – 9052989 
2) นายอนุพงษ ์แก้วไชยสิน หมายเลขโทรศัพท์  
3) นางสาวมูล วัฒนสืบแถว หมายเลขโทรศัพท์ 081 – 9425768 
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4) นางสาวศิริพร ภาคภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ 
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)  

1) นายไพบูลย์   สวัสดีจุ้ย 
2) นางกัญญา วงษ์กาญจน์ 
3) นางสาวมูล วัฒนสืบแถว 
4) นางทัศนีย์ วัฒนสืบแถว 
5) นางสงัด   แก่นลออ 
6) นายสมผล  โสภาผิว 

11. ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีที่ส าคัญ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
11.1 เทศกาลวันขึ นปีใหม ่
11.2 เทศกาลวันสงกรานต์ 
11.3 เทศกาลเข้าพรรษา 
11.4 เทศกาลวันลอยกระทง 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านคลองโยงมีกลุ่มกะปิกุ้งนาใช้เกลือเสริมไอโอดีน ซึ่งท ากะปิ

โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั่งเดิมที่สืบทอดกันมาสมัยปู่ย่า ตายาย ท ากะปิจากกุ้งนาที่ช้อนขึ นมาจากนา
ข้าว แล้วน าไปต า แล้วหมักใช้เกลือเสริมไอโอดีน หมักทิ งไว้ประมาณ 3 เดือน น ามารับประทานได้ 

12. ข้อมูลกลุ่ม / องค์กรในชุมชน 
12.1 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ปัจจุบันมีเงินทุน 1,100,000 บาท สมาชิก 

220 คน ประธานชื่อ นายพรภิรมย์ อ่อนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 089 – 9915058  
12.2 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ปัจจุบันมีเงินทุน 341,060 บาท สมาชิก 212 คน 

ประธานชื่อ นายพรภิรมย์ อ่อนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 089 - 915068  
12.3 กองทุนพัฒนาสตรี ปัจจุบัน มีเงินทุน - บาท สมาชิก 50 คน ประธาน 

ชื่อ นางส ารอง วัฒนสืบแถว หมายเลขโทรศัพท ์034 – 297302 
12.4 ศูนย์สาธิตการตลาด มีเงินทุนหมุนเวียน 108 หุ้น เป็นเงิน 10,800 บาท  

สมาชิก 108 คน ประธานชื่อ นายอดุลย์ วัฒนสืบแถว หมายเลขโทรศัพท ์081 – 4915470 
13. ผลิตภัณฑ์ของชุมชน และท้องถิ่น (OTOP) 

13.1 ชื่อผลิตภัณฑ์ กะปิกุ้งนาเสริมไอโอดีน ผลิตโดย กลุ่มสตรีบ้านคลองโยง 
13.2 ชื่อผลิตภัณฑ์ งานปฏิมากรรมทองเหลือง ผู้ประกอบการรายเดียว 
13.3 ชื่อผลิตภัณฑ์ น  ามันมะพร้าวสกัดเย็น ผู้ประกอบการรายเดียว 

4.2 บ้านชัยขันธ์ หมู่ที ่2 

1. ประวัติศาสตร์ชุมชน 
บ้านชัยขันธ์ หมู่ที่ 2 ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็น

หมู่บ้านที่ตั งอยู่บนพื นที่ราบลุ่มมีคลองชัยขันธ์ไหลผ่าน ราษฎรที่อพยพมาอยู่ในหมู่บ้านนี  ส่วนใหญ่จะ
มาจับจอง และตั งบ้านเรือนอยู่ริมคลองชัยขันธ์ จึงได้ตั งชื่อหมู่บ้านตามชื่อคลองชัยขันธ์ตั งแต่บัดนั น
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เป็นต้นมา หมู่บ้านชัยขันธ์ ส่วนใหญ่พื นที่จะเป็นของนายทุน เอกชน และบางส่วนเป็นของสหกรณ์ 
ชาวบ้านได้เช่าที่ท ากินมาตั งแต่เกิด ปัจจุบันก็ยังเช่าอยู่โดยเก็บค่าเช่าเป็นรายปี 

2. ลักษณะภูมิประเทศ 
พื นที่ 2,000 ไร่ หรือ 3.2 ตารางกิโลเมตร ลักษณะเป็นพื นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์มีล า

คลองไหลผ่านจ านวน 3 คลอง พื นที่เหมาะแก่การท าการเกษตร พื นที่ส่วนใหญ่เป็นนาข้าว สวนผัก
และบ้านอาศัย ลักษณะการตั งบ้านเรือน จะตั งบ้านเรือนเรียงรายไปตามล าคลองและสองข้างถนนเข้า
หมู่บ้านมีอาณาเขตติดต่อกันดังนี  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  หมู่ที ่3 ต าบลคลองโยง 
ทิศใต้ ติดต่อกับ  หมู่ที ่8 ต าบลคลองโยง 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  หมู่ที ่4 และหมู่ท่ี 5 ต าบลคลองโยง 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  หมู่ที ่1 ต าบลลานตากฟ้า อ าเภอนครชัยศรี 

3. ประชากร/ครัวเรือน 
จ านวนครัวเรือน 54 ครัวเรือน 
ประชากร   

ชาย 129  คน  
หญิง  121 คน  

รวม  250 คน 
ผู้สูงอายุ 42  คน  
คนพิการ  5 คน  
ผู้ด้อยโอกาส  - คน 
ผู้ยากจน   -  คน  
ผู้ประสบปัญหาตาม (สย.) -  คน  
ผู้ว่างงาน  -  คน  

4. การศึกษา 
ไม่ได้เรียนหนังสือ  -  คน   
ประถมศึกษา 125   คน   
มัธยมศึกษา 28  คน   
อนุปริญญา  27  คน 
ปริญญาตรี  19  คน 
สูงกว่าปริญญาตรี   4  คน 

5. การประกอบอาชีพ 
5.1 ภาคเกษตร   
- ท านา 17 ครัวเรือน 
- ท าสวน 54 ครัวเรือน 
- ประมงน  าจืด(ปลา) 10 ครัวเรือน 
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5.2 นอกภาคเกษตร 
- ค้าขาย  8 ครัวเรือน 
- รับจ้าง 22  ครัวเรือน 
- รับราชการ 14  ครัวเรือน 
- ลูกจ้างเอกชน 21  ครัวเรือน 
- ไปประกอบอาชีพที่อ่ืน 10   ครัวเรือน 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพเกษตรกรรม จ านวน 54 ครัวเรือน 

อัตราค่าจ้างแรงงานในหมู่บ้าน 200 บาท ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 27,019 บาท/คน/ปี 
6. ผู้มีความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.1 ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย / ประเพณีท้องถิ่น ได้แก่  
1) นายยิ ม ปานคงคา ที่อยู่ 58/2 หมู่ที่ 2 มีความสามารถด้าน พิธีกรรมทาง

ศาสนา 
6.2 ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูก ขยายพันธุ์  การปรับใช้

เทคโนโลยี เป็นต้น 
1) นายเสงี่ยม สุขผล ที่อยู่ 69 หมู่ที ่2 มีความสามารถด้านการเกษตร 

6.3 ผู้มีความรู้ด้านการถนอมอาหาร 
1) นายจ าลอง จันทร์คงวงษ์ ที่อยู่ 1/3 หมู่ที ่2 มีความสามารถด้านท าขนมไทย  

  6.4 ผู้มีความสามารถด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 
1) นายไมตรี มินาบูรณ์ ที่อยู่ 96/2 หมู่ที่ 2 มีความสามารถด้านการบริหาร

จัดการกลุ่ม 
7. สถานที่ส าคัญในหมู่บ้าน 

- โรงพยาบาล  1 แห่ง 
- หอกระจายข่าว 1 แห่ง 
- ศูนย์ฝึกเยาวชน โรงเรียนฟ้าใส 1 แห่ง 
- โรงถ่ายภาพยนตร์กันตนา 1 แห่ง 
- ร้านค้า/ร้านอาหาร 8 แห่ง 
- ป้อมต ารวจชุมชน 1 แห่ง 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ (อธิบายลักษณะการใช้ประโยชน์ และความส าคัญ) 
- ดิน ดินมีสภาพเป็นกรดสูง การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตรใช้มากกว่า ร้อย

ละ 90 ของพื นที่การเกษตรทั งหมดของหมู่บ้าน / ชุมชน  
- แหล่งน  า ในหมู่บ้านนี มีแหล่งน  าผิวดินประเภทคลอง จ านวน 3 แห่ง คุณภาพน  า 

มีความเหมาะสมพอใช้ ได้แก่ 
1. คลองชัยขันธ์ 
2. คลองซอยตาลาว 
3. คลองซอยตาคุ้ย 

- พื นที่สาธารณะ ไม่มี 

9. ข้อมูลการคมนาคม / สาธารณูปโภค 

9.1 การเดินทางเข้าชุมชน 

- ถนนลาดยาง - เส้น  ระยะทาง  -  เมตร 
- ถนนลูกรัง 1  เส้น ระยะทาง  4,600  เมตร 
- ถนนคอนกรีต -  เส้น  ระยะทาง - เมตร 

ห่างจากอ าเภอ 17,000 เมตร ห่างจากเทศบาล 6,000 เมตร 
9.2 สาธารณูปโภค 

- มีไฟฟ้าใช้  54  ครัวเรือน 
- มีประปาภูมิภาค / หมู่บ้าน   1  แห่ง 
- โทรศัพท์สาธารณะ    1  แห่ง 

9.3 แหล่งน้ า 
- บ่อน  าตื น  -  แห่ง  
- บ่อน  าสาธารณะ  2  แห่ง 
- คลอง  3  แห่ง  
- ล าห้วย  -  แห่ง 

10. ข้อมูลการเมือง / การบริหาร (ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น อาสาสมัคร) 
ผู้ใหญ่บ้าน 

1) นายสมพล ทรพัย์แสนดี หมายเลขโทรศัพท์ 081- 9034918  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  

1) นายชุมพล บัวแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 086 – 0152155 
2) นายอนุกูล โฉมศรี หมายเลขโทรศัพท์ - 

สมาชิกเทศบาล  
1) นายไมตรี มินาบูรณ ์หมายเลขโทรศัพท์ 083 – 9860066 
2) นายสุริยา คุ้มสกุล หมายเลขโทรศัพท์ 089 – 6110793 
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อาสาพัฒนาชุมชน  
1) นายไมตรี มินาบูรณ ์หมายเลขโทรศัพท์ 083 – 9860066 

4.3 บ้านแหลนหาย หมู่ที ่3 

1. ประวัติศาสตร์ชุมชน 
บ้านแหลนหาย หมู่ที่ 3 ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็น

หมู่บ้านหนึ่งในต าบลคลองโยง ตั งอยู่บนพื นที่ราบลุ่ม มีคลองชัยขันธ์ไหลผ่าน เหตุที่ได้ตั งชื่อหมู่บ้าน
แหลนหายนั น สืบเนื่องมาจากมีประวัติเล่าขานต่อกันมาว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งออกไปหาปลาในหนอง
น  าแห่งหนึ่งในหมู่บ้าน โดยมีเรือเป็นพาหนะออกไปหาปลาและใช้เครื่องมือจับปลาที่เรียกว่า แหลนซึ่ง
มีลักษณะเป็นเหล็กยาว มีปลายแหลมเพ่ือใช้แทงปลา และในวันนั นเองเกิดท าแหลนหายในหนองน  า
นั น ก็เลยเรียกชื่อหนองน  าติดปากกันมาว่า “หนองแหลนหาย” เนื่องจากเป็นพื นที่ที่มีความอุดม
สมบูรณ์ จึงมีชาวบ้านอพยพกันมาอยู่ในบริเวณพื นที่นั นเป็นจ านวนมาก จึงได้มีการจัดตั งเป็นหมู่บ้าน
ขึ น ชาวบ้านจึงเรียกชื่อ หมู่บ้านนี ตามชื่อหนองน  าว่า “บ้านแหลนหาย” มาจนทุกวันนี  

2. ลักษณะภูมิประเทศ 
พื นที่ 2,700 ไร่ หรือ 4.32 ตารางกิโลเมตร ลักษณะเป็นพื นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์มี

ล าคลองไหลผ่านซึ่งมีคลองชัยขันธ์เป็นสายน  าหลักของหมู่บ้าน  
มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี  
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลบางระก า อ าเภอบางเลน 
ทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่ที ่2 ต าบลคลองโยง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ที ่4 และหมู่ท่ี 7 ต าบลคลองโยง 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่ที ่1 ต าบลลานตากฟ้า และหมูที ่1   

ต าบลบางแก้วฟ้า อ าเภอนครชัยศรี 
3. ประชากร/ครัวเรือน 

จ านวนครัวเรือน 113  ครัวเรือน 
ประชากร  

ชาย  255 คน  
หญิง  326 คน  

รวม  581  คน 
จ านวนผู้สูงอายุ   60  คน  
คนพิการ  4  คน  
ผู้ว่างงาน   9  คน 
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4. การศึกษา 
ไม่ได้เรียนหนังสือ  1 คน (พิการ)   
อนุปริญญา  21  คน 
ประถมศึกษา  378  คน 
มัธยมศึกษา  38  คน  
ปริญญาตรี  20  คน 
สูงกว่าปริญญาตรี 3  คน 

5. การประกอบอาชีพ 

5.1 ภาคเกษตร   

- ท านา  68 ครัวเรือน  
- ท าสวน  51 ครัวเรือน 

5.2 นอกภาคเกษตร  
- ค้าขาย  7 ครัวเรือน 
- รับจ้าง 48  ครัวเรือน  
- รับราชการ  8 ครัวเรือน 
- ลูกจ้างเอกชน 11 ครัวเรือน 
- ว่างงาน  9 ครัวเรือน 
- ไปประกอบอาชีพที่อ่ืน 17 ครัวเรือน 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม จ านวน 119 ครัวเรือน 
อัตราค่าจ้างแรงงานในหมู่บ้าน 200 บาท ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 25,260 บาท / คน / ปี 

6. ผู้มีความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.1 ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีท้องถิ่น ได้แก่ 

1) นายมนัส สุขผล ที่อยู่ 41/1 หมู่ที ่3 มีความสามารถด้านการบวชนาค ท าบุญ
บ้าน 

6.2 ผู้มีความรู้ด้านเกษตร เช่น การเพาะปลูก ขยายพันธุ์ การปรับใช้เทคโนโลยี 
เป็นต้น 

1) นายอ านวย แดงบางแก้ว ที่อยู่ 32/2 หมู่ที่ 3 มีความสามารถด้าน ต่อกิ่ง ทาบ
กิ่ง ขยายพันธุ์ 

6.3 ผู้มีความรู้ด้านการถนอมอาหาร 
1) นางลันทม กิมเฮียะ ที่อยู่ 34/3 หมู่ที ่3  

6.4 ผู้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 
1) นายจาง กิมเฮียะ ที่อยู่ 34/3 หมู่ที ่3  
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7. สถานที่ส าคัญในหมู่บ้าน 
- หอกระจายข่าว  1  แห่ง 
- ศาลากลางบ้าน  1  แห่ง 
- โรงงานอุตสาหกรรม  3  แห่ง 
- ร้านค้า / ร้านอาหาร  7  แห่ง 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ (อธิบายลักษณะ การใช้ประโยชน์ และความส าคัญ ) 
- ดิน คุณภาพของดินไม่มีปัญหา และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม

ใช้มากกว่าร้อยละ 90 ของพื นที่การเกษตรทั งหมดของหมู่บ้าน / ชุมชน 
- แหล่งน  า ในหมู่บ้านมีแหล่งน  าผิวดินประเภทคลอง จ านวน 3 แห่ง มีคุณภาพ

เหมาะสมพอใช้ ได้แก่  
1. คลองชัยขันธ์ 
2. คลองซอย 
3. คลองตาจง 

- พื นที่สาธารณะ 1 แห่ง ได้แก่ บ้านวัดลั ง การใช้ประโยชน์ ชุมชนจับจอง 
9. ข้อมูลการคมนาคม / สาธารณูปโภค 

  9.1 การเดินทางเข้าชุมชน 
- ถนนลาดยาง   1  เส้น ระยะทาง 3,500  เมตร 
- ถนนลูกรัง  1  เส้น ระยะทาง  1,500  เมตร 
ห่างจากอ าเภอ 17,000 เมตร ห่างจากเทศบาลคลองโยง 6,500 เมตร 

  9.2 สาธารณูปโภค 
- มีไฟฟ้าใช้ 113 ครัวเรือน 
- มีประปาหมู่บ้าน  1 แห่ง 
- โทรศัพท์สาธารณะ 1 แห่ง 

9.3 แหล่งน้ า 
- บ่อน  าสาธารณะ 1 แห่ง 
- คลอง 3 แห่ง 

10. ข้อมูลการเมือง/การบริหาร (ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น อาสาสมัคร) 

ผู้ใหญ่บ้าน  

1) นายจาง กิมเฮียะ หมายเลขโทรศัพท์ 081 – 8576926 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  

1) นายทองใบ เนียมพูลทอง หมายเลขโทรศัพท์ 034298400 
2) นางวรรณี ทรัพย์แสนดี หมายเลขโทรศัพท์ 0895377121 

สมาชิกเทศบาล  
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1) นายละเอียด ม่วงโพธิ์เงิน หมายเลขโทรศัพท์ 0848930267 
2) นายสง่า รอดก าพล หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 298394 

อาสาพัฒนาชุมชน  
1) นายสงัด ม่วงโพธิ์เงิน หมายเลขโทรศัพท์ 034298397 
2) นายสั่ง กลั่นวาท ีหมายเลขโทรศัพท์  
3) นางร าพึง บัวดี หมายเลขโทรศัพท์   
4) นางชรินทร์ กิมเฮียะ หมายเลขโทรศัพท์ 034298391 

อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน( อสม.)  
1) นายสง่า รอดก าพล  
2) นายไพรัตน์ พรหมศร 
3) นายละเอียด ม่วงโพธิ์เงิน 

11. ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีที่ส าคัญ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
11.1 เทศกาลวันขึ นปีใหม ่
11.2 เทศกาลวันสงกรานต์ 
11.3 เทศกาลเข้าพรรษา 
11.4 เทศกาลลอยกระทง 

12. ข้อมูลกลุ่ม / องค์กรในชุมชน 
1. กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง ปัจจุบันมีเงินทุน 1,000,000 บาท สมาชิก 69 

คน ประธานชื่อ นายสง่า รอดก าพล หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 298394 
 2. กลุ่มอาชีพเกษตรกร มีสมาชิก 20 คน ประธาน นายจาง กิมเฮียะ หมายเลข

โทรศัพท ์0818576926 
 3. กลุ่มผู้ประสานพลังแผ่นดิน มีสมาชิก 25 คน ประธาน กิมเฮียะ หมายเลข

โทรศัพท ์0818576926 
 4. กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา มีสมาชิก 15 คน ประธานชื่อ นางลันทม กิมเฮียะ  

หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 298391 

4.4 บ้านวัดมะเกลือ หมู่ที ่4 

1. ประวัติศาสตร์ชุมชน 
บ้านวัดมะเกลือ หมู่ที่ 4 ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็น

หมู่บ้านหนึ่งในต าบลคลองโยง เดิมชาวบ้านอพยพมาท ามาหากินในบริเวณหมู่บ้านปัจจุบันและได้ริเริ่ม
สร้างวัดขึ นมา สันนิษฐานว่าบริเวณที่สร้างวัดคงมีต้นมะเกลือขึ นอยู่มากพอสมควร ชาวบ้านจึงตั งชื่อ
วัดว่าวัดมะเกลือ ซึ่งเดิมพื นที่การปกครองอยู่ในเขตอ าเภอบางบัวทอง ปัจจุบันเป็นอ าเภอไทรน้อย 
จังหวัดนนทบุรี ต่อมาทางราชการได้ขุดคลองผ่านวัดมะเกลือไปออกแม่น  าท่าจีนที่ต าบลล าพญา จึงได้
แบ่งเขตการปกครองใหม ่ถือเอาคันคลองฝั่งตะวันตกเป็นเขตการปกครองขึ นกับจังหวัดนครปฐม ซึ่งมี
บริเวณวัดมะเกลืออยู่ด้วย อันน่าจะเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านมาจนถึงทุกวันนี  
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2. ลักษณะภูมิประเทศ 
พื นที่ 3,592 ไร่ หรือ 5.75 ตารางกิโลเมตร ลักษณะเป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ มีล า

คลองไหลผ่าน 3 สาย พื นที่เหมาะแก่การท าการเกษตร ส่วนมากพื นที่จะเป็นทุ่งนา ท าสวน และบ้าน
ที่อยู่อาศัย ลักษณะการตั งบ้านเรือจะอยู่กันเป็นกลุ่มตามพื นที่ท ากินและความสะดวกในการเดินทาง
คือริมคลอง และใกล้ถนน มีอาณาเขตติดต่อกันดังนี  

ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  หมู่ที ่3 หมู่ที ่7 ต าบลคลองโยง และหมู่ท่ี 10  
  ต าบลนราภิรมย์ อ าเภอบางเลน  
ทิศใต ้ ติดต่อกับ  หมู่ที ่2 และหมู่ท่ี 5 ต าบลคลองโยง 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  หมู่ที ่3 ต าบลหนองเพรางาย อ าเภอไทรน้อย  
  จังหวัดนนทบุรี 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  หมู่ที ่2 และหมู่ท่ี 3 ต าบลคลองโยง 
3. ประชากร/ครัวเรือน 

จ านวนครัวเรือน   219 ครัวเรือน 
ประชากร   

ชาย   591  คน  
หญิง   624 คน  

รวม 1,215 คน  
จ านวนผู้สูงอายุ   119 คน . 
คนพิการ       6  คน 
ผู้ว่างงาน    36 คน     

4. การศึกษา 
- ไม่ได้เรียนหนังสือ -  คน   
- อนุปริญญา   48 คน 
- ประถมศึกษา 644 คน   
- มัธยมศึกษา   63  คน   
- ปริญญาตรี   61 คน 
- สูงกว่าปริญญาตรี     11 คน 

5. การประกอบอาชีพ 

5.1 ภาคเกษตร  

ท านา  80 ครัวเรือน 
ท าสวน  41 ครัวเรือน 

5.2 นอกภาคเกษตร  
ค้าขาย  33 ครัวเรือน 
รับจ้าง 132 ครัวเรือน 
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รับราชการ  32 ครัวเรือน 
ลูกจ้างเอกชน  39 ครัวเรือน 
ว่างงาน  36 ครัวเรือน 
ไปประกอบอาชีพที่อ่ืน   70 ครัวเรือน 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ การเกษตร จ านวน 106 ครัวเรือน อัตรา
ค่าจ้างแรงงานในหมู่บ้าน 200 บาท ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 26,058 บาท/คน/ปี 

6. ผู้มีความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6.1 แพทย์แผนไทย / สมุนไพร / หมอพื้นบ้าน ได้แก่ 

1) นางมณี บุญเที่ยง ที่อยู่ 40/9 หมู่ที ่4 มีความสามารถด้านหมอพื นบ้าน 
2) นางสาวส าอิง พุ่มรินทร์ที่อยู่ 84/2 หมู่ที ่4 มีความสามารถด้านนวดแผนไทย 
3) นางสมใจ กลัดสุข ที่อยู่ 43/1 หมู่ที ่4 มีความสามารถด้านนวดแผนไทย 

6.2 ผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย / ประเพณีท้องถิ่น ได้แก่ 
1) นายไกร เหมือนสุดใจ ที่อยู่ 37 หมู่ที่ 4 มีความสามารถด้านพิธีกรรมทาง

ศาสนา 
2) นายบุญเสริม ปองสุข ที่อยู่ 26 หมู่ที่ 4 มีความสามารถด้านพิธีกรรมทาง

ศาสนา 
6.3 งานฝีมือต่างๆเช่น ช่างไม้ ช่างปั้น ช่างแกะ หัตถกรรม จักสาน ทอผ้า เป็น

ต้น 
1) นายอาง พุ่มรินทร์ ที่อยู่ 84/2 หมู่ที ่4 มีความสามารถด้าน ช่างไม้ ช่างปูน 
2) นายประเสริฐ พ่วงจีน ที่อยู่ 40/25 หมู่ที่ 4 มีความสามารถด้านช่างไม้ ช่าง

ปูน 
6.4 ผู้มีความรู้ด้านการเกษตร เช่น การเพาะปลูก ขยายพันธุ์  การปรับใช้

เทคโนโลยี เป็นต้น 
1) นายโดม ค้อนเที่ยงธรรม ที่อยู่ 80 หมู่ที ่4 มีความสามารถด้านการเพาะปลูก

และ การขยายพันธุ์  
2) นางวลี สวดมาลัย ที่อยู่ 42/1 หมู่ที ่4 มีความสามารถด้านการขยายพันธุ์พืช 

6.5 ผู้มีความรู้ด้านการถนอมอาหาร 
1) นางสาววันดี พุ่มรินทร์ ที่อยู่ 42/4 หมู่ที่ 4 มีความสามารถด้านการถนอม

อาหาร  
6.6 ผู้มีความสามารถด้านการบริการจัดการกลุ่ม 

1) นางวลี สวดมาลัย ที่อยู่ 42/1 หมู่ที ่4 มีความสามารถด้านการบริหารจัดการ
กลุ่ม  



116 

 

7. สถานที่ส าคัญในหมู่บ้าน 
- โรงเรียน  1 แห่ง 
- วัด  1 แห่ง 
- ตลาด  1 แห่ง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1 แห่ง 
- สถานีอนามัย  1  แห่ง 
- หอกระจายข่าว  1  แห่ง 
- สนามกีฬา  1 แห่ง 
- ห้องสมุด  1 แห่ง 
- โรงงานอุตสาหกรรม  3 แห่ง 
- ร้านค้า / ร้านอาหาร  33 แห่ง 
- สนามเด็กเล่น  1 แห่ง 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ (อธิบายลักษณะการใช้ประโยชน์ และความส าคัญ) 
- ดิน ดินมีสภาพเป็นกรดสูง การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตรใช้มากกว่า ร้อย

ละ 90 ของพื นที่การเกษตรทั งหมดของหมู่บ้าน / ชุมชน  
- แหล่งน  า ในหมู่บ้านนี  มีแหล่งน  าผิวดินประเภทคลอง จ านวน 3 แห่ง คุณภาพ

น  ามีความเหมาะสมดี ได้แก่ 
1. คลองซอยตาลาว 
2. คลองแสนแสบ 
3. คลองทวีวัฒนา 

- พื นที่สาธารณะในหมู่บ้าน ไม่มี 
9. ข้อมูลการคมนาคม / สาธารณูปโภค 

9.1 การเดินทางเข้าชุมชน 
- ถนนลาดยาง 1  เส้น ระยะทาง  6,500 เมตร 
- ถนนลูกรัง 1 เส้น ระยะทาง 4,800 เมตร 
ห่างจากอ าเภอ 14,000 เมตร และเป็นที่ตั งของส านักงานเทศบาลต าบลคลอง

โยง  
9.2 สาธารณูปโภค 

- มีไฟฟ้าใช้ 219  ครัวเรือน 
- มีประปา / หมู่บ้าน     1  แห่ง 
- โทรศัพท์สาธารณะ     3  แห่ง 

9.3 แหล่งน้ า 
- บ่อน  าตื น   -  แห่ง  
- บ่อน  าสาธารณะ     3  แห่ง 
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- คลอง    3  แห่ง 
10. ข้อมูลการเมือง / การบริหาร (ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น อาสาสมัคร) 

ก านัน  
1) นายถวิล วัฒโน หมายเลขโทรศัพท์ 081-8142768  

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
1) นายโดม ฆ้อนเที่ยงธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 087-4121628 
2) นายสุวรรณ พุ่มไสว หมายเลขโทรศัพท์ 081-9143156  

สารวัตรก านัน  
1) นายสมชาย สุจารีย์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-0468097 

สมาชิกเทศบาล  
1) นายสมเกียรติ จันทร์แสง หมายเลขโทรศัพท์ 081-3715096  
2) นางวิไล สวัสดิ์กิจ หมายเลขโทรศัพท์ 081-2978163 
3) วุฒิชัย จันทร์แสง หมายเลขโทรศัพท์ 

อาสาพัฒนาชุมชน  
1) นายสมชาย สุจารีย์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-0468097 
2) นายสุวรรณ พุ่มไสว หมายเลขโทรศัพท์ 081-9143156 
3) นางวลี สวดมาลัย หมายเลขโทรศัพท ์089-8926826  
4) นางวิไล สวัสดิ์กิจ หมายเลขโทรศัพท์ 081-2978163  

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
1) นายธนพร สุจารีย์  
2) นายเสน่ห์ ทองธาตุ  
3) นายส ารวย ปองสุข  
4) นางสาวส าอิง พุ่มรินทร์  
5) นางวิไล สวัสดิ์กิจ  

11. ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีที่ส าคัญ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
11.1 เทศกาลวันขึ นปีใหม่ 
11.2 เทศกาลวันสงกรานต์ 
11.3 เทศกาลวันเข้าพรรษา 
11.4 เทศกาลวันลอยกระทง 

12. ข้อมูลกลุ่ม / องค์กรในชุมชน 
12.1 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ปัจจุบันมีเงินทุน 1,100,000 บาท สมาชิก 

144 คน ประธาน นายจรัญ ศรศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-8366412  
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12.2 กองทุนพัฒนาสตรี ปัจจุบันมีเงินทุน - บาท สมาชิก 15 คน ประธาน นางวลี 
สวดมาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 0898926826  

12.3 กลุ่มท าไข่เค็มสมุนไพร (OTOP) ปัจจุบันมีเงินทุน - บาท สมาชิก 20 คน 
ประธาน นายประเสริฐ พ่วงจีน หมายเลขโทรศัพท ์086-7651759 

12.4 กลุ่มผู้ประสานพลังแผ่นดิน ปัจจุบันมีเงินทุน - บาท สมาชิก 25 คน ประธาน 
นายถวิล วัฒโน หมายเลขโทรศัพท์ 081-8142768  

13. ผลิตภัณฑ์ของบชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)  
ชื่อผลิตภัณฑ์ ไข่เค็มสมุนไพร ผลิตโดย กลุ่มท าไข่เค็มสมุนไพร  

การประชุมใช้เทคนิค AIC  

การประชุมใช้เทคนิค AIC ที่คลองโยง เมื่อทราบข้อมูลพื นฐานจึงมีการประสานงานเพ่ือ
จัดประชุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ที่วัดมะเกลือ ม.4 ในวันที่ 28 ส.ค.54 ซึ่งมีวิทยากร 2 ท่านคือ คุณสันติ  
จียะพันธ์, คุณเยาวรัตน์ ศุภกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดเวที และชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี  

1. เริ่มค าถามวันนี เรามาคุยเรื่องอะไร 
- มาประชุม 
- มาเรียนรู้ 
วิทยากรสรุป..มาเรียนรู้เรื่องต าบลของเรา..เรื่องอดีตของต าบล..ปัจจุบันเป็นอย่างไร

..เรื่องอนาคตอยากให้เป็นอะไร 
2. เตรียมความพร้อมด้วยกิจกรรม 

- การแบ่งกลุ่มปรบมือตามจ านวนขาของสัตว์ 
- เกมส์“ใครเอ่ย”ท าความรู้จักกันด้วยการเขียนลักษณะเด่นของตัวเองลงใน

กระดาษ แล้วให้เพ่ือนทายว่าคือใคร 
- แนะน าผู้มาใหม่ “กลุ่มคนพิการ” 

3. เล่าเรื่อง “ท าไมถึงชื่อคลองโยง” 
- พ่ีด าเล่า “เป็นคลองธรรมชาติ” (คลองนราภิรมย์ คลองขุดในรัชกาลที่ ๔)แล้ว

ส่งต่อให้ พท.ประเสริฐ (จากชมรมผู้สูงอายุ) เล่าต่อ 
- พ.ท. ประเสริฐ “โยงเชื่อมจากคลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ เป็นที่ดินมี

เจ้าของฝั่งใต้กับฝั่งเหนือ เว้นพื นที่เป็นทางควาย(ทางกระบือ) เป็นที่สาธารณะ คลองโยงเป็นทางควาย
มาก่อนพอฝนตกน  าขังเป็นกลายคลองเล็กๆ หลังจากนั นก็มีการขุดเพ่ิม ส าเร็จเมื่อ 2489” “หลังจาก
ขุดก็มีบริษัทเรือ....สุพรรณขนส่ง.....ผ่านคลองโยงไปบางกอกน้อย.....เป็นเรือโดยสาร 2 ชั น ชาวบ้าน
เรียก “เรือสุพรรณ” ซึ่งผ่านประมาณตอนตี 4” 

4. เล่าเรื่อง “ท ามาหากินอย่างไร” “มีความเป็นอยู่อย่างไร” 
- พ่ีด าเล่า “หลักๆคือการท านา”  
- พ.ท. ประเสริฐ “มะพร้าว น  าตาล ปลาแสงเดือน ในช่วงมีนาเมษา(เป็นเวลาว่าง

จากการท านา) หาส ารองไว้ พายเรือไปซื อมา เลี ยงปลาไว้ในบ่อ เก็บไว้ใช้ในช่วงท านา” “มีความ



119 

 

เป็นอยู่ด้วยการพ่ึงพาอาศัยกัน ปลูกผักกันเองแล้วแบ่งกัน แบ่งปลาในบ่อกัน” “หลังจากนั นก็มีการซื อ
มะพร้าวมาปลูกกินเอง” “เวลาปลูกบ้านก็ช่วยกัน (ลงแขก,ยกแขก)..แล้วเลี ยงข้าว เลี ยงเหล้า..สอง
สามทุ่มก็กลับบ้านใครบ้านมัน”มีการปลูกพืชยืนต้นมีการท าคันกั นน  า  

5. ท าบุญกันที่ไหน 
- พ.ท. ประเสริฐ “วัดมะเกลือ... วัดสุวรรณ.. วัดสาละวัน” 

6. เวลามีปัญหาทะเลาะกัน แก้ปัญหาอย่างไร 
- เวลาหลังเลิกงานก็จะมาคุยกันถึงปัญหาที่เกิดขึ น ส่วนการกินเหล้ามีนิดหน่อย 

อีกอย่างคอืเรื่องร้านกาแฟก็จะมารวมกันมาคุยกันถึงปัญหาที่เกิดขึ น ไม่มีการกวนกัน 
7. เรื่องของภูมิปัญญาหรือการรักษาหรือไม่ 

- มีบ้าง มีปู่แถวบ้านในสมัยก่อนไม่ได้เป็นหมอแต่สามารถรักษาได้ มีบ้านของ
หน่องเวลาปวดท้องไม่สบายก็จะไปที่บ้านปู่ให้ปู่เป่าหัวให้ แล้วก็มีการใช้ยาสมุนไพรพื นบ้านแต่ยังไม่ได้
ท าเป็นเรื่องราว มีต ารายาของวัดมะเกลือที่ก าลังรวบรวมอยู่ เรื่องของการตั งครรภ์ถ้าไปอนามัยหรือ
ไปโรงพยาบาลจะล าบาก ก็จะมีหมอต าแย ยายเหลียวแต่ว่าแกแก่มากแล้วแต่ยังช่วยกวาดยาได้ 
ตอนนี ไม่มีแล้วเนื่องจากมีความเจริญเข้ามา นอกจากนี ยังมีการไล่ผีด้วยวิธีการดั งเดิม เวลาตาเป็นต้อ
...............ครั งเดียวหายเลย 

- ภูมิปัญญาสูญหาย ไม่มีการสืบทอดต่อ 
8. เราสนุกสนานร้องร าท าเพลงกันอย่างไร 

- สมัยก่อนจะสนุกกันหลังท านา สมมติแขกใกล้จะเลิกก็จะมีการร้องร าท าเพลง
กันนิดหน่อยเกี่ยวข้าวไปด้วยพอสมควร หนุ่มสาวจีบกันจากการไปแขกท าให้มีการรู้จักกันมากขึ น ใน
เรื่องของการเลือกคู่หากว่าสายพันธ์มันใกล้กันเด็กที่ออกมาจะไม่สมบูรณ์ เท่าที่ควร จึงควรที่จะตั งให้
สายพันธ์ห่างกันบ้าง 

- อ.สันติมาสรุป 
เป็นเรื่องที่น่าสนใจแม้เราจะเกิดไม่ทัน จากที่เราได้ฟังจากคุณปู่คุณยายหลาย

ท่านประทับใจอะไรกันบ้าง ท าไมต้องใช้ควายลากเนื่องจากน  ามันแห้งจึงต้องใช้วัวควายมาลากแทน 
วัดมะเกลือมีอะไรดีบ้าง -ต้นมะเกลือกับวัดมะเกลือที่ดี สมัยก่อนวัดมะเกลือไม่ใช่ของคลองโยง วัดอยู่
ในเขตพื นที่ของบางบัวทองเมื่อปี25..มีการแบ่งพื นที่ใหม่......แต่เดิมปี2410 สมัยรัชกาลที่5 ชื่อคลอง
นราภิรยม์ซึ่งมันเชื่อมต่อกับคลองทวีวัฒนา คลองนราภิรมย์เป็นชื่อที่ร .5 พระราชทานชื่อมาให้
ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์เล่าต่อๆโดยประวัติจากชาวบ้านและทางการเพ่ือสืบต่อให้กับรุ่นลูกหลาน
ต่อๆมา 

เรื่องอดีตเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเห็นภาพคุณลุงประเสริฐได้เล่าที่มาซึ่งมาจาก
ทางควายเดิน เดินไปมากลายไปร่องน  า และช่วงหน้าแล้งเรือมันติดจึงต้องใช้แรงงานรับจ้างลากเรือให้
มันผ่านไปได้กลายเป็นอาชีพขึ น เชื่อมต่อสัญจรไปมากัน ริมคลองก็มีการปลูกผักหลายชนิดซึ่งน ามา
แบ่งปันกันในชุมชน ชีวิตความเป็นอยู่สมัยก่อนมีการลงแขกช่วยกัน มีการร้องร าท าเพลงสนุกสนานกัน 
และคนในอดีตจะมีการพึ่งต้นเองมีการปลูกผัก ปลูกข้าว ท านา เจ็บไข้ได้ป่วยก็มีภูมิปัญญาในชุมชน มี
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หมอกวาดยา หมอต าแย ต ารายาซึ่งเป็นความรู้แพทย์แผนไทยในสมัยก่อนซึ่งเราจะสามารถน ามา
ปรับปรุงใช้กับการรักษาในปัจจุบันได้อย่างไร เหล่านี ก็เป็นเรื่องราวความรู้ในอดีตที่มีประโยชน์น่าฟังที่
สามารถเล่าให้เด็กในชุมชนต่อไป ต่อไปจะให้ทุกคนช่วยเล่าเรื่องในปัจจุบันว่าสภาพของคลองโยงใน
ปัจจุบันหรือวัดมะเกลือ บ้านเรา ชีวิตความเป็นอยู่เป็นอย่างไรบ้าง 

คลองโยงในปัจจุบัน 

แบ่งกลุ่มกัน(แยกกลุ่มเด็กกลุ่มผู้ใหญ่) โดยนับ123.และตั งชื่อกลุ่ม...ให้เขียนว่าจากบ้าน
มาถึงวัดมะเกลือของเราเป็นอย่างไรบ้างและอยากให้ในอนาคตเป็นอย่างไร ให้เวลา 10 นาที (ของ
กลุ่มเด็ก) 

1. ปัจจุบันเราเห็นชุมชนเป็นอย่างไรบ้าง 2.ในอนาคตเราอยากเห็นชุมชนเราเป็นอย่างไร
บ้าง ให้เวลา20นาท ี(ของกลุ่มผู้ใหญ่) 

พักกลางวัน 
หลังทานข้าว น าเสนอผล 

เด็กกลุ่มที่ 1 (กลุ่มอดีตของฉัน ปัจจุบันของเรา) 

ปัจจุบันคลองโยงมีลานโบสถ์ ศาลา สะพานร้อยปี ห้องสมุด พิพิธภันฑ์ คลองนาราภิ
รมภ์ มีคนมาท าบุญ ตึกอบต.ปัจจุบันเป็นเทศบาล บ่อปลาในวัด รร.วัดมะเกลือ 

อนาคตอยากเห็นชุมชนมียานอวกาศ รถไฟ รถน าเที่ยว สนามออกก าลังกาย อยากมี
ยามเฝ้าตลอด 24ชั่วโมง มีโรงพัก โรงเรียน พิพิธภัณฑ์ มีสวนสัตว์ มีบริการอินเตอร์เนต อยากให้เด็กๆ
ในชุมชนมีคุณสมบัติดังนี สวย มีมารยาท..............อยากเห็นชุมชนมีความสุขไม่ทะเลาะกัน  

เด็กกลุ่มที่ 2 (กลุ่มรวมพลคนเก่ง) 

ปัจจุบันเห็น รร.วัดมะเกลือ ไก่ ศาลเจ้า(ไหว้, ไปขอหวย) คนฉี่ไม่ถูกที่ คลองนาราภิ
รมภ์ ปลาว่ายในคลอง(เริ่มสกปรก) สะพานร้อยปี เสาธงหน้าโรงเรียน พระบิณฑบาท คนสวดมนต์ใน
วัด ถังขยะ ที่พักผ่อนให้อาหารปลา เด็กวัด ชอบนัดกันใต้มะเกลือเพราะร่มดี 

อนาคต อยากได้คนดีในสังคม ช่วยเหลือผู้อ่ืนได้ อยากได้รถไฟ อยากได้สะพานร้อย
ปีเป็นบรรไดเลื่อน อยากให้คลงใสสะอาด อยากให้ทิ งขยะไม่เรี่ยราด อยากให้มีน  าตก อยากให้ทหาร
มาเฝ้า อยากได้โรงเรียนใหญ่มีอุปกรณ์เยอะๆ ไม่อยากให้คนในชุมชนสูบบุหรี่ 

เด็กกลุ่มที่ 3 (กลุ่มรักถิ่น) 

เห็นสถานีอนามัย รร.วัดมะกลือ ตลาดนัดขายของ โบสถ์ สะพานเคหะ ร้านตาหมู
ขายของเล่น สนามเด็กเล่น มีปลาจ านวนมาก  

อนาคตให้มีพิพิธภัณฑ์อยากให้ทุกคนรักษาความสะอาด รักบ้านเกิดตนเอง มีสนาม
เด็กเล่นที่สะอาด มีสวนสาธารณะ ไม่อยากให้มีการมัวสุ่มกัน ไม่อยากให้มียาเสพติดและการมั่วสุมการ
พนัน ไม่ยากให้มีเด็กแว๊น ให้มีอนามัยสะอาด 
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ผู้ใหญ่กลุ่ม ฝันเป็นจริง 

ปัจจุบัน มีคลองนาราภิรมย์ที่มีปลามากในช่วงหน้าฝน พื นที่ท ามาหากินน้อยลงเป็น
ที่อยู่อาศัยมากขึ น มีกองทุนหมู่บ้าน มีการใช้ปุ๋ยอินทรี มีกลุ่มผู้สูงอายุ(ที่ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับที่อ่ืน
,ไปทัศนศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม มีการจัดการปัญหาต่างๆซ  าๆและไม่ได้รับการแก้ไข เช่น การตรวจ
สารเคมีภายในเลือด โครงการการออกก าลังกายไม่มีความต่อเนื่องแกนน าท้อแท้ไม่ได้รับความร่วมมือ
จึงล้มเลิกไป 

ผู้ใหญ่กลุ่ม ช่างคิดช่างฝัน 

คนในชุมชนมีสุขภาพไม่ค่อยดีเนื่องจากมีการใช้สารเคมีในการท านาบัว มีคนต่างถิ่น
เข้ามาอยู่ในชุมชนเยอะ มีการตั งกลุ่มหลายกลุ่มภายในชุมชนซึ่งจัดตั งมาจากหน่วยราชการ 

อนาคตอยากให้คนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง มีท่อระบายน  าในหมู่บ้าน อยากให้ทุก
คนเป็นหูเป็นตาเรื่องยาเสพติด สุขอนามัยชุมชน อยากให้เด็กและเยาวชนท าตัวเป็นประโยชน์ให้กับ
ชุมชน 

อนาคตอยากให้ความเป็นอยู่ย้อนไปเหมือนสมัยก่อน 

ผู้ใหญ่กลุ่ม..... 

ปัญหาประปายังเข้าไม่ถึงหมู่บ้าน(หมู่ 6) น  าเป็นสีเหลือง มีน  าเน่าเสีย มีผักตบชวา
ท าให้การสัญจรล าบาก มีปัญหายาเสพติด การลักขโมย มีแรงงานต่างด้าวเยอะ สภาพความเป็นอยู่ไม่
ดี เด็กติดเกม ติดการพนัน ไม่มีกลุ่มต่างๆ เช่น กองทุนหมู่บ้านหรือออมทรัพย์ยังไม่ครอบคลุม
เท่าท่ีควร 

จุดเด่น มีความร่วมมือกันดีของคนในชุมชน ได้รับความรับมืออย่างดีจากหน่วยงาน
ภายนอก อากาศดีไม่มีมลภาวะ พื นที่ชุมชนน  าไม่ท่วมไม่แห้งแล้งมีเพียงพอต่อการท าการเกษตร 

อนาคต มีน  าปะปาเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ที่สถานที่ออกก าลังกายส าหรับคนทุกกลุ่ม คน
ไม่ติดยาเสพติด การติดไฟเตือนทุกสี่แยก มีสถานที่ท่องเที่ยว เช่น วัด กันตนา มีการจัดตั งกลุ่มต่างๆ 
เช่น OTOP กลุ่มออมทรัพย์ มีภูมิปัญญา เช่น แพทย์แผนไทย การท าพืชผักสวนสมุนไพร 

อ.สันติสรุป 

ถ้าเราจะท าให้ฝันเป็นจริงให้เรากลับมามองความต้องการที่แท้จริง 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
มีสุขภาพดี 
สิ่งแวดล้อมดี 

- ปลอดขยะ สะอาด 
- น  าในคลองสะอาด ไม่มีวัชพืช,สวะ 
- น  าไม่เน่าขัง ระบายน  าได้ดี 

การรักษาพื นที่เกษตรกรรม,อาชีพเกษตรกร 
มีการสืบทอด ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงาม 
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มีความรักสามัคค ีเอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ 
การพัฒนาสาธารณูปโภคให้ทั่วถึง(น  าประปา) 

เพิ่มเติม 

ความเท่าเทียม การสร้างโอกาสของกลุ่มพิเศษในชุมชน มีหน่วยงานที่ดูแล มีการ
สื่อสารที่ดีในชุมชน 

มีการรวมกลุ่ม มีพื นที่หรือเวทีแสดงความคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม 
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะแต่ละกลุ่ม 

ผลการประเมินการจัดเวทีสรุปสาระส าคัญดังนี้ 

จ านวนผู้เข้าร่วมทั งหมด 33 คน จ าแนกเป็นเพศชาย 8 คนร้อยละ24.2 และเพศ
หญิง 25 คนร้อยละ75.8 เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 16 คนร้อยละ48.5 กลุ่มวัยแรงงาน 2 คนร้อยละ3.0 กลุ่ม
เด็กและเยาวชน 14 คนร้อยละ48.5 และคนพิการ 1คน ร้อยละ3.0 เป็นเด็กที่ เรียนระดับ
ประถมศึกษา 22 คน ร้อยละ 66.7 ที่เหลือศึกษาระดับมัธยมศึกษาต้นและปลายจ านวน 11 คน ร้อย
ละ 33.3 กลุ่มเป้าหมายตอบว่าการจัดประชุมมีขั นตอน ประโยชน์ ผลการน าไปใช้ บรรยากาศ การมี
ส่วนร่วมในระดับมาก และมีความพึงพอใจภาพรวมในระดับมากที่สุด 
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บทที่ 5 
ข้อมูลสภาพปัญหา ความต้องการและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ของกลุ่มผู้สูงอาย ุ

กลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีรากฐานและยังคงด าเนินการจัดกิจกรรมกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ศูนย์ 1 ในการศึกษาจึงขอเสนอข้อมูลเบื้องต้นพ้ืนที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ศูนย์ 1 คลองโยง(ยกระดับจากสถานีอนามัยต าบลคลองโยง 1 บุณยศรีสวัสดิ์)เพ่ือทราบความเป็นมา 
รพ.สต.คลองโยงต้ังอยู่ เลขที่ 37/3 ถนน ศาลายา-บางภาษี หมู่ 6 ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล 
จ.นครปฐม 73170 หมายเลขโทรศัพท์ 034 - 297204 รพ.สต.ศูนย์ 1 คลองโยง ดูแลรับผิดชอบ
ประชากรในพ้ืนที่  13.62 ตารางกิโลเมตร หรือ 8,514 ไร่ จ านวนประชากร 3,603 คน ใน 3  
หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 1,5 และ 6 ของต าบลคลองโยง 
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ตารางที่ 5.1 แสดงจ านวนประชากรจ าแนกตามกลุ่มอายุ 

รหัส สถานบริการ 
จ านวน

ประชากร 
ชาย หญิง 0-5 ปี 3 ปี 

6 ปี 
ขึ้นไป 

10-24 
ปี 

12 ปี 
ขึ้นไป 

15 ปี 
ขึ้นไป 

25 ปี 
ขึ้นไป 

30 ปี 
ขึ้นไป 

35 ปี 
ขึ้นไป 

หญิง 35 ปี 
ขึ้นไป 

หญิง  
30-60 ปี 

60 ปี  
ขึ้นไป 

8450 คลองโยง 
บ้านมะเกลือ  
หมู่ท่ี 04 

4,591 2,714 1,877 274 54 4,317 2,027 4,078 3,910 2,126 1,801 1,516 819 766 373 

8451 คลองโยง 
บ้านคลองโยงใหม่  
หมู่ท่ี 06 

3,603 1,694 1,909 281 49 3,322 785 3,025 2,836 2,338 2,127 1,871 1,018 929 441 

8452 คลองโยง 
บ้านมะเกลือ  
หมู่ท่ี 04 

5,779 2,718 3,061 453 78 5,326 1,130 4,835 4,557 3,870 3,470 3,014 1,688 1,601 631 

 
หมายเหตุ :  ข้อมูลประชากรทะเบียนราษฎร์จากส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 

ประชากรต่างด้าวในพ้ืนที่ จ านวน 38 คน จ านวนผู้สูงอายุ ล่าสุด 441  คน เป็นสมาชิกชมรมลีลาวดีสีขาว 195 คน(โดยประมาณ)  
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ตารางที่ 5.2 รายชื่อแกนน าเครือข่ายผู้สูงอายุต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล หมู่ 1 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
1 นางเผื่อน  วัดไผ่รุน 8/2 หมู่ 1  
2 นางเจริญ  ชื่นแสงจันทร์ 7/2 หมู่ 1  
3 นางลออ  ชูรอดภัย 10 หมู่ 1  
4 นางก้าน  กิ่งสวัสดิ์ 37 หมู่ 1  
5 นางสงัด  แก่นละออ 17 หมู่ 1  
6 นางเง็ก  เจริญมี 46 หมู่ 1  
7 นางเพลินพิศ  อ่อนสัมพันธ์ 39/1 หมู่ 1  

ตารางที่ 5.3 รายชื่อแกนน าเครือข่ายผู้สูงอายุต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล หมู่ 5 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
1 นางล าจวน  วชิรานันท ์ 4 หมู่ 5  
2 นางชะลอ  คุ้มคลองโยง 4/2 หมู่ 5  
3 นางทองเจือ  มีคลองโยง 115 หมู่ 5  
4 นางพวงรัตน์  ดิษผล 10/1 หมู่ 5  
5 นางกิมเฮียง  โสภาผิว 7 หมู่ 5  
6 พ.ท.ประเสริฐ  อ่อนสัมพันธ์ 39 ห มู่ 5  
7 น.ส.วันดี  พวงบุปฝา 133/6 หมู่ 6  

ตารางที่ 5.4 รายชื่อแกนน าเครือข่ายผู้สูงอายุต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล หมู่ 6 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเหตุ 
1 น.ส.พยอม  อยู่วัด 37/16  หมู่ 6  
2 นางส าราญ  แจ้งจันทร์ 37/11 หมู่ 6  
3 นายไสว  อ่อนส าอางค์ 129/113 หมู่ 6  
4 นางบุญปลูก  ทองไชย 132 หมู่ 6  
5 นางรุ่งนภา  ทวีคูณรุ่งโรจน์ 128/20 หมู่ 6  
6 นางขนิษฐา  มีรัตนารมย์ 129/5 หมู่ 6  
7 นางรุ่งเรือง  ทรัพย์พยา 37/14 หมู่ 6  
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ตารางที่ 5.5 ข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

ล าดับ ประเภทผู้สูงอายุ จ านวน(คน) 
1 ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (ติดเตียง) 4 
2 ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน (ติดบ้าน) 29 
3 ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ 219 
4 ผู้สูงอายุที่อยู่ตามล าพังคู่สมรส - 
5 ผู้สูงอายุที่อยู่ตามล าพังคนเดียว  ไม่มีบุตรหลานดูแล - 
6 ผู้สูงอายุที่มีโรคประจ าตัว  
 - โรคความดันโลหิตสูง 59 
 - โรงเบาหวาน 61 
 - โรงมะเร็ง 2 
 - โรงคจิต 1 
 - โรคกระดูกและข้อ 4 
 - โรคเก่ียวกับตา 4 
 - โรคเก่ียวกับหลอดเลือดและหัวใจ 5 
 - โรคอ่ืน ๆ 1 
7 ผู้สูงอายุที่พิการ 5 
 รวม 394 

สถานีอนามัยต าบลคลองโยง 1 

มีห้องส าหรับท ากิจกรรมของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุอยู่ภายในอาคารของสถานีอนามัย 
เป็นห้องกระจกโล่งกว้าง สะอาด มีเก้าอ้ีและโต๊ะส าหรับสมาชิกชมรม 

 

ภาพที่ 5.1 ห้องกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุลีลาวดีสีขาว 
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กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ “ลีลาวดีสีขาว” 

1. ประชุมประจ าเดือน 1 ครั้ง โดยประชุมทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 
2. การออกก าลังกายเชิญคุณกันยา  วงศ์กาญจน์ ซึ่งเป็นอสม.  หมู่ 1 ต าบลคลองโยง 

มาเป็นผู้น าการออกก าลังกาย เช่น ไม้พลองป้าบุญมี  ออกก าลังกายท่าฤาษีดัดตน 
3. ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา 
4. ตรวจสุขภาพประจ าปี 
5. รับประทานอาหารกลางวัน 

 

 
ภาพที่ 5.2 การให้ความรู้เรื่องสุขภาพช่องปาก 

 

 

 

ภาพที่ 5.3 การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
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ภาพที่ 5.4 การรับประทานอาหารร่วมกันหลังจากการประชุม 

 

 

ภาพที่ 5.5 ประชุมจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ และเลือกประธานชมรม 20 เมษายน  2548 

ชมรมผู้สูงอายุลีลาวดีสีขาว ถือเป็นชมรมที่มีความเข้มแข็งและก่อตั้งมาประมาณ 6 ปี 
ก่อนนั้นได้รับงบประมาณสนับสนุนบางส่วนจากเทศบาล แต่ขณะนี้การด าเนินงานใดๆ ภายในเขต
เทศบาลจะต้องจัดตั้งโดย จดทะเบียนเป็นสมาคมหรือองค์กรที่ถูกต้อง จึงจะสามารถใช้งบประมาณ
จากเทศบาลได้ แต่ชมรมผู้สูงอายุลีลาวดีสีขาว ยังไม่ได้จัดตั้งเป็นองค์กรในระยะหลังนี้การด าเนิน
กิจกรรมของชมรมจึงใช้งบประมาณจากรพ.สต. และเงินสมทบของผู้สูงอายุเองที่มีการบริจาค 
มาอย่างต่อเนื่อง มาด าเนินการจัดท ากิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุในแต่ละครั้ง โดยรพ.สต.เป็นผู้ดูแลกิจกรรม 
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ประธานชมรมคนปัจจุบัน คือ นางล าดวน  วชิรานันท์ (ที่อยู่ บ้านเลขที่  4/1 หมู่ 5 
ต าบลคลองโยง อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 034-298140) 

 

ภาพที่ 5.6 แบบรายงานกิจกรรมชมรม 

กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองโย  (ชมรมลีลาวดี 
สีขาว) ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2554 มีผู้เข้าร่วม 68  คน จากจ านวนสมาชิกของชมรมทั้งหมด 195 
คน  ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย 

1. การสวดมนต์  ไหว้พระ  นั่งสมาธิ 
2. การให้ความรู้เรื่องอาหารที่ควรถวายพระ 
3. การออกก าลังกาย 
4. การจับรางวัลแจกของช าร่วยเล็ก ๆ น้อยๆ เพื่อกระตุ้นหัวใจให้ร่าเริง 
5. การรับประทานอาหารร่วมกัน 
จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  394 คน 

สรุปปัญหาที่พบจากการส ารวจสุขภาวะผู้สูงอายุ 

1. ปัญหาจากการมีค่า BMI เกิน 
2. จากการตรวจสุขภาพส่วนมาก โคเลสเตอรอล และ ไตรกลีเซอไรด์ สูง 
3. ปัญหาปวดข้อ  ปวดเข่า 
4. ซื้อยาลูกกลอนและยาต้ม  ยาหม้อ  รับประทานเพื่อรักษาโรคและบ ารุงร่างกาย 
5. ไม่ออกก าลังกาย 
6. เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน และความดันโลหิตสูง 



 

 

130 

สรุปการส ารวจความต้องการของผู้สูงอายุ “ชมรมลีลาวดีสีขาว”  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองโยง 1  

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2554 

ผู้สูงอายุ “ชมรมลีลาวดีสีขาว”  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองโยง 1                       
เริ่มกิจกรรมตั้งแต่ ปี 2548   โดยกิจกรรมท่ีผ่านมา ได้แก่   

1. การตรวจสุขภาพ  ความดัน  เบาหวาน 
2. การออกก าลังกาย  “ไม้พลองแม่บุญมี” 
3. ยางยืดชีวิตพิชิตโรค  
4. ร าวงมาตรฐาน 
5. การแสดง เช่น แคนล าโขง  ฮูลาฮูล่า 
6. การทัศนศึกษา เช่น  สวนนกชัยนาท  ปราสาทเขาพนมรุ้ง  รวมถึงการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้กับชุมชนที่ไปเยี่ยมเยียน 
7. การจัดกิจกรรมในวันส าคัญ เช่น  วันสงกรานต์  วันพ่อ   วนัแม่  วันขึ้นปีใหม่ 
8. การถ่ายทอดความรู้ด้านประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  ดนตรีไทย (มีผู้สูงอายุได้รับเชิญ

ให้ไปสอนดนตรีไทย เช่น  อังกะลุง  ซออู้  ที่  โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์  โรงเรียนบ้านคลองโยง  
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์  โรงเรียนวัดสาลวัน  และโครงการเมล็ดพันธุ์ดนตรี  มหาวิทยาลัยมหิดล) 

ขั้นตอนส ารวจกิจกรรมที่ต้องการจะท า พบว่ามีความต้องการท ากิจกรรมต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

1. ผู้สูงอายุหัดเล่นดนตรีไทย เช่น ซออู้ (มีข้อจ ากัด คือ อุปกรณ์ซออู้มีราคาคันละ  
1,000 บาท) 

2. กีฬาวู๊ดบอล (wood ball) (จัดแข่งขันในกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ มีข้อจ ากัด คือ  
ไม่มีอุปกรณ์กีฬา) 

3. การร าท่าแม่ไม้มวยไทย  (จัดแข่งขันในกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ มีข้อจ ากัด คือ 
ต้องการผู้ฝึกสอน) 

4. การออกก าลังด้วยฮูล่าฮูป 
5. ร้องคาราโอเกะ 
6. การฝึกนวดแผนโบราณ (มีข้อจ ากัดเรื่องการหาเวลามาพบกันและวิทยากรที่จะมา

สอน) 
7. อาชีพผู้สูงอายุ  ได้แก่ งานประดิษฐ์  ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา (รอยยิ้มท่ีริมคลอง)   

ผลิตภัณฑ์จากกะลา  การท านกส าลี (คุณลุงอินทร์  ทรัพย์พยา) 
เมื่อกลุ่มผู้สูงอายุร่วมกันคัดเลือกกิจกรรมโดยมีผู้เสนอกิจกรรม  ได้ออกมาอธิบายถึง

ลักษณะของกิจกรรมและผลของกิจกรรม  ก่อนที่จะลงคะแนนเสียง  ซึ่งผู้สูงอายุ 1 คน จะต้องเลือก
กิจกรรม 1 กิจกรรมเท่านั้น จากจ านวนผู้เข้าร่วม  46 คน  ปรากฏว่า กิจกรรมได้รับการลงคะแนน 
ดังต่อไปนี้ 

1. การออกก าลังกายประกอบดนตรีไทย (ดนตรี,กีฬา)  ได้คะแนน  26 คะแนน 
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2. การนวดแผนโบราณ  ได้คะแนน  3 คะแนน 
3. อาชีพผู้สูงอายุ หรือ งานประดิษฐ์ ได้คะแนน 3 คะแนน 
ดังนั้น กิจกรรมที่ได้รับเลือกตามความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุ คือ การออกก าลังกาย

ประกอบดนตรีไทย (ดนตรี,กีฬา) ซึ่งขั้นตอนต่อไป ทีมงานวิจัยจะได้นัดแกนน าของกลุ่ม 
ในการเตรียมการเพ่ือจัดกิจกรรม (คุณน้าล าจวน  วชิรานันท์  ประธานกลุ่มลีลาวดีสีขาว หมายเลข
โทรศัพท์  089-226679) 

 
 

 
 

ภาพที่ 5.7 – 5.8 กิจกรรมก าหนดความต้องการในการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มผู้สูงอายุ 
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ภาพที่ 5.9 – 5.10 กิจกรรมก าหนดความต้องการในการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มผู้สูงอายุ 

แม้ว่าการประชุมผู้สูงอายุมีความต้องการการออกก าลังกายประกอบดนตรีไทย การท า
ลูกประคบสมุนไพร และการท าของช าร่วยเพ่ือหารรายได้นั้นเป็นความต้องการที่ได้มา แต่จาก 
การพิจารณาถึงองค์ประกอบในด้านระยะเวลา การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ ความเหมาะสม  
ในการเรียนรู้ คณะวิจัยจึได้จัดกจกรรมในการดูแลตนเองที่ผู้อายุสามารถน าไปใช้ได้ในวันที่ เมษายน 
2555 

เรากินอาหารวันละ 3 มื้อ กินเพ่ืออวัยวะชิ้นไหนกันแน่?  
เราอยู่ได้เพราะอาศัยพลังงานจากอวัยวะทั้ง 5 พลังงานของอวัยวะได้มาจากการกิน แต่

ทุกวันนี้เรากินตามใจและปาก ชอบอะไรก็กินมันทุกวัน อวัยวะทั้ง 5 ก็เหมือนกับคน มีรสนิยมแตกต่าง
กัน  

- ตับชอบกินสีเขียว  
- หัวใจชอบกินสีแดง  
- ม้ามชอบกินสีเหลือง  
- ปอดชอบกินสีขาว  
- ไตชอบกินสีด า  
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ค าว่าดุลยภาพหมายถึงกินหลากหลายชนิดใช้วิธีมอง ฟัง ดม ถาม แมะ ก็สามารถ
วินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นย า ในที่นี้ก็รวมทั้งการมองดูสี ทั้ง 5 บนใบหน้านั่นเอง ตัวอย่างเช่น  

- ตับมีปัญหา สีหน้าจะออกเขียว  
- หัวใจมีปัญหา สีหน้าจะออกแดง  
- ม้ามมีปัญหา  สีหน้าจะออกเหลือง  
- คนไข้หอบหืด สีหน้าจะออกขาว  
- คนไข้ไตเสื่อม สีหน้าจะออกด า  
ดังที่กล่าวแล้ว  
- ถั่วเขียวเหมาะส าหรับบ ารุงตับ เพ่ือให้ตับขับพิษออกจากร่างกาย แต่ก็ต้องกินให้ถูก

วิธี คนทั่วไปมักจะต้มถั่วเขียวจนเละซึ่งไม่ถูกต้อง วิธีที่ถูกคือต้มให้น้ าเดือดประมารณ  5-6 นาทีก่อนที่
ถั่วจะแตกเม็ด รินเอาน้ าออกซึ่งจะได้น้ าถั่วเขียวที่มีสีเข้มข้นที่สุด ดื่มแล้วมีสรรพคุณขับพิษสูงสุด 
จากนั้นเอาถ่ัวเติมน้ าต้มต่อจนเละกินเป็นอาหาร  

- หัวใจชอบสีแดงให้กินถั่วแดง  
- ม้ามชอบสีเหลืองให้กินถั่วเหลือง  
- ปอดชอบสีขาวให้กินถั่วขาว  
- ไตชอบสีด าให้กินถ่ัวด า  
ท าไมถึงให้กินแต่ถั่ว? “คนเรากินถั่วทั้ง 5 จะสมบูรณ์พูนสุข” โภชนาการก็เน้นว่า“กินไม่

พ้นถั่ว”ขอยกตัวอย่างไม่ค่อยสุภาพ ในชนบทเขาใช้ถั่วด าเลี้ยงปศุสัตว์ ท าให้ไตแข็งแรงมีก าลังวังชา 
สามารถท างานหนักเตะปี๊บดัง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สุภาพสตรีควรบริโภคถั่วตลอดชีวิต เพราะนอกจาก
เป็นประโยชน์ต่ออวัยวะทั้ง 5 แล้ว ในถั่วยังมีสารที่กระตุ้นการท างานของรังไข่   

ต่อไปจะพูดถึงรสชาติ  

- เปรี้ยวบ ารุงตับ  
- ขมบ ารุงหัวใจ  
- หวานบ ารุงม้าม  
- เผ็ดบ ารุงปอด  
- เค็มบ ารุงไต  
หมายความว่า ต้องกินให้ครบทุกรสชาติอย่างละนิด ให้เกิดสมดุล เช่น รสเปรี้ยวบ ารุงตับ 

กินมากตับพัง รสเผ็ดบ ารุงปอด กินมากปอดพังนอกจากนี้ พึงจ าไว้ว่า ใครอยู่ถิ่นไหนให้กินของถิ่นนั้น 
ไม่ใช่ว่ากินของได้ทั่วทุกถ่ิน 

กินอาหารอย่างไรจึงจะเหมาะ? 
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ง่ายนิดเดียว มีหลักการจ าดังนี้ “สีสัน หยาบ-ละเอียด ดิบ-สุก คาว-เจ”หมายความว่า 
กินอาหารต้องคละกันหลากสีและรสชาติ หยาบแข็งควบคู่กับละเอียดนิ่ม สุกควบคู่กับดิบ คาวควบคู่
กับเจ ขอแนะน าว่า แต่นี้ไปให้กินผักดิบผลไม้สดแต่ละมื้อ ถ้าเปลือกกินได้ก็กินทั้งเปลือกจะยิ่งดี กิน
ของดิบลดอาการร้อนใน ปัจจุบันก็ถือว่า ผักผลไม้สดดิบให้วิตามินดีกว่า 

การจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้สูงอายุได้ใช้กล้ามเนื้อแขน มือ และความคิด นอกจากนี้ยังสามาถน าไปใช้เป็นประโยชน์การท าของ
ช าร่วย และของที่ระลึกได้ คือการพับผ้าเช็ดหน้า 
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บทที่ 6 
ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ของกลุ่มคนวัยท างานงาน ด้านอาชีพเกษตรกรรมในต าบลคลองโยง 

6.1 ข้อมูลสภาพกลุ่มแรงงาน ด้านอาชีพเกษตรกรรมในต าบลคลองโยง  

พ้ืนที่ต ำบลคลองโยง เป็นที่รำบลุ่ม มีคลองไหลผ่ำนหลำยสำยที่ส ำคัญได้แก่ คลองโยง 
คลองนรำภิรมย์ และคลองซอยต่ำงๆ ท ำให้พ้ืนที่ของต ำบลมีควำมอุดมสมบูรณ์และมีน้ ำใช้เพ่ือ
กำรเกษตร  ทั้งต ำบลมีพ้ืนที่รวม จ ำนวน 19,728 ไร่ แบ่งกำรปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้ำน จ ำนวน
ประชำกรในเขต อบต. 7,101 คน และจ ำนวนหลังคำเรือน 2,198 หลังคำเรือน  แรงงำนส่วนใหญ่มี
อำชีพหลักอยู่ในภำคกำรเกษตรคือ  ท ำนำ ท ำสวน ท ำไร่ และมีอำชีพเสริม รับจ้ำง 

สภาพข้อมูลพื้นฐาน 

ต ำบลคลองโยง  มีกำรท ำกำรเกษตร หลำยอำชีพ   ได้แก่  นำข้ำว  นำบัว  สวนผลไม้  
ปลูกผักชี   ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง  ท ำสวนครัว และสวนผสม  พ้ืนที่คลองโยงมีพ้ืนที่เพ่ือท ำกำรเกษตรอยู่
ทั้งหมด  80 แปลง  เกษตรกรที่ประกอบอำชีพท ำนำ มีทั้งหมด  59  ครัวเรือน  มีทั้งที่ท ำนำข้ำวอย่ำง
เดียวและปลูกพืชแบบผสมผสำน  ผลผลิตจำกกำรปลูกข้ำวในพ้ืนที่โดยเฉลี่ย  พ้ืนที่ 1 ไร่  จะได้
ปริมำณข้ำวไม่เกิน 60 ถัง ลักษณะ กำรท ำนำที่คลองโยง  มีทั้งประเภทท ำนำโยนในรำยที่มีพ้ืนที่แปลง
ไม่เกิน 5 ไร่ และนำหว่ำน    กำรท ำนำโยนไม่ใช้สำรเคมี แต่ถ้ำท ำเยอะจะพบปัญหำเรื่องกำรเพำะช ำ
กล้ำ  กำรท ำนำด ำ แม้ไม่ต้องใช้สำรเคมีมำกนักต้นทุนหลักจะเป็นด้ำนค่ำแรง  ส่วนกำรท ำนำหว่ำน จะ
ใช้สำรเคมีกันจ ำนวนมำก  

พันธุ์พืชท่ีปลูก 

ต ำบลคลองโยงมีพืชที่ปลูกจ ำนวนมำก 3 ล ำดับแรก คือ ข้ำวนำปี ข้ำวนำปรัง และ 
ไม้ดอกไม้ประดับ (กล้วยไม้ นำบัว) นอกนั้นเป็นพืชผัก ผลไม้ยืนต้น ข้ำวที่เพรำะปลูกกันมำกที่สุด 
ในต ำบล แบ่งตำมช่วงฤดูปลูก ข้ำวนำปี จะปลูกช่วงเดือนพฤษภำคม ถึง เดือนตุลำคม และข้ำวนำปรัง 
จะปลูกช่วงเดือนพฤศจิกำยน ถึงเดือนเมษำยน   

พันธุ์ข้ำวที่นิยมปลูก คือ พันธุ์ ชัยนำท1 สุพรรณบุรี1 สุพรรณบุรี2 และพันธุ์อ่ืนๆ  
ที่ทำงรำชกำรส่งเสริม เช่น ข้ำว กข7, กข9   พิษณุโลก 2 โดยมีแหล่งเมล็ดพันธุ์ซื้อจำกศูนย์ขยำย 
พันธุ์พืช หรือซื้อจำกเกษตรกรใกล้เคียง พ่อค้ำ และพบบ้ำงที่บำงรำยอำจเก็บพันธุ์ไว้ใช้เอง  
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ปุ๋ยและกำรใช้ปุ๋ย เกษตรกรใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-30 อัตรำ กก./ไร่ และ.ใช้ปุ๋ยสูตร  40-0-0 
อัตรำ กก./ไร่ เป็นปุ๋ยแต่งหน้ำ เกษตรกรนิยมใช้สำรเคมีในกำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืชในอัตรำสูง และ  
ในหลำยขั้นตอนตั้งแต่กำรเตรียมดิน กำรควบคุมวัชพืช และกำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช  

ข้อมูลสภำพปัญหำ และควำมต้องกำรเบื้องต้นที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์ และจัดวงสนทนำ 
สำมำรถสรุปประเด็นต่ำงๆได้ดังนี้ 

6.2 สภาพปัญหา ความต้องการและศักยภาพของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

ลักษณะกำรประกอบอำชีพของแรงงำนที่เป็นเกษตรกรในต ำบลคลองโยงนั้น  ข้อมูล 
ปฐมภูมิจำกกำรลงพื้น หมู่ 8 ต.คลองโยง  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ดังนี้ 

ครั้งที ่1 :  สัมภำษณ์คุณบุญลือ เจริญมี ประธำนกลุ่มสหกรณ์คลองโยง จ ำกัด 
 วันที่ 18 กันยำยน 2554   

ครั้งที่ 2:  วันที่ 25 กันยำยน 2554   

2.1 ส ำรวจสภำพแปลงนำ ในพ้ืนที่ ชุมชนหมู่ 8 ต.คลองโยง  

1. เจ้ำหน้ำที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำวรำชบุรี คุณกรรณิกำร์ สีนวลมำก 
2. ต ำแหน่งนักวิชำกำรเกษตรช ำนำญกำร  รักษำกำรในต ำแหน่งหัวหน้ำกลุ่ม

ควบคุมคุณภำพ 

2.2  จัดวงเสวนำกลุ่มผู้ประกอบอำชีพท ำนำ สมำชิกกลุ่มสหกรณ์คลองโยง  จ ำกัด 
ผู้ร่วมวงเสวนำประกอบด้วย  

- ผู้แทนจำกมหำวิทยำลัยศิลปกร 
1. รศ.ดร.ศิริณำ  จิตต์จรัส 
2. นักศึกษำปริญญำเอก จ ำนวน 2 คน 

- เกษตรกรประกอบอำชีพท ำนำ สมำชิกกลุ่มสหกรณ์คลองโยง จ ำกัด จ ำนวน 17 
คน  (รำยชื่อดังรำยละเอียดแนบท้ำย) 

สภำพปัญหำที่พบว่ำเป็นปัญหำที่รุนแรงและต้องกำรกำรแก้ไข ตำมควำมเห็นพ้องกันของ
กลุ่มเป้ำหมำยคือ  เรื่องเมล็ดพันธ์ข้ำวปนคือข้ำวดีดที่เป็นปัญหำหลัก  เป็นข้ำวที่ไม่ได้ให้ผลผลิต  
เมื่อสัมผัสจะร่วงออกจำกรวง  ขึ้นปะปนกับข้ำวดี  ท ำให้ได้ผลผลิตน้อย   ปัจจุบันเกษตรกรในพ้ืนที่มี
กำรแก้ไขโดยกำรใส่โซดำไฟ   และใช้เครื่องตัดหญ้ำตัดออก  แต่ยังไม่สำมำรถแก้ปัญหำให้หมดไปจำก
แปลงได้อย่ำงยั่งยืน  ซึ่งเป็นปัญหำทั้งในระดับรำยบุคคลและ ระดับชุมชนที่เผชิญอยู่ 

นอกจำกนั้นยังมีปัญหำในประเด็นอ่ืนๆที่พบซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบอำชีพ  
ได้แก่  

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Frbr-rsc.ricethailand.go.th%2F&ei=c6m6TpWrKcbrrQeznMigBg&usg=AFQjCNHZx2qXs36RQ3y9XSKdxn7rG8xizA&sig2=hNXAjPs9JRGx-wAfzJe_tQ
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1. เกษตรกรต้องกำรได้พันธ์ข้ำวนครชัยศรีปลูก  เนื่องจำกปัจจุบันใช้ข้ำวพันธ์ กข7, 
กข9 ซึ่งรัฐบำลส่งเสริมให้ปลูกตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2546-47  เพ่ือใช้ปลูกแทนพันธ์ข้ำวพ้ืนเมือง  
เมื่อน ำไปหุงแล้ว ทิ้งให้เย็นจะแข็ง ไม่เหมำะจะน ำมำรับประทำน เหมำะน ำไปแปรรูปเป็นแป้ง  
ท ำขนมปัง ส่งผลให้ เกษตรกรไม่เก็บข้ำวไว้หุงรับประทำน ต้องซื้อข้ำวทำนจำกร้ำนค้ำ  

2. ข้ำวในพื้นท่ีส่วนใหญ่เมื่อเกี่ยวแล้วจะขำยหมด ไม่มีที่เก็บ  ไม่มีโรงสีเองในชุมชน   
3. กำรใช้สำรเคมีในพื้นที่ท ำนำมีอัตรำสูง ส่งผลให้ต้นทุนกำรผลิตสูง 
4. กำรสลำยซังข้ำวในพ้ืนที่ เกษตรกรนิยมใช้วิธีเผำตอซังเนื่องจำกสะดวกใช้เวลำ

รวดเร็วกว่ำกำรใช้วิธีทำงชีวภำพ เช่น EM  ต้องใช้เวลำนำนประมำณ 3 เดือน  
5. ในกำรเขียนโครงกำรเพ่ือขอควำมช่วยเหลือต่ ำงๆตำมข้อก ำหนดของภำครัฐ  

เกษตรกรไม่สำมำรถเขียนขึ้นมำเองได้  เนื่องจำกเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่รู้วิธีกำรเขียน และเขียนหนังสือ
เองไม่ได้  จึงต้องปล่อยให้เป็นหน้ำที่ของหน่วยงำนรำชกำรช่วยด ำเนินกำรให้  

ศักยภาพของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ    

1. กลุ่มเกษตรกรในชุมชนมีแกนน ำที่มีควำมรู้ในพ้ืนที่ ช่วยเหลือให้กำรประสำนงำน
เป็นไปอย่ำงดี 

2. เกษตรกรทุกครัวเรือนอยู่ในพ้ืนที่ได้รับโฉนดชุมชน ท ำให้มีพ้ืนเกษตรกรรมเป็นของ
ตนเองโดยไม่ต้องเช่ำ 

3. เกษตรกรกลุ่มประกอบอำชีพท ำนำค้อนข้ำงให้ควำมร่วมมือ   มีส่วนร่วมให้ 
ควำมสนใจในกำรร่วมกิจกรรมและกำรแก้ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับชุมชน   มีควำมกระตือรือร้นที่จะ
ช่วยเหลือตนเองและเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ 

4. ชุมชนเป็นเขตปริมณฑลกำรคมนำคมสะดวกและตั้งอยู่ใกล้แหล่งควำมรู้ที่สำมำรถ
เข้ำถึงได้ง่ำย เช่น มหำวิทยำลัยมหิดล  

ข้อจ ากัด 

1. เกษตรกรยังขำดควำมรู้เพียงพอในเรื่องพันธุ์ข้ำว  กำรก ำจัดแมลง  ข้ำวดีด  กำรใช้
สำรเคมี  กำรบ ำรุงรักษำดินและสภำพแวดล้อม เพ่ือแก้ปัญหำหลักของกำรประกอบอำชีพที่ก ำลัง
ประสบอยู ่

เมื่อจัดล ำดับควำมส ำคัญและควำมต้องกำรแก้ปัญหำในกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะในพ้ืนที่  
จะพบว่ำ กลุ่มเกษตรกรท ำนำมีควำมเห็นพ้องตรงกันถึงกำรแก้ปัญหำเมล็ดพันธ์ข้ำวปน คือ ข้ำวดีด 
ที่ระบำดหนักในพ้ืนที ่ซึ่งจัดเป็นจัดเป็นวัชพืชร้ำยแรงในนำข้ำว มีชื่อสำมัญ ว่ำ “ข้ำววัชพืช” (weedy 
rice)  ในระยะเริ่มต้นของกำร ระบำด ข้ำววัชพืชจะแฝงตัวเข้ำมำในนำข้ำวเพียงไม่กี่ต้น หำกไม่มี  
กำรก ำจัดในระยะเวลำ 2-3 ฤดู เท่ำนั้น ข้ำววัชพืชสำมำรถเพ่ิมจ ำนวนอย่ำงรวดเร็วและปกคลุม 
จนมองไม่เห็นต้นข้ำว ซึ่งปัจจุบัน ชำวนำในเขตภำคกลำงจนถึงเหนือตอนล่ำง ก ำลังประสบปัญหำ 
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ข้ำววัชพืชอยู่ในหลำยพ้ืนที่  สภำพปัญหำที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่นั้นสอดคล้องกับควำมเห็นจำกกำรส ำรวจ
สภำพแปลงนำ ในพ้ืนที่ ชุมชนหมู่ 8 ต.คลองโยง ของเจ้ำหน้ำที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำวรำชบุรี ที่ระบุถึง
ปัญหำพันธ์ข้ำวปนข้ำวดีดที่พบมีปริมำณมำกในหลำยๆแปลง 

ชนิดของข้ำววัชพืชจ ำแนกตำมควำมแตกต่ำงทำงลักษณะภำยนอกเป็น 3 ชนิด คือ  
ข้ำวหำง ข้ำวดีด และข้ำวแดง ชนิดที่เป็นปัญหำ ร้ำยแรงของชำวนำ คือ ข้ำวหำง และ ข้ำวดีด เพรำะ
เป็นข้ำววัชพืชชนิดร่วงก่อนเกี่ยว เจริญเติบโตได้รวดเร็ว และสูงข่มข้ำวปลูก ในระยะแตกกอ ข้ำวหำง
และข้ำวดีดจะออกดอกและเมล็ดจะสุกแก่ก่อนก่อนข้ำวปลูกประมำณ 2 สัปดำห์ ชำวนำไม่สำมำรถ 
เก็บเก่ียวได้เพรำะเมล็ดร่วงเกือบหมด ท ำให้ผลผลิตข้ำวเสียหำย 10-100 % ขึ้นอยู่กับควำมหนำแน่น 
ของข้ำวหำง และข้ำวดีด บำงแปลงที่มีควำมหนำแน่นมำก ใน 1 ตำรำงเมตร มีข้ำวหำง 800 ต้น 
เหลือต้นข้ำวจริงเพียง 2 ต้น ชำวนำไม่สำมำรถ เก็บเกี่ยวได้ ท ำให้ผลผลิตเสียหำย 100%  
ส่วนข้ำวแดงนั้นเป็นข้ำววัชพืชชนิดเมล็ดไม่ร่วง ชำวนำสำมำรถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ผลผลิตจึงไม่
เสียหำย แต่คุณภำพ ข้ำวลดลง เพรำะเมล็ดขำวสำรแดงที่ปนอยู่ ชำวนำถูกโรงสีตัดรำคำเกวียนละ 
200 - 800 บำท ตำมเปอร์เซ็นต์ของข้ำวแดงที่ปน เพ่ือชดเชยผลผลิตที่จะต้องเสียไปบำงส่วน เพ่ือจะ
ขัดเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงออก ให้เป็นเมล็ดข้ำวสำรสีขำว ซึ่งบำงครั้งในรำยที่มีข้ำววัชพืชปนเป็นจ ำนวน
มำก โรงสีจะไม่รับซื้อ ชำวนำต้องน ำไปขำยเป็นข้ำวเลี้ยงเป็ด และไก่ ในรำคำถูกถังละ 30 - 50 บำท 
(กรมกำรข้ำว องค์ควำมรู้เรื่องข้ำว : 13 ตุลำคม 2554)   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 6.1 เจ้ำหน้ำที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำวรำชบุรี ส ำรวจสภำพแปลงนำ วันที่ 25 กันยำยน 2554 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Frbr-rsc.ricethailand.go.th%2F&ei=c6m6TpWrKcbrrQeznMigBg&usg=AFQjCNHZx2qXs36RQ3y9XSKdxn7rG8xizA&sig2=hNXAjPs9JRGx-wAfzJe_tQ
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Frbr-rsc.ricethailand.go.th%2F&ei=c6m6TpWrKcbrrQeznMigBg&usg=AFQjCNHZx2qXs36RQ3y9XSKdxn7rG8xizA&sig2=hNXAjPs9JRGx-wAfzJe_tQ
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ภำพที่ 6.2 วงสนทนำกลุ่มผู้ประกอบอำชีพท ำนำ วันที่ 25 กันยำยน 2554 

  

ภำพที่ 6.3 ลักษณะกอข้ำวพันธุ์ปนและดีด จะเจริญเติบโตเร็วกว่ำข้ำวพันธุ์ที่ปลูกในแปลงนำ 
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ภำพที่ 6.4 ลักษณะรวงข้ำวพันธุ์ปนและดีดหลุดร่วงจำกรวงได้ง่ำย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 6.5 เกษตรกรน ำส ำรวจแปลงข้ำวที่มรกำรระบำดข้ำวพันธุ์ปนและดีดจ ำนวนมำก 
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6.3 องค์ความรู้ของเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

ข้าวดีด: ข้าววัชพืชและการก าจัด  

ข้าววัชพืช  

ปัจจุบัน ชำวนำในเขตภำคกลำงจนถึงเหนือตอนล่ำง ก ำลังประสบกับวัชพืชชนิดใหม่ที่มี
ลักษณะเหมือนต้นข้ำวจนแยกไม่ออกในระยะต้น กล้ำ วัชพืชชนิดนี้มีชื่อเรียกต่ำงๆกันในแต่ละท้องถิ่น
ตำมลักษณะภำยนอกที่ปรำกฏว่ำ “ข้ำวหำง ข้ำวนก ข้ำวดีด ข้ำวเด้ง ข้ำวลำย หรือ ข้ำวแดง”  
ซึ่งข้ำวเหล่ำนี้จัดเป็นวัชพืชร้ำยแรงในนำข้ำว มีชื่อสำมัญ ว่ำ “ข้ำววัชพืช” ตรงกับภำษำอังกฤษว่ำ 
“weedy rice” ในระยะเริ่มต้นของกำร ระบำด ข้ำววัชพืชจะแฝงตัวเข้ำมำในนำข้ำวเพียงไม่กี่ต้น 
หำกไม่มีกำรก ำจัดในระยะเวลำ 2-3 ฤดู เท่ำนั้น ข้ำววัชพืชสำมำรถเพ่ิมจ ำนวนเป็นหลำยล้ำนต้น 
ปกคลุมจนมองไม่เห็นต้นข้ำว 

ประวัติการระบาดของข้าววัชพืช 

พบกำรระบำดรุนแรงครั้งแรกในเดือนพฤษภำคม ปีพ.ศ. 2544 ในนำหว่ำนน้ ำตม  
ที่ต ำบลเขำสำมสิบหำบ อ ำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี และในนำหว่ำนข้ำวแห้ง  ในเขตจังหวัด
นครนำยกและปรำจีนบุรี กำรระบำดเริ่มขยำยวงกว้ำงออกไปเรื่อยๆ  จนถึงปัจจุบันปี พ.ศ. 2548  
ข้ำววัชพืชกลำยเป็นปัญหำร้ำยแรงที่พบในพ้ืนที่ท ำนำหว่ำนน้ ำตมจ ำนวนหลำยแสนไร่  ทั้งในเขต 
ภำคกลำงจนถึงเหนือตอนล่ำง ได้แก่ จังหวัดกำญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม  ปทุมธำนี ชัยนำท 
นนทบุรี สิงห์บุรี นครนำยก ปรำจีนบุรี อ่ำงทอง อยุธยำ และพิษณุโลกท ำควำมเสียหำยต่อผลผลิตข้ำว
ได้ตั้งแต่ 10-100% 

ข้าววัชพืช..มาจากไหน? 

ข้ำววัชพืช เกิดจำกกำรผสมข้ำมระหว่ำงข้ำวป่ำที่พบทั่วไปในธรรมชำติ กับข้ำวปลูก  
เกิดเป็นลูกผสมที่มีกำรกระจำยตัวของลูกหลำนออกเป็นหลำยลักษณะ  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะที่
ชำวนำไม่ต้องกำร คือ เปลือกเมล็ดสีด ำหรือลำยน้ ำตำลแดง เมล็ดข้ำวสำรมีสีแดง ปลำยเมล็ดมีหำง
และเม่ือสุกแก่เมล็ดจะร่วงก่อนเก็บเก่ียวข้ำว 

ข้ำววัชพืชสำมำรถจ ำแนกตำมควำมแตกต่ำงทำงลักษณะภำยนอกเป็น 3 ชนิด คือ  
ข้ำวหำง ข้ำวดีด และข้ำวแดง (ตำรำงที่ 6.1) ชนิดที่เป็นปัญหำร้ำยแรงของชำวนำคือ ข้ำวหำง และ  
ข้ำวดีด เพรำะเป็นข้ำววัชพืชชนิดร่วงก่อนเกี่ยว เจริญเติบโตได้รวดเร็ว และสูงข่มข้ำวปลูกในระยะ
แตกกอ ข้ำวหำงและข้ำวดีดจะออกดอกและเมล็ดจะสุกแก่ก่อนก่อนปลูกข้ำวประมำณ  2 สัปดำห์ 
ชำวนำไม่สำมำรถเกบ็เกี่ยวได้เพรำะเมล็ดร่วงเกือบหมด ท ำให้ผลผลิตข้ำวเสียหำย ระดับควำมเสียหำย
นั้นขึ้นอยู่กับควำมหนำแน่น ของข้ำวหำง และข้ำวดีด  บำงแปลงที่มีควำมหนำแน่นมำก  
ใน 1 ตำรำงเมตร มีข้ำวหำง 800 ต้น เหลือต้นข้ำวจริงเพียง 2 ต้น ชำวนำไม่สำมำรถ เก็บเกี่ยวได้  
ท ำให้ผลผลิตเสียหำย 100% ส่วนข้ำวแดงนั้นเป็นข้ำววัชพืชชนิดเมล็ดไม่ร่วง ชำวนำสำมำรถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้ ผลผลิตจึงไม่เสียหำย แต่คุณภำพข้ำวลดลงเพรำะเมล็ดขำวสำรแดงที่ปนอยู่ ชำวนำถูกโรงสี

http://www.brrd.in.th/rkb/data_006/rice_xx2-06_weedrice001.html#T1
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ตัดรำคำเกวียนละ 200-500 บำท ตำมควำมมำกน้อยของข้ำวแดงที่ปนเพ่ือเป็นกำรชดเชยผลผลิต 
ที่จะต้องเสียไปบำงส่วนเพื่อจะขัดเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงออกให้เป็นเมล็ด ข้ำวสำรสีขำว 

ข้าวหาง 

ข้ำวหำง หรือ มีชื่อเรียกในบำงท้องถิ่นว่ำ ข้ำวนก ข้ำวป่ำ หรือข้ำวละมำน เมล็ดมี 
หำงยำว ร่วงเกือบหมดก่อนเกี่ยว เมล็ดข้ำวสำร มีทั้งสีขำว และแดง 

 

 

 

ภำพที่ 6.6 ข้ำวหำง 
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 ภำพที่ 6.7 ข้ำวดีด หรือ ข้ำวเด้ง 
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ภำพที่ 6.8 ข้ำวแดง หรือ ข้ำวลำย 
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ตำรำงที่ 6.1 ลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำของข้ำววัชพืชที่พบในประเทศไทย  

ลักษณะท่ีปรากฏ ข้าวหาง (หรือข้าวนก) ข้าวดีด (หรือข้าวเด้ง) ข้าวแดง (หรือข้าวลาย) 

สีเปลือกเมลด็ ด ำหรือน้ ำตำลเขม้ สีเหลืองฟำง น้ ำตำลแดง 

สีเมล็ดข้ำว แดงและขำว ส่วนใหญ่แดง แดง 

กำรร่วงของเมลด็  ร่วง ร่วง ไม่ร่วง 

หำงท่ีปลำยเมล็ด หำงยำว 5-10 ซม. หำงสั้นหรือไม่ม ี ไม่มีหำง 

%กำรติดเมลด็ 50% 80% 100% 

ควำมสูงที่ระยะออกดอก สูงกว่ำต้นข้ำวปลูก 
30-50 ซม. 

สูงกว่ำต้นข้ำวปลูกหรือ
เท่ำกัน 

สูงกว่ำต้นข้ำวปลูก 

ลักษณะท่ีไม่ดีของข้าววัชพืช 

- เจริญเติบโตได้เร็วกว่ำจนสูงล้มทับต้นข้ำว 
- มีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวให้รอดพ้นจำกกำรก ำจัดได้ดี เช่น ปรับต้นให้เตี้ยลง 

เท่ำข้ำวปลูก เพ่ือให้รอดพ้นจำกกำรตัด ออกดอก และสุกแก่เร็วกว่ำข้ำวปลูก 
- สำมำรถผลิตเมล็ดได้เป็นจ ำนวนมำก ซึ่งเมล็ดส่วนใหญ่ร่วงหล่นสะสมอยู่ในแปลง 

เมล็ดที่ไม่ร่วงจะถูกเกี่ยวไปพร้อมกับข้ำวปลูก จึงแพร่กระจำยไปยังแปลงอ่ืนได้ง่ำย  โดยอำจติดไปกับ
รถเกี่ยวข้ำว หรืออำจปะปนไปกับเมล็ดที่ใช้ท ำพันธุ์ ส่วนเมล็ดที่หล่นสะสมอยู่ในดินก็พร้อมที่จะงอก
เป็นวัชพืชในฤดูต่อๆ ไป 

- ปลำยเมล็ดมีหำงยำว ทั้งสีขำวและแดง 
- เปลือกเมล็ดสีด ำ หรือ น้ ำตำลลำยแดง 
- เมล็ดข้ำวสำรมีสีแดง ขำวขุ่น และมีท้องไข่มำก 
- เมล็ดข้ำววัชพืชสำมำรถมีชีวิตอยู่ในดินได้นำนตั้งแต่ 2-12 ปี และเมล็ดที่หล่นลง 

บนดินไม่ได้งอกข้ึนมำพร้อมกันทีเดียวกันทั้งหมด กำรก ำจัดข้ำววัชพืชจึงต้องกระท ำอย่ำงต่อเนื่องและ
ติดต่อกันอย่ำงน้อย 3 ปี  

แนวทางในการแก้ปัญหาข้าววัชพืช 

จำกกำรท ำงำนวิจัยร่วมกับเกษตรกรในจังหวัดกำญจนบุรีและนครนำยก เพ่ือหำวิธีก ำจัด
ข้ำววัชพืชมำตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนถึง ปัจจุบัน พอจะสรุปได้ว่ำ หัวใจส ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำ คือ 
กำรใช้เมล็ดพันธุ์ที่บริสุทธิ์ ร่วมกับวิธีเขตกรรม เช่น 

1. หำกมีกำรระบำดเล็กน้อย ควรรีบก ำจัดโดยกำรถอนต้นออกจำกแปลง 
2.  หำกมีกำรระบำดรุนแรงควรงดปลูกข้ำว 1 ฤดู หำกจ ำเป็นต้องปลูกข้ำว ให้ไถเตรียม

ดินล่อให้ข้ำววัชพืชงอกแล้วก ำจัดทิ้ง 1 ครั้ง ก่อนหว่ำนข้ำว 
3. กำรตัดรวง ควรเริ่มท ำตั้งแต่ระยะตั้งท้องและระยะเริ่มออกดอก โดยตัดชิดโคนต้น

เพ่ือป้องกันกำรแตกต้นใหม่ และในระยะที่เริ่มติดเมล็ดแล้ว ควรน ำไปก ำจัดทิ้งนอกแปลง 
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4. ท ำควำมสะอำดรถเก่ียวข้ำวก่อนทุกครั้ง เพ่ือป้องกันเมล็ดข้ำววัชพืชที่อำจติดมำจำก
แปลงอื่นและป้องกันไม่ให้แพร่กระจำยไปสู่ แปลงอื่น 

กำรป้องกันจะกระท ำได้ง่ำยกว่ำกำรก ำจัด เมื่อเกษตรกรสังเกตเห็นว่ำเริ่มมีต้นข้ำวที่ 
สูงกว่ำและออกดอกก่อนข้ำวปลูก ให้รีบถอนทิ้งท ำลำยเสียแต่เนิ่นๆ อย่ำเข้ำใจว่ำเป็นข้ำวปนที่เมล็ด 
ไม่ร่วงเหมือนแต่ก่อน 

การก าจัดข้าววัชพืชโดยใช้สารเคมี 

เนื่องจำกข้ำววัชพืชมีควำมใกล้ชิดทำงพันธุกรรมกับข้ำวปลูกมำก ยำกที่จะหำสำรก ำจัด
วัชพืชมำควบคุมได้ สำรเคมีที่สำมำรถฆ่ำข้ำววัชพืชได้ ก็เป็นอันตรำยต่อข้ำวปลูกได้เช่นกัน อย่ำงไรก็
ตำม มีวิธีกำรใช้สำรเคมีได้ในช่วงระยะเวลำสั้นๆ ก่อนที่ข้ำววัชพืชจะเจริญเติบโตดีกว่ำข้ำวปลูก คือ 
ภำยในช่วง 8-10 วันหลังจำกหว่ำนข้ำว ซึ่งต้นข้ำววัชพืชก ำลังโผล่พ้นผิวดิน ในขณะที่ต้นข้ำวปลูก 
ตั้งตัวได้แล้วและมีใบ 2-3 ใบ ปล่อยให้ระดับน้ ำท่วมยอดข้ำววัชพืช (แต่ไม่ท่วมสะดือข้ำว) แล้วหว่ำน
สำรเคมีก ำจัดวัชพืชลงในน้ ำ สำรเคมีจะเข้ำไปสู่ยอดข้ำววัชพืชและถูกท ำลำยไปภำยใน 7-10 วัน 
หลังจำกนั้น ให้รักษำระดับน้ ำไว้อีก 10-15 วัน เพ่ือควบคุมข้ำววัชพืชที่จะงอกขึ้นมำจำกชั้นใต้ดินที่อยู่
ลึกลงไปอีก จำกกำรทดลองในแปลงเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี 2 ฤดู ติด ต่อกัน พบว่ำมีสำรเคมี 3 
ชนิด คือ บิวตำคลอร์ /2,4-ดี ไธโอเบนคำร์บ /2,4-ดี และ อ๊อกซำไดอำร์กิล ให้ผลกำรควบคุมค่อนข้ำง 
สม่ ำเสมอ แต่เปอร์เซ็นต์ในกำรควบคุมข้ำววัชพืชต่ำงกันบ้ำง เกษตรกรต้องพิจำรณำทั้งเรื่องต้นทุน 
และผลที่จะได้รับ ก่อนที่จะเลือกสำรชนิดใด ชนิดหนึ่งไปใช้ อัตรำกำรใช้และประสิทธิภำพ 
ในกำรควบคุมข้ำววัชพืชของสำรทั้งสำมชนิด ได้แสดงไว้ใน ตำรำงที่ 6.2  

ข้อควรระวังในการใช้สารเคมีก าจัดข้าววัชพืช 

1. พ้ืนที่นำต้องค่อนข้ำงเรียบสม่ ำเสมอ และสำมำรถควบคุมระดับน้ ำให้ท่วมยอดข้ำว
วัชพืช แต่ต้องไม่ท่วมสะดือข้ำวปลูก เพรำะเป็นจุดอ่อนที่สำรเคมีจะเข้ำท ำลำยข้ำวปลูกได้ 

2. หำกแปลงไม่สม่ ำเสมอ ต้นข้ำวปลูกท่ีอยู่บริเวณที่ลุ่มจะตำย ในทำงกลับกัน หำกข้ำว
วัชพืชที่อยู่ในบริเวณที่ดอนจะรอดจำกกำรท ำลำย ในบริเวณที่ลุ่มมำกและไม่สำมำรถปรับระดับได้  
ก็ไม่ควรหว่ำนข้ำว 

3. หลังจำกหว่ำนสำรเคมีแล้ว ต้องรักษำระดับน้ ำไว้อีกอย่ำงน้อย 10-15 วัน เพ่ือ
ประสิทธิภำพสูงสุดในกำรควบคุมข้ำววัชพืชในฤดูนั้น หำกปล่อยให้น้ ำแห้ง ข้ำววัชพืชสำมำรถงอกจำก
ระดับท่ีลึกกว่ำผิวดินได้อีก ท ำให้กำรควบคุมไม่ได้ผล  

4. วิธีกำรใช้สำรเคมีนี้ แนะน ำให้ใช้ส ำหรับแปลงที่มีกำรระบำดรุนแรงเท่ำนั้น และไม่
ควรใช้ติดต่อกันเกิน 3 ฤด ูเพ่ือป้องกันไม่ให้ข้ำววัชพืชปรับตัวต้ำนทำงต่อสำรเคมี เนื่องจำกข้ำววัชพืช
มีควำมหลำกหลำย จึงสำมำรถในกำรปรับตัวให้รอดพ้นกำรก ำจัดได้ดีมำก 

สิ่งที่ต้องค ำนึงถึง ไม่มีสำรเคมีชนิดใดที่จะก ำจัดข้ำววัชพืชได้ 100% ดังนั้นหำกมีต้นข้ำว
วัชพืชหลงเหลืออยู่ในแปลงเกษตรกรควรใช้วิธี ถอนต้นทิ้งเพ่ือป้องกันกำรสร้ำงเมล็ดสะสมในแปลง 
ฤดูต่อๆ ไป 

 

http://www.brrd.in.th/rkb/data_006/rice_xx2-06_weedrice002.html#T2
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ตำรำงที่ 6.2 ประสิทธิภำพของสำรเคมีก ำจัดข้ำววัชพืช ใช้ที่ 8-10 วันหลังหว่ำนข้ำว 

สำรก ำจัดวชัพืช 
สำรออก

ฤทธิ์ 
สูตร1 

อัตรำกำรใช้ 
ต่อไร่ 

เปอร์เซ็นต์กำรควบคุม
ข้ำววัชพชื2 

บิวตำคลอร/์2,4-ดี 3+3.8%G เมด็ 4 กิโลกรัม 40-60 

ไธโอเบนคำร์บ/2,4-ดี 5+2%G เม็ด 4 กิโลกรัม 50-70 

อ๊อกซำไดอำร์กิล 40%SC น้ ำ 100 ซีซ ี 70-90 

อ๊อกซำไดอำร์กิล 80%WG ผงอัดเม็ด 50 กรัม 70-90 

ที่มำ : เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้เรื่องข้ำว กรมวิชำกำรข้ำว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข้อมูลเพ่ิมเติม เกษตรกรควรปฏิบัติภำยใต้กำรควบคุมดูแลอย่ำงใกล้ชิดของนักวิชำกำร
เพ่ือป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดต่อข้ำวปลูกในกรณีท่ีใช้สำรเคมีไม่ถูกต้องตำมค ำแนะน ำ สอบถำม
ข้อมูล เพ่ิมเติมได้ที่ กลุ่มวิจัยวัชพืช โทร. 02-5795247 มือถือ 01-4946247 
*1 สูตรเม็ดใช้หว่ำนได้ทันที ส่วนสูตรน้ ำและผงอัดเม็ดต้องคลุกทรำย 4 กิโลกรัม ก่อนหว่ำน 
*2 เปรียบเทียบกับกรรมวิธีที่ไม่ใช้สำร 

 

ภำพที่ 6.9 ข้ำววัชพืชท ำควำมเสียหำยต่อผลผลิตข้ำว 
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วิธีป้องกัน  
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สมมติฐานการระบาดของข้าววัชพืชและวิธีก าจัด 
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วิธีก าจัดข้าววัชพืช 

1. ในระยะเริ่มต้นกำรระบำดให้รีบถอนออกจำกแปลง 

 

 
 

 
 



151  

  

 

กำรตัดรวงข้ำววัชพืชที่ระดับควำมสูงของต้นข้ำวปลูกนั้น พบว่ำข้ำววัชพืช  สำมำรถแตก
ต้นใหม่ได้อย่ำงรวดเร็ว ดังนั้นควรตัดให้ลึกลงในถึงโคนต้น  และควรเก็บรวงที่ตัดแล้ว ออกจำกแปลง
ให้หมดเพรำะข้ำววัชพืช สำมำรถงอกได้จำกเมล็ดที่ยังไม่สุกแก่เต็มที ่

 



152  

  

2. ในกรณีที่มีการระบาดรุนแรง หำกเป็นไปได้ ควรงดปลูกข้ำว 1 ฤดู หรือปลูกพืช
ชนิดอื่นหมุนเวียนแทนข้ำว หำกจ ำเป็นต้องปลูกข้ำวให้ไถเตรียมดินกระตุ้นให้ข้ำววัชพืชงอกแล้วไถทิ้ง
ก่อนท ำเทือก และหว่ำนด้วยเมล็ดพันธุ์ที่บริสุทธิ์กำรใช้เมล็ดพันธุ์ที่บริสุทธิ์ ต้นข้ำวสูงและออกดอก
สม่ ำเสมอกันท ำให้กำรตัดรวงข้ำววัชพืช กระท ำได้ง่ำยและรวดเร็วกว่ำกำรใช้เมล็ดพันธุ์จำกแปลงที่มี
กำรระบำด ซึ่งมีต้นสูงไม่สม่ ำเสมอ 
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3. การท านาด า ในพ้ืนที่มีกำรระบำดรุนแรง พบว่ำต้นข้ำววัชพืชลดลงมำกกว่ำ 90% 
เมื่อเปรียบเทียบกับท ำนำหว่ำนน้ ำตม 
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แปลงเกษตรกรตัวอย่าง 

 ในจังหวัดกำญจนบุรีทำใช้วิธีทำงเขตกรรม เพ่ือแก้ปัญหำกำรระบำดของข้ำววัชพืชโดยใช้
เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ ร่วมกับกำรไถล่อก่อนหว่ำนข้ำว ตัดรวง และถอนต้นทิ้ง 
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วิธีการใช้สารเคมี 

 
 

 
 

1. หลังจำกหว่ำนข้ำว 8 วัน ปล่อยน้ ำเข้ำนำ ให้ระดับท่วมยอดข้ำววัชพืช แต่ไม่ให้ท่วม
สะดือข้ำว (ลูกศรชี้) 

2. หว่ำนสำรเคมีลงน้ ำ สูตรเม็ดใช้ได้ทันที สูตรน้ ำหรือผงอัดเม็ดให้ผสมทรำย 4 กก. 
คลุกเคล้ำให้ทั่วกันหว่ำนได้ 1 ไร่ 

3. หลังหว่ำนสำร รักษำระดับน้ ำไว้ประมำณ 10-15 
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ข้าววัชพืช สภาพปัญหา และการป้องกันก าจัด 
ข้ำววัชพืชปัจจุบันชำวนำในเขตภำคกลำงจนถึงเหนือตอนล่ำงก ำลังประสบกับวัชพืชชนิด

ใหม่ที่มีลักษณะเหมือนต้นข้ำวจนแยกไม่ออกในระยะต้น กล้ำวัชพืชชนิดนี้มีชื่อเรียกต่ำงๆกันในแต่ละ
ท้องถิ่นตำมลักษณะภำยนอกที่ปรำกฏว่ำ “ข้ำวหำง ข้ำวนก ข้ำวดีด ข้ำวเด้ง ข้ำวลำย หรือ ข้ำวแดง” 
ซึ่งข้ำวเหล่ำนี้จัดเป็นวัชพืชร้ำยแรงในนำข้ำว มีชื่อสำมัญ ว่ำ “ข้ำววัชพืช” ตรงกับภำษำอังกฤษว่ำ 
“weedy rice” ในระยะเริ่มต้นของกำร ระบำดข้ำววัชพืชจะแฝงตัวเข้ำมำในนำข้ำวเพียงไม่กี่ต้น  
หำกไม่มีกำรก ำจัดในระยะเวลำ 2-3 ฤดู เท่ำนั้นข้ำววัชพืชสำมำรถเพ่ิมจ ำนวนเป็นหลำยล้ำนต้น 
ปกคลุมจนมองไม่เห็นต้นข้ำว 

ประวัติกำรระบำดของข้ำววัชพืชพบกำรระบำดรุนแรงครั้งแรกในเดือนพฤษภำคม  
ปี พ.ศ. 2544 ในนำหว่ำนน้ ำตมที่ต ำบลเขำสำมสิบหำบ อ ำเภอท่ำมะกำ จังหวัดกำญจนบุรี และ 
ในนำหว่ำนข้ำวแห้งในเขตจังหวัดนครนำยกและปรำจีนบุรี กำรระบำดเริ่มขยำยวงกว้ำงออกไปเรื่อยๆ 
จนถึงปัจจุบันปี พ.ศ. 2548 ข้ำววัชพืชกลำยเป็นปัญหำร้ำยแรงที่พบในพ้ืนที่ท ำนำหว่ำนน้ ำตมจ ำนวน
หลำยแสนไร่ทั้งในเขตภำคกลำงจนถึงเหนือตอนล่ำง ได้แก่ จังหวัดกำญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม
ปทุมธำนี ชัยนำท นนทบุรี  สิงห์บุรี นครนำยก ปรำจีนบุรี อ่ำงทอง อยุธยำและพิษณุโลกท ำ  
ควำมเสียหำยต่อผลผลิตข้ำวได้ตั้งแต่ 10-100% 

1.  การก าเนิดของข้าววัชพืช พื้นที่การระบาดและค่าความเสียหาย 

ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กลำงควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมของข้ำว 
ชนิดเมล็ดยำว (Oryza sativa L., ecotype indica) จึงมีควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมของข้ำว 
ในประเทศไทย ในจ ำนวนนี้มีข้ำวป่ำสำมัญ (commom wild rice, Oryza rufipogon Griff.) 
แพร่กระจำยอยู่ทั่วทุกภำคของประเทศไทยตำมหนองน้ ำ ร่องน้ ำ คลองระบำยน้ ำในแปลงนำ ขอบนำ 
หรือแม้แต่ในนำ ชำวบ้ำนจะรู้จักข้ำวป่ำในชื่อที่เรียกว่ำ ข้ำวนก ข้ำวป่ำ ข้ำวตะมำน ข้ำวละมำน  
เป็นต้น ลักษณะรูปร่ำงและกำรเจริญเติบโตของข้ำวป่ำที่เห็นได้ชัดคือ มักมีกอแผ่หนำ ใบใหญ่  
รวงใหญ่ ระแง้น้อยและห่ำง ดอกข้ำวมีหำงยำว ส่วนใหญ่มีหำงสีแดง เมื่อสุกแก่เปลือกเมล็ดเป็นสีด ำ
และร่วงหล่นทั้งหมด เมื่อแกะเปลือกเมล็ดออกเยื่อหุ้มเมล็ดจะเป็นสีแดง  ข้ำวป่ำสำมัญมีทั้ง ชนิด 
ฤดูเดียวและชนิดข้ำมฤดู  
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ที่มำ :  http://www.ablewaterpump.com/web/index.php/allcontent/ 

weedyrice/339-weedyrice (2554) 
ที่มำ:  http://www.brrd.in.th/rkb2/weed/index.php-file=content.php&id=43.htm 

(2554) 
 

 
 

ที่มำ:  http://www.brrd.in.th/rkb2/weed/index.php-file=content.php&id=43.htm 
(2554) 

ข้ำวป่ำสำมัญเป็นบรรพบุรุษของข้ำวปลูก (Oryza sativa L.) ข้ำวทั้ง 2 ชนิดมีพันธุกรรม
ใกล้เคียงกันจึงสำมำรถผสมข้ำมพันธุ์กันได้ตำมธรรมชำติ โดยส่วนใหญ่เกสรของข้ำวปลูกจะข้ำมไป
ผสมกับข้ำวป่ำสำมัญ เพรำะดอกข้ำวป่ำมีโอกำสเกิดกำรผสมข้ำมได้สูง เกสรตัวเมียจะบำนก่อนที่เกสร
ตัวผู้จะปล่อยละออง เกสรตัวผู้และตัวเมียใหญ่ใหญ่กว่ำข้ำวปลูก 2-3 เท่ำ  แต่ข้ำวปลูกจะเป็น 
ชนิดผสมตัวเองเกือบ 100 % กำรผสมข้ำมเกิดโดยลมหรือแมลง เช่น ผึ้ง ลูกผสมที่ได้เป็นพันธุ์ลูกผสม 
(hybrid swarms) ในประเทศไทยจึงพบลูกผสมนี้ขึ้นอยู่ประปรำยในบริเวณใกล้แปลงปลูก ขอบคันนำ 
หัวแปลงท้ำยแปลง หรือในนำ  ลักษณะต้นเป็นแบบกอตั้ง รวงแผ่กระจำย มีหำงยำว แต่ในอดีตไม่
พบว่ำลูกผสมเหล่ำนี้แพร่ระบำดเป็นวัชพืชร้ำยแรง (invasive weedy form) จนกระทั่งในปี 2544 
เริ่มมีรำยงำนว่ำข้ำววัชพืช (weedy rice, Oryza sativa f. spontanea)  ระบำดในนำข้ำวนำหว่ำน 
พันธุ์สุพรรณบุรี 1 ที่จังหวัดกำญจนบุรี 3-4 รำย และในนำหว่ำนข้ำวแห้ง เขตนำน้ ำลึก พันธุ์พ้ืนเมือง 

http://www.ablewaterpump.com/web/index.php/allcontent/%0bweedyrice/339-weedyrice
http://www.ablewaterpump.com/web/index.php/allcontent/%0bweedyrice/339-weedyrice
http://www.brrd.in.th/rkb2/weed/index.php-file=content.php&id=43.htm
http://www.brrd.in.th/rkb2/weed/index.php-file=content.php&id=43.htm
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ที่จังหวัดนครนำยก และปรำจีนบุรี และ ในปี 2545, 2546 และ 2547 พบที่ จังหวัดปทุมธำนี 
สุพรรณบุรี และนครปฐม ตำมล ำดับ  

 

 
ที่มำ : http://www.kasetloongkim.com/modules.php?name=Content&pa= 

showpage&pid=2202 (2554) 
 

 
 

ที่มำ :  http://blog.taradkaset.com (2554)  
 

กำรระบำดของข้ำววัชพืชแพร่ออกไปเรื่อย ๆ โดยปะปนไปกับเมล็ดพันธุ์และรถรับจ้ำง
เกี่ยวนวด เริ่มจำกพ้ืนที่ระบำดประมำณ 500 ไร่ในปี 2544 เพ่ิมขึ้นเป็น 500,000 ไร่ ในปี 2548  
ในจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำงและภำคกลำง 17 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธำนี สุพรรณบุรี ลพบุรี 
พระนครศรีอยุธยำ สิงห์บุรี อ่ำงทอง ชัยนำท นครปฐม กำญจนบุรี รำชบุรี นครนำยก ปรำจีนบุรี 
นครสวรรค์ พิจิตร ก ำแพงเพชร และพิษณุโลก ส ำหรับ พ้ืนที่ปลูกข้ำวขำวดอกมะลิ  105  
ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือพบกำรระบำดในจังหวัด นครรำชสีมำ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ มหำสำรคำม 
สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และหนองคำย รวม 7 จังหวัด และในปี 2550 กรมกำรข้ำวรำยงำนว่ำมีกำรระบำด
มำกถึง 19.2 ล้ำนไร่  

http://www.kasetloongkim.com/modules.php?name=Content&pa=%0bshowpage&pid=2202
http://www.kasetloongkim.com/modules.php?name=Content&pa=%0bshowpage&pid=2202
http://blog.taradkaset.com/
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อย่ำงไรก็ตำม เคยมีรำยงำนกำรสร้ำงควำมเสียหำยของข้ำววัชพืชในปี 2518 ที่จังหวัด
ปรำจีนบุรีพิษณุโลก  สงขลำ และนครศรีธรรมรำช ท ำให้ผลผลิตลดลงมำกกว่ำ 80 % แต่เนื่องจำก 
ในขณะนั้นชำวนำยังปลูกข้ำวปีละ 1 ครั้ง มีกำรเปลี่ยนพันธุ์ข้ำว มีกำรเผำฟำงข้ำว กำรไถล่อให้ 
ข้ำววัชพืชงอกและไถทิ้ง จึงสำมำรถควบคุมกำรระบำดได้ ดังนั้นเงื่อนไขส ำคัญที่ท ำให้เกิดกำรระบำด
ของข้ำววัชพืชนั้นเกิดจำกปลูกข้ำวแบบนำหว่ำนน้ ำตม กำรใช้รถเกี่ยวข้ำวร่วมกัน ซึ่งเมล็ดข้ำววัชพืช
จะแพร่กระจำยไปสู่แปลงอ่ืนได้โดย ติดค้ำงในตัวเครื่อง และดินที่ติดไปกับล้อรถ รวมทั้งกำรใช้เมล็ด
พันธุ์ที่มีข้ำววัชพืชปนเปื้อน อย่ำงไรก็ตำมไม่พบข้ำววัชพืชระบำดในแหล่งที่ปลูกโดยวิธีท ำนำด ำ และ
เก็บเก่ียวด้วยมือ ในภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ข้ำววัชพืชถือเป็นวัชพืชร้ำยแรง (noxious weed) ในนำข้ำว ในระยะเริ่มระบำดข้ำว
วัชพืชจะปลอมปนมำเพียงไม่กี่ต้น เมื่อเมล็ดข้ำววัชพืชสุกแก่เมล็ดก็จะหลุดร่วง หำกไม่มีกำรก ำจัด
เพียง 2-3 ฤดู จะเพ่ิมควำมหนำแน่นท ำควำมเสียหำยแก่ผลผลิตข้ำวอย่ำงรุนแรง มีรำยงำนว่ำข้ำว
วัชพืชเพ่ิมปริมำณจำก 10 % เป็น 90 % ได้ภำยใน 4 ฤดู กำรระบำดของข้ำววัชพืชท ำให้ผลผลิตของ
ข้ำวปลูกลดลงอย่ำงมำก กรณีที่มีปริมำณ 30-40 % จะท ำให้ผลผลิตข้ำวลดลงครึ่งหนึ่ง หำกมี 
กำรระบำด 80-90 % จะไม่ได้ผลผลิตข้ำวปลูกเลย มีรำยงำนว่ำบำงแปลงมีข้ำววัชพืชหนำแน่น  
800 ต้น ใน 1 ตรม. และมีข้ำวปลูกเพียง 12 ต้น เท่ำนั้น ผลผลิตจึงเสียหำย 100 % ตัวอย่ำงนำ 
ในจังหวัดกำญจนบุรีที่มีควำมหนำแน่นของข้ำววัชพืชผลผลิตลดลงจำก 731 กก./ไร่ เป็น 158 กก./ไร่ 
ภำยใน 1 ฤดู เมล็ดข้ำววัชพืชชนิดที่ไม่ร่วงจะถูกเก็บเกี่ยวไปพร้อมกับเมล็ดข้ำวปลูก ถ้ำเยื่อหุ้มเมล็ด
เป็นสีแดง พ่อค้ำจะตัดรำคำผลผลิตเกวียนละ 200-800 บำท ตำมเปอร์เซ็นต์ที่ปน หำกไม่มี 
กำรแก้ปัญหำจะเกิดควำมเสียหำยเป็นมูลค่ำมำกกว่ำ 6,000 ล้ำนบำทต่อปี ต่อกำรระบำด 1 ล้ำนไร่ 
เพรำะกำรระบำดรุนแรงนั้นจะท ำให้ผลผลิตเสียหำย 100 % และชำวนำจะเสียต้นทุนกำรผลิตไร่ละ 
3,000-6,000 บำท โดยไม่ได้ผลผลิตเลย นอกจำกนี้ยังต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรป้องกันก ำจัดอีกด้วย 

ตำรำงที่ 6.3 ควำมแตกต่ำงของ ข้ำวปลูก ข้ำวป่ำ และข้ำววัชพืช  

ข้าวปลูก ข้าวป่า ข้าววัชพืช 
เมล็ดยำว เมล็ดสั้นป้อม  เมล็ดสั้นป้อม - เมล็ดยำว 
ไม่มีหำง หำงยำวกว่ำ 10 เท่ำของเมล็ด ไม่มีหำง-หำงยำว 
ออกรวงใกล้เคียงกัน ออกรวงไม่พร้อมกัน ออกรวงไม่พร้อมกัน 
สุกแก่พร้อมกันทั้งรวง สุกแก่ไม่พร้อมกันทั้งรวง สุกแก่ไม่พร้อมหรือพร้อมกัน 
ข้ำวเต็มเมล็ด> 95 % ข้ำวเต็มเมล็ด 5-10 % ข้ำวเต็มเมล็ด 50-95 % 
เมล็ดร่วงยำกปำนกลำง  เมล็ดร่วงง่ำย  เมล็ดร่วงง่ำย-ร่วงยำก 
เมล็ดพักตัว6-8 สัปดำห์  เมล็ดพักตัว 3 เดือน - 10 ปี  เมล็ดพักตัว ไม่พักตัว - 10 ปี  
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2.  ลักษณะและชนิดของข้าววัชพืชและการจ าแนก 

ข้ำววัชพืชมีลักษณะหลำกหลำยและอยู่ระหว่ำงข้ำวป่ำและข้ำวปลูก ทั้งต้น ควำมสูง  
กำรแตกกอ ขนำดใบ สีและขนำดเมล็ด เยื่อหุ้มเมล็ดมีทั้งสีขำวและสีแดง ลักษณะเด่นของข้ำววัชพืช
คือ มีหำงสั้นถึงยำว เมื่อสุกแก่เมล็ดเมล็ดมักจะร่วงง่ำยและสะสมในดินและมีกำรพักตัวที่ยำวนำนถึง 
12 ปี บำงชนิดจะร่วงตั้งแต่ระยะน้ ำนมแต่สำมำรถงอกได้ ข้ำววัชพืชจะแตกกอเร็ว ออกดอกเร็วกว่ำ
ข้ำวปลูก 7-14 วัน มีระแง้น้อยและห่ำง ติดเมล็ด 50-100 % ข้ำวเต็มเมล็ด 50-95 % ออกร่วง และ
เมล็ดแก่ไม่พร้อมกัน เมล็ดสั้นป้อม-ยำว เมล็ดมีสีเหลืองฟำง น้ ำตำล น้ ำตำลแดง น้ ำตำลเข้ม และสีด ำ 
บำงชนิดมีกำรสังเครำะห์สำรสีม่วงในส่วน โคนกอ ข้อต่อใบ ลิ้นใบ ยอดดอก สีเกสรตัวเมีย และหำง 
อย่ำงไรก็ตำม เกษตรกรเรียกข้ำววัชพืชตำมลักษณะกำยภำพที่พบเห็น ชนิดที่มีหำงเรียกว่ำข้ำวหำง 
ชนิดที่ร่วงง่ำยจะเรียกข้ำวดีด หรือข้ำวเด้ง ชนิดที่มีเปลือกลำยว่ำข้ำวลำย เรียกชนิดที่มีเยื่อหุ้มเมล็ด  
สีแดงว่ำข้ำวแดง แต่ข้ำววัชพืชชนิดหนึ่งอำจจะมีลักษณะเด่นดังกล่ำวหลำยลักษณะในเมล็ดหรือ 
ต้นเดียวกัน เช่นอำจจะมีหำง ร่วงง่ำย เปลือกเมล็ดลำยและมีเยื่อหุ้มเมล็ดเป็นสีแดง เป็นต้น 

อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบันนี้ข้ำววัชพืชที่พบมีลักษณะทรงต้นเหมือนข้ำวปลูกทุกอย่ำง เช่น 
กำรแตกกอ ควำมสูงอำยุกำรออกดอกและเก็บเกี่ยว สีและขนำดเกสรตัวเมีย ขนำดรวง สีเปลือกเมล็ด 
ขนำดเมล็ดเรียว และไม่มีหำงท ำให้แยกแยะและก ำจัดได้ยำกขึ้น ทั้งนี้ยังพบว่ำข้ำววัชพืชมีพันธุกรรม
ใกล้เคียงกับข้ำวปลูกมำกกว่ำข้ำวป่ำและพบว่ำเมล็ดข้ำวที่มีลักษณะเหมือนข้ำวปลูกทุกประกำร  
เมื่อตรวจสอบพันธุ์ในระดับโมเลกุลพบว่ำมีพันธุกรรมของข้ำวป่ำปนอยู่ด้วย ดังนั้น ข้ำววัชพืชจึง
สำมำรถแพร่ระบำดไปกับเมล็ดพันธุ์ได้ง่ำยขึ้น เหตุผลที่ข้ำววัชพืชมีลักษณะเหมือนข้ำวปลูกมำกขึ้น
อำจจะเป็นเพรำะเกษตรกรก ำจัดข้ำววัชพืชที่มีลักษณะแตกต่ำงจำกข้ำวปลูกไปเรื่อย ๆ จะหลงเหลือ
อยู่เฉพำะข้ำววัชพืชที่มีลักษณะเหมือนข้ำวปลูก 

นอกจำกประเทศไทยแล้ว ยังพบว่ำข้ำววัชพืชเป็นปัญหำในประเทศทั่วโลก เช่น 
เวียดนำม พม่ำ มำเลเซีย ลำว ศรีลังกำ ฟิลิปปินส์ จีน เกำหลี อิตำลี โปรตุเกส สเปน บรำซิล และ
สหรัฐอเมริกำ ซึ่งในสหรัฐอเมริกำพบว่ำมีปัญหำมำตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ. 2522 
การจ าแนกข้าววัชพืช 

สำมำรถจ ำแนกตำมลักษณะภำยนอกของข้ำววัชพืชได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 
ข้าวหางหรือข้าวนก คือ ข้ำววัชพืชที่มีลักษณะเมล็ดข้ำวเปลือกสีด ำหรือสีน้ ำตำลเข้ม 

มีหำงยำว หำงอำจจะมีสีแดงหรือขำวในระยะข้ำวยังสด เมล็ดร่วงก่อนเก็บเกี่ยว สีของเยื่อหุ้มเมล็ดมี
ทั้งแดงไปจนถึงขำว 
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ข้าวแดงหรือข้าวลาย คือ ข้ำววัชพืชที่มีลักษณะสีข้ำวเปลือกมักมีสีเข้มไปจนถึงลำย 
สีน้ ำตำลแดง เมล็ดข้ำวเปลือกส่วนใหญ่ไม่มีหำง เมล็ดมีทั้งร่วงและไม่ร่วงก่อนเก็บเก่ียว แต่สีของ 
เยื่อหุ้มเมล็ดส่วนใหญ่มีสีแดง 

 
ที่มำ : http://www.brrd.in.th/rkb2/weed/index.php-file=content.php&id=43.htm (2555) 

ข้าวดีดหรือข้าวเด้ง คือ ข้ำววัชพืชที่มีลักษณะร่วงง่ำยและร่วงเร็วโดยทยอยร่วงตั้งแต่
หลังบำนดอก 9 วันเป็นต้นไป เมล็ดข้ำวเปลือกส่วนใหญ่มีหำงสั้นหรือไม่มีหำง ข้ำวเปลือกส่วนใหญ่มี 
สีเหลืองฟำง สีของเยื่อหุ้มเมล็ดมีทั้งแดงและขำว 

 

http://www.brrd.in.th/rkb2/weed/index.php-file=content.php&id=43.htm
http://www.brrd.in.th/rkb2/weed/index.php-file=content.php&id=43.htm
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3.  ลักษณะท่ีข้าววัชพืชกลายมาเป็นวัชพืชร้ายแรง 

ข้ำววัชพืชสำมำรถพัฒนำเป็นวัชพืชร้ำยแรงในนำข้ำวได้และแพร่ระบำดเร็วเพรำะมี 
กำรเจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็ว แข็งแรงกว่ำข้ำวปลูก ข้ำววัชพืชบำงชนิดออกดอกเร็วกว่ำข้ำวปลูกและ
เมล็ดส่วนใหญ่ร่วงหล่นก่อนจึงไม่ถูกเก็บเก่ียวไปพร้อมกับข้ำวปลูกท ำให้มีเมล็ดสะสมอยู่ในแปลงนำซึ่ง
จะเพ่ิมควำมหนำแน่นมำกขึ้นในฤดูต่อไป เมล็ดข้ำววัชพืชที่ร่วงสะสมอยู่ในนำมีระยะพักตัวนำน และ
จะทยอยงอกเรื่อย ๆ ก ำจัดไม่หมดไปในเวลำสั้น ๆ ข้ำววัชพืชมีพันธุกรรมใกล้ชิดกับข้ำวปลูก จึงมี
ลักษณะไม่แตกต่ำงกันกับข้ำวปลูกจนแยกไม่ออกในระยะต้นกล้ำ ท ำให้ถอนแยกออกไม่ได้ และกำรใช้
สำรเคมีท ำได้ยำกเพรำะสำรเคมีจะเป็นอันตรำยต่อข้ำวปลูกด้วย  

อย่ำงไรก็ตำมวิธีกำรและกำรจัดกำรปลูกข้ำวของเกษตรกรที่เปลี่ยนจำกเดิมเป็น 
ปัจจัยส ำคัญที่ส่งเสริมกำรระบำดของข้ำววัชพืช ได้แก่ กำรปลูกข้ำวหว่ำนนำน้ ำตมแทนกำรด ำนำ  
กำรปลูกข้ำวต่อเนื่องกันตลอดปีในเขตชลประทำนโดยไม่มีกำรพักดินหรือปลูกพืชหมุนเวียน และ 
กำรใช้รถเกี่ยวนวดแทนกำรเกี่ยวด้วยมือ   

 
ที่มำ: http://www.brrd.in.th/rkb2/weed/index.php-file=content.php&id=43.htm (2554) 

http://www.brrd.in.th/rkb2/weed/index.php-file=content.php&id=43.htm
http://www.brrd.in.th/rkb2/weed/index.php-file=content.php&id=43.htm
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วิธีการป้องกันก าจัดวัชพืช 

หลักกำรพิจำรณำกำรป้องกันก ำจัดวัชพืช มีทั้งกำรป้องกันไม่ให้วัชพืชจำกที่ อ่ืน 
แพร่ระบำดเข้ำมำในพ้ืนที่ ทั้งเมล็ด รำก เหง้ำ ล ำต้น กำรควบคุม โดยลดกำรเสียหำยจำกกำรระบำด
ของวัชพืชที่ข้ึนรบกวน และท ำลำยชิ้นส่วนของวัชพืชให้หมดไปจำกพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันกำรแพร่กระจำย
ไปที่ อ่ืน ไม่ให้มีกำรเพ่ิมขยำยพันธุ์ในพ้ืนที่ เดิม วิธีกำรป้องกันก ำจัดโดยวิธีต่ำงๆต้องเลือกใช้  
ให้เหมำะสม ดังนี้ 

    1. กำรป้องกันก ำจัดโดยวิธีกล  เป็นกำรใช้แรงงำนคน แรงงำนสัตว์ กำรใช้เครื่อง 
ทุ่นแรง ใช้ไฟเผำ ใช้วัสดุคลุมดิน 

    2. กำรป้องกันก ำจัดโดยวิธีเขตกรรม  เป็นกำรจัดกำรเพ่ือลดปัญหำกำรแข่งขันจำก
วัชพืช ได้แก่ กำรขังน้ ำในนำ กำรปลูกพืชคลุมดิน กำรปลูกพืชหมุนเวียน กำรใช้อัตรำเมล็ดพันธุ์พืช  
ที่ปลูกสูงกว่ำปกติ และกำรจัดกำรปุ๋ยที่ถูกต้องและเหมำะสม 

    3. กำรป้องกันก ำจัดโดยชีววิธี เป็นกำรใช้สิ่งมีชีวิตมำควบคุมวัชพืช ได้แก่ แมลง  
โรคพืช และสัตว์ 

    4. กำรป้องกันก ำจัดโดยกำรใช้สำรป้องกันก ำจัดวัชพืช  เป็นวิธีที่เกษตรกรใช้กันมำก
เพรำะสะดวกรวดเร็ว แต่ต้องรู้วิธีใช้อย่ำงถูกต้อง ไม่เป็นอันตรำยต่อผู้ใช้ และไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม 

    5. กำรป้องกันก ำจัดโดยวิธีผสมผสำน  พบว่ำกำรใช้วิธีกำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืชเพียง
วิธีใดวิธีหนึ่งไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้สมบูรณ์ เพรำะแต่ละวิธีมีข้อดีและข้อจ ำกัดต่ำงกันไป กำรปรับ
ใช้ยุทธวิธีหลำยๆวิธีเข้ำด้วยกันตำมสภำพปัญหำที่เกิดจะสำมำรถลดปัญหำที่เกิดได้ 

4.  การป้องกันปัญหาข้าววัชพืช 

กำรป้องกันเมล็ดข้ำววัชพืชจำกแหล่งที่มีกำรระบำดไม่ให้เข้ำสู่แปลงนำที่สะอำดอยู่
สำมำรถท ำได้โดย 

4.1 เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีมำตรฐำนไม่มีข้ำววัชพืชปลอมปน 
4.2 ท ำควำมสะอำดอุปกรณ์ในกำรท ำนำก่อนกำรท ำงำนในแปลงทุกครั้ง โดยเฉพำะ 

รถเก่ียวนวดข้ำว 
4.3 ใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภำพ ที่ไม่น ำวัสดุจำกนำข้ำวมำผลิต หรือต้องมั่นใจว่ำ

ไม่มีข้ำววัชพืชปลอมปนมำ  
4.4 น้ ำชลประทำน ที่ผ่ำนท้องที่ที่มีกำรระบำดของข้ำววัชพืช อำจมีเมล็ดข้ำววัชพืช 

ลอยมำกับน้ ำได้ กำรใช้ตำข่ำยกั้นทำงน้ ำก็จะป้องกันข้ำววัชพืชได้ 
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5. การก าจัดข้าววัชพืช  

5.1  การล่อให้ข้าววัชพืชขึ้นแล้วไถท าลาย  วิธีนี้สำมำรถท ำได้หลำยวิธีได้แก่  

5.1.1  ทิ้งช่วงหลังเกี่ยวข้าวก่อนปลูกครั้งต่อไป ระบำยน้ ำออกก่อนกำรเก็บเกี่ยว
ข้ำวประมำณ 10 วัน หลังเก็บเกี่ยวข้ำวแล้วปล่อยให้แห้งต่ออีกอย่ำงน้อย 1 สัปดำห์ แล้วเอำน้ ำ 
เข้ำแปลงพอชื้น เพ่ือให้เมล็ดข้ำววัชพืชงอก ไถกลบ ปล่อยแปลงในสภำพชื้นต่ออีก 1-2 สัปดำห์ 
เพ่ือให้เมล็ดข้ำววัชพืชที่หลงเหลืออยู่งอกขึ้นมำอีกแล้วไถทิ้งอีก วิธีนี้จะท ำให้ข้ำวที่ร่วงถูกควำมร้อน
จำกแสงแดด หมดกำรพักตัว และงอก สำมำรถลดจ ำนวนข้ำววัชพืชได้ 50% วิธีนี้เกษตรกรอำจจะ 
ไม่สำมำรถท ำได้เพรำะมีควำมจ ำเป็นต้องปลูกข้ำวต่อเนื่องกันไป   

5.1.2 การขังน้ าท่วมแปลง หลังกำรท ำเทือกปล่อยน้ ำออก ทิ้งไว้ 2 วัน แล้วเอำ 
น้ ำเข้ำขังในแปลง 1 สัปดำห์ เอำน้ ำออกและหว่ำนข้ำวงอก จะลดข้ำววัชพืชลงได้ประมำณ 15 %  
ปริมำณข้ำววัชพืชสะสมในดินลดลง 30 เปอร์เซ็นต์  และหำกขังน้ ำนำนถึง 18 เดือน สำมำรถ 
ลดปริมำณข้ำววัชพืชในดินได้ 80-90 เปอร์เซ็นต์ เพรำะเมล็ดข้ำววัชพืชพ้นจำกกำรพักตัว ทั้งนี้  
ก่อนท ำนำครัง้ต่อไป จะต้องล่อให้ข้ำววัชพืชขึ้นก่อน 1 ครั้ง  

5.2 งดการปลูกข้าว 1 ฤดู กรณีที่มีกำรระบำดมำกอำจจ ำเป็นต้องงดปลูกข้ำว 1 ฤดู 
หรือไถเตรียมดินกระตุ้นให้เมล็ดข้ำววัชพืชงอกแล้วไถท้ิงไป และอำจหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทนก่อน 

5.3 เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง เป็ดไล่ทุ่ง 200 ตัวต่อไร่ ในเวลำ 2 วัน สำมำรถลดควำมหนำแน่น
ของข้ำววัชพืชได้ถึง 50 %  

5.4  การใช้พันธุ์ข้าวอายุสั้นเพื่อตัดวงจรข้าววัชพืช ข้ำวปลูกอำยุสั้นที่นิยมปลูก 
อยู่ในขณะนี้มีอำยุตั้งแต่ 75-90 วัน ซึ่งเมื่อถึงเวลำเก็บเกี่ยวข้ำวปลูกข้ำววัชพืชที่มีอำยุยำวกว่ำนี้ 
ยังไม่ออกดอกหรือติดเมล็ด อย่ำงไรก็ตำม เมล็ดข้ำวข้ำววัชพืชบำงส่วนที่มีอำยุสั้นกว่ำหรือเท่ำกับ 
ข้ำวปลูกจะยังคงแพร่พันธุ์ได้ต่อไป 

5.5  การตัดข้าววัชพืช  ในระยะแตกกอจะเห็นควำมแตกต่ำงระหว่ำงข้ำววัชพืชกับข้ำว
ปลูกได้ค่อนข้ำงชัดเจน โดยข้ำววัชพืชส่วนใหญ่มีควำมสูงมำกกว่ำ ล ำต้นและใบมีสีอ่อนกว่ำข้ำวปลูก 
ระยะนี้ให้ถอนข้ำววัชพืชทิ้ง ในระยะออกดอกข้ำววัชพืชส่วนใหญ่จะออกดอกก่อนข้ำวปลูก ระยะนี้
ต้องตัดชิดโคนต้นข้ำววัชพืชแล้วน ำไปท้ิงนอกแปลง ควรตัดข้ำววัชพืชอย่ำงน้อย 2-3 ครั้ง วิธีนี้ใช้เวลำ

http://www.brrd.in.th/rkb2/weed/index.php-file=content.php&id=43.htm
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และแรงงำนมำก ค่ำจ้ำงตัดข้ำววัชพืชมีรำคำ 500-2,000 บำท รวมทั้งได้ผลไม่ดีนักเพรำะข้ำววัชพืช
สำมำรถแตกกอขึ้นมำใหม่ได้อีก กำรตัดในระยะน้ ำนมอย่ำทิ้งรวงข้ำววัชพืชไว้ในแปลงเพรำะเมล็ดอ่อน
ยังสำมำรถงอกได ้

5.6 การก าจัดข้าววัชพืชโดยใช้สารก าจัดวัชพืช สำรก ำจัดวัชพืชที่สำมำรถก ำจัดข้ำว
วัชพืชได้จะเป็นพิษต่อข้ำวปลูกด้วย แต่ต้องอำศัยเทคนิคที่ท ำให้สำรก ำจัดวัชพืชไปออกฤทธิ์กับข้ำว
วัชพืชมำกกว่ำข้ำวปลูก หรือถูกพิษของสำรก ำจัดวัชพืชน้อยกว่ำ และข้ำวปลูกสำมำรถฟ้ืนตัวได้  
ในระยะ 1-2 สัปดำห์ ควรใช้สำรเคมีเมื่อมีควำมหนำแน่นของข้ำววัชพืช 50 %  มิฉะนั้นจะเกิด 
ควำมเสียหำยกับข้ำวปลูกมำกโดยสำมำรถใช้ได้ 3 ระยะ ดังนี้ 

5.6.1 การใช้สารก าจัดวัชพืชหลังการเตรียมดินก่อนการหว่านข้าว  หลังจำกไถ
เตรียมดินท ำเทือก ให้ขังน้ ำไว้ 3-5 เซนติเมตร พ่นหรือหยดสำรก ำจัดวัชพืชลงในน้ ำ สำรก ำจัดวัชพืช
จะท ำลำยต้นอ่อนของข้ำววัชพืช ข้ำวเรื้อ และวัชพืช ขังน้ ำไว้ 3-5 วัน ระบำยน้ ำออกจำกแปลงให้หมด
เพ่ือให้สำรก ำจัดวัชพืชไหลออกจำกแปลงนำ แล้วจึงหว่ำนข้ำวงอก ดังนั้นจะต้องมีกำรเตรียมดิน  
ที่เรียบสม่ ำเสมอซึ่งจะท ำให้ขังน้ ำและระบำยน้ ำออกได้อย่ำงสมบูรณ์ สำรก ำจัดวัชพืชที่ใช้ในระยะนี้
ได้แก่ ไดเมเทนำมิด เพรททิลำคลอร์ และบิวทำคลอร์  

5.6.2 การใช้สารก าจัดวัชพืชหลังหว่านข้าวแล้ว 8-10 วัน ที่ ร ะ ย ะ  8-10 วั น 
หลังหว่ำนข้ำวงอกข้ำวปลูกจะเจริญสูงกว่ำข้ำววัชพืชเพรำะข้ำวปลูกมีกำรหุ้มก่อนหว่ำน ในขณะที่  
ข้ำววัชพืชเพ่ิงเริ่มงอก จึงมีต้นเตี้ยกว่ำ อำศัยควำมสูงที่ต่ำงกันนี้ ปล่อยน้ ำเข้ำนำให้ท่วมยอด (สะดือ 
หรือคอกระจำย) ข้ำววัชพืช แต่ไม่ท่วมยอดสะดือข้ำวปลูก คลุกสำรเคมีกับทรำยแล้วหว่ำนลงน้ ำ 
สำรเคมีจะดูดซึมเข้ำยอดข้ำววัชพืชที่อยู่ปริ่มน้ ำแต่ดูดซึมเข้ำข้ำวปลูกน้อยเพรำะสูงพ้นน้ ำแล้ว ดังนั้น
จะใช้วิธีฉีดพ่นไม่ได้ เพรำะจะเป็นอันตรำยต่อข้ำวปลูกมำกกว่ำข้ำววัชพืช และจะต้องมีกำร เตรียมดิน
เรียบสม่ ำเสมอเช่นกัน สำรก ำจัดวัชพืชที่ใช้ในระยะนี้ได้แก่ ออกซำไดอำร์กิล เพนดิเมทธำลิน และ  
ไธโอเบนคำร์บ+2, 4 ดี 

 
ที่มำ: http://blog.taradkaset.com (2554) 

http://blog.taradkaset.com/
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5.6.3 การใช้สารก าจัดวัชพืชลูบรวงข้าววัชพืชในระยะออกดอก  ในระยะข้ำว
วัชพืชออกรวง (ตำกเกสร) ใช้สำรก ำจัดวัชพืชลูบรวงข้ำววัชพืชที่มีควำมสูงมำกกว่ำข้ำวปลูก โดยมัดผ้ำ
ที่อุ้มน้ ำได้ดีพันรอบไม้ไผ่ยำวประมำณ 2 เมตร รำดด้วยสำรก ำจัดวัชพืชที่เตรียมไว้พอชุ่มไม่ให้มำกจน
หยด สำรก ำจัดวัชพืชที่ใช้ในระยะนี้ ได้แก่ กลูโฟสิเนท-แอมโมเนียม, ควิสซำโลฟอพ-พี-เอทธิล และ 
เอ็มเอสเอ็มเอ 

 
ที่มำ: http://www.kasetloongkim.com/modules.php?name=Content&pa= 

showpage&pid=2202 (2554) 

5.6.4 การใช้สารเคมีพ่นโดยตรง ส ำหรับแปลงที่มีควำมหนำแน่นของข้ำววัชพืช 
เกิน 50 % สำมำรถใช้สำรเคมีก ำจัดวัชพืชชนิด  ฟีโนซำพรอฟ-พี-เอทธิล และ ควิสซำโลฟอพ-พี- 
เอทธิล และปุ๋ยยูเรีย พ่นในระยะออกดอกเพ่ือให้เมล็ดข้ำววัชพืชลีบ เพ่ือลดแรงงำนตัดรวงและลด  
กำรร่วงสะสมเมล็ดในดิน 

ตำรำงที่ 6.4 อัตรำและวิธีกำรใช้สำรก ำจัดข้ำววัชพืชในข้ำวปลูก 

ชื่อสำมัญ อัตรำ/ไร่ (ซีซี) วิธีกำรใช้ 
ระยะหลังเตรียมดินก่อนหว่ำนข้ำว 
ไดเมทำนำมิด 
90 % EC 

50 พ่นสำรลงในน้ ำหลังท ำเทือกทิ้งไว้ 3 วัน ระบำย
น้ ำออกก่อนหว่ำนข้ำว 

ไธโอเบนคำร์บ 
80 % EC 

700 หลังท ำเทือกระบำยน้ ำออกให้หมดก่อน พ่นสำร
ทิ้งไว้ 1 วันปล่อยน้ ำท่วมผิวดิน 3 วัน แล้วระบำย
น้ ำออกก่อนหว่ำนข้ำว 

บิวทำคลอร์ 
60 % EC 

300 พ่นสำรลงในน้ ำหลังท ำเทือกทิ้งไว้ 3 วันระบำยน้ ำ
ออกก่อนหว่ำนข้ำว 

เพรททิลำคลอร์ 
30 % EC 

300 พ่นสำรลงในน้ ำหลังท ำเทือกทิ้งไว้ 3 วัน ระบำย
น้ ำออกก่อนหว่ำนข้ำว 

http://www.kasetloongkim.com/modules.php?name=Content&pa=%0bshowpage&pid=2202
http://www.kasetloongkim.com/modules.php?name=Content&pa=%0bshowpage&pid=2202
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ตำรำงที่ 6.4 (ต่อ) 

ชื่อสำมัญ อัตรำ/ไร่ (ซีซี) วิธีกำรใช้ 
ระยะ 8-10 วัน หลังหว่ำนข้ำว 
ออกซำไดอำร์กิล 
40 % EC 

100 คลุกทรำย 4 กก. หว่ำนลงน้ ำ 

เพนดิเมทธำลิน 
33 % EC 

300 คลุกทรำย 4 กก. หว่ำนลงน้ ำ 

ไธโอเบนคำร์บ+2,4 ดี 
5+2 % G 

4-5 กิโลกรัม หว่ำนลงน้ ำ (ผลิตภัณฑ์เป็นชนิดเม็ด) 

ระยะข้ำววัชพืชเริ่มออกรวง (ตำกเกสร) 
ชื่อสำมัญ อัตรำที่ใช้ (ซีซี) 

ต่อน้ ำ 1 ลิตร 
ระยะกำรใช้สำร 

กลูโฟสิเนท-แอมโมเนียม 
15 % SL 

100-200 ข้ำววัชพืชออกรวงและตำกเกสรไม่เกิน 3 วัน 

ควิสซำโลฟอพ-พี-เอทธิล 
5 %  EC 

100 ข้ำววัชพืชชูใบธงและเริ่มออกรวง 

เอ็มเอสเอ็มเอ 
72 % SL 

100 ข้ำววัชพืชออกรวงและตำกเกสรไม่เกิน 3 วัน 

5.7 เปลี่ยนวิธีการปลูกข้าวจากวิธีนาหว่านน้ าตมเป็นวิธีอื่น  

5.7.1 วิธีปักด า ปักด ำด้วยมือหรือรถด ำนำ ทันทีหลังด ำให้ขังน้ ำลึก 3-5 ซม.  
จะป้องกันกำรงอกของข้ำววัชพืชได้ แต่ชำวนำต้องใช้เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ และต้องตกกล้ำในแปลงนำ 
ที่ไม่มีข้ำววัชพืชอยู่ก่อน ข้ำววัชพืชที่งอกภำยหลังด ำจะอยู่นอกแถวหรือนอกกอปักด ำ จึงสังเกตเห็น
ข้ำววัชพืชได้ชัดเจนตั้งแต่ในระยะแรกและสำมำรถถอนก ำจัด 

5.7.2 ปลูกข้าววิธีโยนกล้า (parachute) เป็นกำรเพำะกล้ำในถำดพลำสติกที่หลุม
ขนำดเล็ก แต่ละหลุมบรรจุดิน ใส่เมล็ดข้ำว 3-4 เมล็ดต่อหลุม ใช้เมล็ดพันธุ์ 3-4 กิโลกรัมต่อไร่ (50-60 
ถำดต่อไร่) อำยุต้นกล้ำที่เหมำะสม 12-16 วัน หลังโยนกล้ำ 1-2 วัน ให้ขังน้ ำ และเพ่ิมระดับน้ ำ 5-10 
เซนติเมตร จะป้องกันกำรงอกของข้ำววัชพืชได้ดี แต่เกษตรกรต้องเตรียมแปลงให้สม่ ำเสมอ และ 
ข้อส ำคัญระวังอย่ำงให้น้ ำแห้ง 
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ที่มำ: http://www.brrd.in.th/rkb2/weed/index.php-file=content.php&id=43.htm (2554) 

5.7.3 การก าจัดข้าววัชพืชต้องท าแบบผสมผสานและต่อเนื่อง จำกวิธีกำรป้องกัน
ก ำจัดข้ำววัชพืชดังกล่ำวข้ำงต้น จะต้องใช้หลำยวิธีกำรผสมผสำนกัน และเนื่องจำกเมล็ดข้ำววัชพืช  
มีกำรพักตัวนำนกำรป้องกันก ำจัดต้องท ำต่อเนื่องหลำยฤดูจึงจะได้ผลยั่งยืน กำรผลิตแบบเกษตรดี  
ที่เหมำะสม (good agricultural practice: GAP) จะมีมำตรฐำนข้ำวเรื้อ ข้ำวปน และข้ำววัชพืช  
ในระดับสูง ดังนั้นเรำจะสำมำรถน ำเทคโนโลยีนี้เข้ำผสมผสำนกับกำรป้องกันก ำจัดข้ำววัชพืชได้เป็น
อย่ำงดี 

6. ผลศึกษาการป้องกันก าจัดข้าววัชพืชแบบผสมผสาน  

6.1 กำรทดลองในแปลงเกษตรกร อ ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด ำเนินกำรระหว่ำง
เดือนตุลำคม พ.ศ. 2546 - กันยำยน พ.ศ. 2551 พบว่ำกำรจัดกำรแบบผสมผสำนในนำหว่ำนน้ ำตม 
โดยกำรพักดินหลังจำกเก็บเกี่ยวข้ำวปลูกประมำณ 8 สัปดำห์ แล้วกระตุ้นให้ข้ำวเรื้องอกแล้วท ำลำย
ข้ำวเรื้อโดยกำรเตรียมดินอย่ำงประณีต ปลูกข้ำวโดยใช้เมล็ดพันธุ์หลักจำกศูนย์วิจัยข้ำว ใช้สำรเคมี
ควบคุมวัชพืชชนิด ไดเมทธินำมิด (90%) 500 ซี.ซี.ต่อไร่ ก่อนหว่ำนร่วมกับกำรรักษำระดับน้ ำ 
ตลอดระยะกำรเจริญเติบโตของข้ำวและท ำกำรตัดข้ำวปน ต่อเนื่องทุกฤดู สำมำรถลดปริมำณ 
ข้ำววัชพืชและเพ่ิมผลผลิตข้ำวได้ ปริมำณข้ำววัชพืชลดลงจำก 70 % ในฤดูที่ 1 เหลือ 2 % ในฤดูที่ 3 
และผลผลิตจำก 207 กิโลกรัมต่อไร่ ในฤดูที่ 1 เพ่ิมเป็น 866 กิโลกรัมต่อไร่ในฤดูที่ 3 ค่ำเฉลี่ยปริมำณ
เมล็ดข้ำวแดงในตัวอย่ำงผลผลิตข้ำวลดจำก 515 เมล็ด/500 กรัมข้ำวเปลือกในฤดูที่ 1 เป็น 25 เมล็ด/
500 กรัมข้ำวเปลือก ในฤดูท่ี 3  

6.2 กำรท ำนำแบบหว่ำนต้นกล้ำ (parachute) เป็นนวัตกรรมใหม่ของวิธีกำรท ำนำ  
กำรทดลองที่ศูนย์วิจัยข้ำวปทุมธำนี ในพันธุ์พิษณุโลก 2 และ กข 31 ในปี 2548/49-2549-50 พบว่ำ
กำรท ำนำแบบโยนกล้ำอัตรำเมล็ดพันธุ์ 3 กก./ไร่ มีประสิทธิภำพสำมำรถควบคุมข้ำววัชพืชและวัชพืช
ทั่วไปได้ผลดีมำกเช่นเดียวกับนำด ำและควบคุมได้ดีกว่ำนำหว่ำนน้ ำตม แต่มีต้นทุนต่ ำกว่ำทุกวิธีกำรท ำ
นำ อำยุต้นกล้ำที่เหมำะสมอยู่ในช่วง 12-20 วัน ควำมยำวของกล้ำไม่ควรเกิน 6 นิ้ว หำกอำยุมำกกว่ำ
นี้ต้นข้ำวจะยำว โยนกล้ำแล้วกล้ำจะเอนแนบกับพ้ืน  นกที่หำกินในนำจะเหยียบต้นข้ำวจมเลน 
เสียหำยได้ นอกจำกนี้ต้นกล้ำระยะ 12 -20 วัน มีกำรแตกกอดีมำก จ ำนวนปริมำณต้นกล้ำที่เหมำะสม

http://www.brrd.in.th/rkb2/weed/index.php-file=content.php&id=43.htm
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คือ จ ำนวน 16-22 ต้นต่อ ตรม.(45-60 ถำด) โยนกล้ำลงในนำที่เตรียมดินแบบนำหว่ำนน้ ำตมหรือ
แบบนำด ำ อำจโยนกล้ำลงในน้ ำได้เลยหรือหว่ำนในสภำพปล่อยน้ ำออกแล้วจึงเติมน้ ำตำมทีหลัง
ภำยใน 1-2 วัน ซึ่งจะให้ผลผลิตสูงกว่ำวิธีหว่ำนน้ ำตมและนำด ำ ประมำณ 133 และ 143 กก./ไร่ 
ตำมล ำดับ แต่ต้นทุนต่ ำกว่ำ 251-821 บำทต่อไร่ หรือเฉพำะเมล็ดพันธุ์สำมำรถประหยัดลงถึง 85 
เปอร์เซ็นต์ วิธีนี้เหมำะส ำหรับกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ต่ำงๆที่มีฐำนกำรผลิตไม่ค่อยใหญ่โตมำกนัก  เช่น 
ศูนย์ข้ำวชุมชน สหกรณ์กำรเกษตร กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง ฯลฯ เหมำะกับแปลงนำข้ำวอินทรีย์ฯ 
แปลงนำระบบเกษตรผสมผสำน 

ในอีกกำรทดลองเมื่อปี 2553 ยืนยันว่ำวิธีกำรปลูกข้ำวแบบโยนกล้ำ มีประสิทธิภำพ 
ในกำรควบคุมข้ำววัชพืชได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีอ่ืน ๆ ที่จังหวัดนนทบุรี ข้ำวพันธุ์ กข 31 ได้ผลผลิต 
546 กก./ไร่ และมีต้นข้ำววัชพืช 0.4 ต้นต่อ ตรม. และที่จังหวัด ปทุมธำนี ในพิษณุโลก 2 ได้ผลผลิต 
831 กก./ไร่ พบข้ำววัชพืช 1.8 ต้นต่อ ตรม.   

6.3 กำรทดลองที่จังหวัดกำญจนบุรีในแปลงเกษตรกร ในปี 2545-2547 ที่มีข้ำววัชพืช
หนำแน่นมำกกว่ำ 80 %  พบว่ำ 

6.3.1 วิธีกำรไถกระตุ้นให้ข้ำววัชพืชงอกและก ำจัดทิ้ง 1 ครั้ง ก่อนหว่ำนด้วย 
เมล็ดพันธุ์ที่บริสุทธิ์ ร่วมกับกำรตัดรวงข้ำววัชพืช 1-2 ครั้ง สำมำรถก ำจัดข้ำววัชพืชได้ประมำณ 50 % 
หำกปฏิบัติ 5 ฤดูต่อเนื่อง ผลผลิตจะเป็นปกติ 

6.3.2 กำรปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ท ำให้ต้นข้ำวสูงสม่ ำเสมอส่งเสริมประสิทธิภำพ
กำรตัดรวงข้ำววัชพืชให้ง่ำยและเร็วขึ้น เมื่อร่วมกับกำรตัดรวงข้ำววัชพืชก่อนติดเมล็ด ท ำให้จ ำนวนรวง
ต่อ ตรม. ลดลงจำก 199 รวง เป็น 86 รวง ได้ผลผลิตข้ำวสูงขึ้น 2 เท่ำ จำก 316 เป็น 617 กก./ไร่ 
เมื่อท ำดังนี้ 2 ฤดูต่อกันผลผลิตข้ำวจะกลับมำดังเดิม เป็น 1,005 กก./ไร่  

6.3.3 กำรงดปลูกข้ำว 1 ฤดู ปล่อยให้ข้ำววัชพืชงอกแล้วก ำจัดทิ้ง แล้วปล่อยน้ ำท่วม
ขัง 3 เดือน จะลดกำรระบำดได้เร็วที่สุด ควำมหนำแน่นลดลงจำก 287 ต้นต่อ ตรม. เป็น 24 ต้น 
ต่อ ตรม. ใน 1 ฤด ู

6.3.4 กำรใช้สำรเคมี ควิซำโลฟอป พี เทฟูริล 4 กรัม ai/ไร่ พ่นในระยะออกดอก  
ท ำให้ผลผลิตข้ำวเพ่ิมจำก 158 กก./ไร่ เป็น 342 และ 585 กก./ไร่ ในฤดูถัดไป วิธีนี้ได้ผลไม่ดีนัก
เพรำะต้องใช้กับแปลงที่มีข้ำววัชพืชหนำแน่นมำกกว่ำ 50 % หำกข้ำววัชพืชเบำบำงสำรเคมีจะท ำให้
ดอกข้ำวปลูกลีบไปด้วยเช่นกัน กำรใช้สำรเคมี ออกซำไดอำร์กิล 40 กรัม ai/ไร่ คลุกทรำยหว่ำนลงน้ ำ 
ที่ระยะ 8-10 วันหลังหว่ำนข้ำว ท ำให้ผลผลิตข้ำวเพ่ิมขึ้นจำก 38 กก./ไร่ เป็น 758 กก./ไร่  
อย่ำงไรก็ตำมสำรเคมีนี้จะท ำให้ใบข้ำวไหม้ 7 วันหลังใช้สำร แต่ต้นข้ำวปลูกจะเริ่มแตกใบใหม่ตำมปกติ
หลังใช้สำร 15 วัน 

6.3.5 กำรใช้สำรเคมีติดต่อกันต้องใช้กลุ่มสำรสลับกันเพ่ือป้องกันข้ำววัชพืชดื้อยำ
หำกมีต้นท่ีรอดไปได ้ 

6.4 กำรใช้ปุ๋ยยูเรียฉีดรวงข้ำววัชพืชสำมำรถท ำให้ดอกข้ำวลีบได้ กำรทดลองที่ศูนย์วิจัย
ข้ำวพิษณุโลก  
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ศูนย์วิจัยข้ำวลพบุรี นำเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดลพบุรี ที่มีกำรระบำดของ
ข้ำววัชพืชรุนแรง ในปี 2552 -2553 ในข้ำวพันธุ์ สุพรรณบุรี 1 พบว่ำ ควำมเข้มข้นของปุ๋ยยูเรีย 
ที่เหมำะสม คือ 3.0 กิโลกรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร ฉีดในระยะที่รวงข้ำววัชพืชโผล่เต็มรวง (ระยะตำกเกสร) 
ท ำให้รวงข้ำววัชพืชลีบ 96-97 % มำกเทียบเท่ำกับกำรใช้สำรกำจัดวัชพืช กลูโฟสิเนท-แอมโมเนียม
และ ไกลโฟเสต ลูบรวงข้ำววัชพืช ในอัตรำควำมเข้มข้น 100 มล. ต่อน้ ำ1 ลิตร วิธีนี้ใช้ได้กับข้ำววัชพืช
ที่ออกดอกก่อนข้ำวปลูกเท่ำนั้น เพรำะถ้ำออกดอกพร้อมกันจะท ำให้เมล็ดข้ำวปลูกลีบไปด้วย วิธีกำรนี้
เป็นกำรทดแทนกำรใช้สำรเคมีลูบรวงข้ำววัชพืช เพ่ือช่วยลดจ ำนวนเมล็ดข้ำววัชพืชที่จะสะสมในฤดู
ต่อไป 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้กลุ่มวัยท ำงำนเมื่อพบปัญหำข้ำวดีดซึ่งเป็นผลกระทบต่อ 
กำรท ำนำของชำวคลองโยงจึงวำงแผนปฎิบัติกำรเป็น 2 รูปแบบคือกำรทดลองปลูกข้ำวเป็นแปลง
ทดลองสำธิตโดยใช้พื้นที่ของกลุ่มอำสำสมัคร และกำรท ำข้ำวดีดมำท ำข้ำยำคู ซึ่งพบว่ำสำมำรถน ำข้ำว
ดีดมำท ำข้ำวยำคู ได้ให้ข้อมูลแก่ผู้น ำกลุ่ม และให้ควำมรู้เกี่ยวกับข้ำวดีด แต่ไม่สำมำรถด ำเนินกำร
ทดลองกำรปลูกข้ำวได้ด้วยระยะที่จะทดลองประสบปัญหำน้ ำท่วม อย่ำงไรก็ตำมคณะผู้วิจัยยังคงเข้ำ
พ้ืนที่เพ่ือกำรด ำเนินงำนกำรศึกษำต่อไป 
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บทที่ 7 
ข้อมูลสภาพปัญหา ความต้องการและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ของกลุ่มเด็กและเยาวชน 

7.1 บริบทของชุมชนบ้านวัดมะเกลือ 

7.1.1 สภาพทั่วไปของหมู่บ้านวัดมะเกลือ 

หมู่บ้านที่ด าเนินการศึกษาและปฏิบัติการคือ หมู่บ้านวัดมะเกลือ หมู่ 4 เป็นหมู่บ้าน 
1 ใน 8 ของต าบลคลองโยง มีสะพานร้อยปีที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นสะพานไม้ข้ามคลอง 
นราภิรมย์ ปัจจุบันเป็นสะพานที่ข้ามเขตสองจังหวัดคือ นครปฐมและนนทบุรี เดิมเป็นพ้ืนที่เดียวกัน
แต่เมื่อขุดคลองและมีการแบ่งเขตพ้ืนที่ปกครอง จึงใช้คลองนราภิรมย์เป็นเส้นแบ่งเขต หมู่บ้าน  
วัดมะเกลือ เดิมเรียกว่า หนองปลาดุก1 เพราะเป็นบริเวณที่มีปลาดุกชุกชุม และเปลี่ยนมาเป็น 
ชื่อปัจจุบันเพราะมีเปลี่ยนตามชื่อวัดที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน คือวัดมะเกลือ ที่มีอยู่กว่าร้อยปี หมู่บ้าน  
วัดมะเกลือมีบ้านเรือนประมาณ 504 หลังคาเรือน มีประชากร 1,382 คน (เป็นชาย 665 คน หญิง 
767 คน หากแบ่งตามวัยพบว่ามีผู้สูงอายุ  91 คน เด็ก 489 คน ที่เหลือ 902 เป็นคนวัยแรงงาน 
ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ท านา และท าสวน โดยอาศัยน้ าจากคลองนราภิรมย์ และคลอง 
ทวีวัฒนา พ้ืนที่ดินของหมู่บ้านวัดมะเกลือทั้งหมดจ านวน 2,900 ไร่ แต่เป็นที่ดินของชาวบ้านเพียง 
900 ไร่ ที่เหลือเป็นที่ดินโรงถ่ายภาพยนตร์ของบริษัทกันตนาประมาณ 2,000 ไร่ นอกจากนี้ยังเป็น
ที่ตั้งของที่ท าการเทศบาลต าบลคลองโยง โรงเรียนวัดมะเกลือ วัดมะเกลือ และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลคลองโยง1 อีกด้วย  เมื่อพิจารณาอาณาเขตทั้งหมดของหมู่บ้านวัดมะเกลือ 

ทิศเหนือ   ติดกับ  ต าบลนราภิรมย์ อ าเภอบางเลน 
ทิศใต้ ติดกับ  หมู่ 5 ต าบลคลองโยง 
ทิศตะวันออก  ติดกับ  คลองนราภิรมย์ 
ทิศตะวันตก ติดกับ  หมู่ 2, 3,และ 7 ต าบลคลองโยง 

7.1.2 สภาพทั่วไปของเด็กและเยาวชน  

7.1.2.1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ร่วมกิจกรรม 

เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านวัดมะเกลือที่เข้าร่วมโครงการเด็กมะเกลือพิทักษ์รักถิ่น 
ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านวัดมะเกลือ จะมีเพียงร้อยละ 30 ที่มีบ้านเรือนอยู่นอกเขต
หมู่บ้าน แต่ก็อยู่บ้านใกล้เคียง สามารถเดินมาหรือขี่จักรยานมาร่วมกิจกรรมได้ ซึ่งเด็กเองก็ไม่ได้กังวล 

                                                 
1 จากหนังสือ นราภิรมย์ บันทึกว่าด้วย”บ้านวัดมะเกลือ” ชมุชนเก่าแก่ริมคลองนราภิรมย์ ที่ระลึก  
   เนื่องในโอกาสงานฉลองสะพาน 100 ปี วันที่ 30 สิงหาคม 2552 
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หรือสนใจว่าตนเองอยู่ในหรือนอกหมู่บ้าน เพราะเด็กก็มีเพ่ือนเล่นวิ่งไปวิ่งมาระหว่างหมู่บ้านที่มี  
อาณาเขตติดต่อกัน ดังนั้นในความคิดของเด็ก การแบ่งเขตการปกครองเป็นหมู่บ้านไม่ใช่สิ่งส าคัญ  
มากไปกว่าการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ความสนุกสนาน การมีเพ่ือนและการน าความรู้ที่ได้มาใช้
ประโยชน์ต่อไปข้างหน้ามากกว่า  

ในระหว่างด าเนินกิจกรรม พบว่าสามารถแบ่งเด็กออกได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ  
คณะผู้วิจัยเรียกว่า กลุ่มเด็กเล็ก จะเป็นกลุ่มที่เรียนอยู่ชั้นประถมปีที่ 3 ถึง 6 และมีเด็กประถมปีที่ 1  
เข้ามาร่วมด้วยอีก 2 คน(อายุระหว่าง 9 - 12 ขวบ)  และ กลุ่มเด็กโต จะอยู่ชั้นมัธยมปีที่ 1 – 6 (อายุ
ระหว่าง 13 - 17 ปี) การเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งจะมีทั้งกลุ่มเด็กเล็กและเด็กโตเข้าร่วมคละกันไป 
แต่เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมไประยะหนึ่งปรากฏว่าเด็กเล็กเพ่ิมจ านวนมากขึ้นกว่าเด็กโต และเด็กหญิง
รวมทั้งเด็กเล็กและเด็กโตเข้ามาร่วมกิจกรรมมากกว่าเด็กชายประมาณร้อยละ 70 นอกจากนี้เมื่อดู
จากรายชื่อ(ในภาคผนวก) ลงทะเบียนในแต่ละครั้งที่เด็กเข้าร่วมกิจกรรมพบว่า มีจ านวนเฉลี่ยครั้งละ 
20 คน ซึ่งก็สลับไปๆมาๆ หากนับรวมทุกคนที่ผ่านกิจกรรมแล้วจะประมาณ 60 คน เด็กส่วนใหญ่
เรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดมะเกลือซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านบริเวณเดียวกับวัดมะเกลือ มีบางคนที่พ่อแม่มีฐานะดี
ก็จะส่งเรียนในโรงเรียนเอกชนนอกหมู่บ้าน เช่น โรงเรียนบุญยศรีสวัสดิ์ เป็นต้น 

หากดูจากสภาพครอบครัวร้อยละ 70  ของเด็กกลุ่มนี้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ ที่เหลือร้อยละ 
30 อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่เป็น ปู่ย่า ตายาย พ่อหรือแม่เดี่ยว ส าหรับเด็กที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่
พร้อมหน้าทั้งสองคนเพราะพ่อแม่แยกทางไปมีครอบครัวใหม่บ้าง พ่อหรือแม่เสียชีวิตบ้าง  เมื่อดูอาชีพ
ที่พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองที่เด็กอาศัยอยู่พบว่า ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง รองลงมาคือค้าขาย  ท านา 
และมีบ้างที่ท างานราชการ เช่น ท างานเทศบาลคลองโยง  เด็กส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัวที่มีสมาชิก
อาศัยอยู่ด้วยกันจ านวน 5 คน มีสมาชิกในครอบครัวสูงสุด 7 คน และต่ าสุด 4 คน ฐานะของ
ครอบครัวเด็กจะอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นเด็กต้องช่วยเหลือครอบครัวในหลายๆด้าน ซึ่งส่วนใหญ่ก็
จะเป็นงานบ้าน เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน หุงข้าว ล้างจาน เช็ดช้อน กรอกน้ า เก็บที่นอน พับผ้า ส่วนเด็ก
โตก็จะรีดผ้า เลี้ยงน้องด้วย บางคนที่บ้านเลี้ยงสัตว์เด็กก็จะมีหน้าที่ดูแล เช่นให้ข้าวสุนัข แมว เด็กโต
บางคนต้องช่วยทางบ้านเลี้ยงหมู เด็กที่บ้านมีร้านขายของช าก็จะช่วยพ่อแม่ขายของด้วย ซึ่ง
ภาระหน้าที่เหล่านี้เด็กแต่ละคนจะบอกเล่าด้วยความภาคภูมิใจต่อความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัว
มากกว่าจะรู้สึกว่าเป็นภาระหน้าที่ หรือถูกบังคับ 

เด็กทุกคนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง หลายคนม ี
พ่อแม่มารับมาส่ง บางคนก็ขี่จักรยานมาเอง พ้ืนที่จัดกิจกรรมอยู่ในบริเวณวัดมะเกลือจึงไม่ล าบากต่อ
การเดินทางของเด็ก ซึ่งก็สอดคล้องกับการสอบถามว่าการเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้เด็กทุกคนมาด้วย
ความสมัครใจ ไม่ได้ถูกบังคับจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองและสอดคล้องกับข้อมูลที่พบว่าเด็กท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมตั้งแต่เริ่มแรกจะรู้ข้อมูลการร่วมกิจกรรมจากคณะท างานในชุมชน (ป้าด า ป้าต้อย และป้า
หน่อง2) ส่วนเด็กที่เข้ามาภายหลังจะเป็นเด็กที่เพ่ือนๆที่มาร่วมกลุ่มแล้ว ชักชวนเข้ามา ซ่ึงก็เป็นส่วน

                                                 
2 ป้าด า คือ คุณวลี สวดมาลัย, ป้าต้อย คือ คุณอุมาวรรณ ทองสุพรรณ  
  ป้าหน่อง คือ คุณพันทิพย์พา รักษ์พันธุ์ 
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หนึ่งที่แสดงว่าเด็กให้ความสนใจและเห็นความส าคัญในการร่วมกิจกรรมจึงไปเล่าปากต่อปากและได้
ชวนเพื่อนมาเข้าร่วมด้วย 

ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆที่ผ่านมาของเด็กกลุ่มนี้ คณะผู้วิจัยพบว่าเด็กหลายคน
เคยท ากิจกรรมต่างๆกับโรงเรียน เช่น อบรมมัคคุเทศก์น้อย แต่กิจกรรมไม่ต่อเนื่องเด็กจึงยังไม่
สามารถน าประสบการณ์ที่เรียนรู้มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อเนื่องได้ อบรมแล้วจึงหายไป แต่สิ่งที่
เกิดประโยชน์คือ การกล้าแสดงออกของเด็กๆหลายคนที่เคยผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การอบรม อย .
น้อย มัคคุเทศก์น้อย การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานประดิษฐ์) กิจกรรมร้องเพลงพ้ืนบ้าน โรงเรียน
ในฝัน เป็นต้น 

7.1.2.2  สภาพปัญหาของกลุ่มเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านวัดมะเกลือ 

จากสภาพปัญหาชุมชนที่มีความหลากหลายของผู้คนที่มาจากหลากหลายพ้ืนที่ ภาพของ
ผู้คนวัยหนุ่มสาวออกไปท างานในเมือง ปู่ย่าตายายเลี้ยงดูหลาน ภาพของคนต่างถิ่นอพยพเข้ามา
ท างานเป็นแรงงานตามสวนกล้วยไม้ สวนผลไม้ ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนริมคลองนราภิรมย์ เป็นวิถี
ของความสงบสุข ผู้สูงอายุออกจากบ้านมาท าบุญที่วัดมะเกลือซึ่งตั้งอยู่ในชุมชน การเก้ือกูลกันของ
ชาวชุมชนยังมีให้เห็นอยู่เนืองๆ แต่ก็ยังมีภาพของการแบ่งเป็นก๊กเป็นเหล่า สิ่งเหล่านี้ก็จะมีควบคู่กับ
ความเปลี่ยนแปลงของสังคม เช่น ยาเสพติด ร้านเกมส์ และการพนัน หมู่บ้านวัดมะเกลือก็ไม่ต่างจาก
ชุมชนอ่ืนๆ ในบริเวณเดียวกัน สิ่งที่ผู้ปกครองพ่อแม่ห่วงลูกหลานก็คือการถูกหลอกล่อเข้าสู่วงจร
เหล่านี้โดยไม่รู้ตัว  

ตอกย้ าความชัดเจนด้วยละครซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของเด็กมะเกลือที่มาเข้าร่วมกิจกรรม
ได้แสดงออกมา จากโจทย์ที่ให้สะท้อนสภาพหมู่บ้านในปัจจุบันที่เด็กเผชิญ ได้ฉายภาพสังคมบ้าน
มะเกลือได้เป็นอย่างดี เช่น ภาพของเด็กติดเกมส์คอมพิวเตอร์  ภาพเด็กเห็นคนเสพยาเสพติด และ 
คนเล่นการพนัน เป็นเรื่องราวที่ชัดเจนมากกว่าภาพอ่ืนๆ แสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ในความคิดค านึง
ของเด็กและเยาวชน มากกว่าภาพวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ที่เป็นวิถีความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชน  
อีกสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้จากความคิด และค าถามที่เด็กส่วนใหญ่ถามขึ้นเพ่ือท าความรู้จักซึ่งกันและกัน 
ในการแนะน าตัว คือ เรื่องแฟน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก10 ขวบ หรือเด็ก 17 ปีก็ตาม จะตั้งค าถามว่า “มี
แฟนหรือยัง” พบว่าค าถามนี้เป็นค าถามท่ีมีการถามมากท่ีสุด ถือได้ว่าเป็นค่านิยมของเด็กและเยาวชน
บ้านวัดมะเกลือในปัจจุบัน เหล่านี้หากไม่เร่งสร้างเกราะคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน และสร้างพ้ืนที่ดี
ไว้ให้เขาเหล่านั้นแล้ว อนาคตก็อาจจะแก้ไขได้ยากมากข้ึน 

7.1.3  ความส าคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเด็กและเยาวชน 

ในอดีตการพัฒนาเด็กและเยาวชนจะเป็นการพัฒนาที่ตัวเด็ก เพ่ือให้เด็กได้มีศักยภาพ
เพ่ิมขึ้นจากพ้ืนฐานที่มีแต่เกิดหรือตามธรรมชาติ เช่น การอ่านออก  เขียนได้ เล่นดนตรี ว่ายน้ าเป็น 
และอีกมากมาย  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย  ในปัจจุบันการพัฒนาข้างต้น  
ก็ยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง แต่หลายคนมองว่า สิ่งส าคัญที่ไม่ต่างกับศักยภาพทางด้านร่างกาย 
ก็คือการพัฒนาศักยภาพทางด้านความคิดและสังคมเพราะถึงแม้เด็กจะมีความสามารถท าสิ่งต่างๆ ได้
จนชนะเลิศเป็นที่หนึ่งของการแข่งขันต่างๆ แต่หากเด็กส่วนใหญ่ยังมีความคิดเห็นแก่ตนต้องการ
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เอาชนะผู้อ่ืนโดยไม่ค านึงถึงสิ่งรอบข้าง  ตนเองต้องมาเป็นที่หนึ่งก่อนเสมอ เช่นนี้ในอนาคตก็คงม ี
คนเห็นแก่ตนมากมายเต็มไปหมด ดังนั้นการพัฒนาทางความคิดและสังคมจึงเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนา
ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพทางกาย เช่น คิดที่จะเสียสละเพ่ือผู้อ่ืน จิตอาสาสมัครที่จะท าเพ่ือ
สังคม เป็นต้น 

ในหมู่บ้านวัดมะเกลือเป็นจุดเริ่มต้นที่มองเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาให้เด็กและ
เยาวชนมีส านึกในการท าเพ่ือชุมชนและสังคม ความส าคัญของการพัฒนาทางความคิดจิตอาสาของ
เด็กและเยาวชนลูกหลานชาวคลองโยง  ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ท าให้เด็กและเยาวชนมีการพัฒนา
ความคิดจิตอาสาที่จะท าให้ชุมชนคลองโยง โดยเริ่มกิจกรรมที่หมู่บ้านวัดมะเกลือได้เกิดส านึกของ 
การรักถิ่นของตนเอง พัฒนาชุมชน และร่วมรักษาภูมิปัญญา วัฒนธรรมที่ดีของพ่อแม่ปู่ย่าตายาย . 
ทั้งนี้ เพราะเด็กและเยาวชนจะเป็นก าลังส าคัญที่จะพัฒนาให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง เจริญก้าวหน้า  
บนรากฐานของแก่นวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่ดีของชุมชน เพราะถึงแม้ในอนาคตเด็กและเยาวชนจะโต
เป็นผู้ใหญ่ อย่างน้อยก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดที่ดี ไม่เอาเปรียบสังคม และเห็นแก่ความส าคัญของ
ส่วนร่วมไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม 

7.1.4 ศักยภาพ ความต้องการการเรียนรู้ 

กลุ่มเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านวัดมะเกลือ ส่วนใหญ่เป็นคนที่ครอบครัวอาศัยอยู่ 
ในพ้ืนที่มาตั้งแต่ดั้งเดิม จะมีบางครอบครัวที่พ่ีแม่อพยพมาจากพ้ืนที่อ่ืน เช่น บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด อยุธยา 
ราชบุรี เป็นต้น  เพ่ือมาเป็นคนงานในสวนกล้วยไม้ เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่จึง เกิด เติบโต และ 
เล่าเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดมะเกลือ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่รับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยม  
เด็กจึงเรียนได้ต่อเนื่อง แต่ก็จะมีบางคนที่พ่อแม่มีฐานะดี หรือออกไปท างานนอกชุมชน ก็จะพาลูก 
ไปเข้าเรียนโรงเรียนที่อยู่นอกชุมชน  ซึ่งก็ยังถือว่าจ านวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับเรียนที่โรงเรียน 
วัดมะเกลือ   

เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 60 คน จะอยู่ในช่วงอายุ 10 – 17 ปี  เป็น
เด็กที่สนใจที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้ร่วมกับโครงการฯ เนื่องจากในช่วงแรกเริ่มโครงการคณะท างาน
ชุมชนได้ประกาศเชิญชวนให้เข้ามาร่วมกิจกรรม และคณะผู้วิจัยก็ได้ร่วมพูดคุยกับเด็กในโรงเรียน 
วัดมะเกลือเป็นสองทาง ก็พบว่ามีเด็กที่สนใจทั้งเด็กในโรงเรียนวัดมะเกลือ และเด็กโรงเรียนอ่ืนที่อาศัย
อยู่ในหมู่บ้านวัดมะเกลือด้วย และนอกจากนี้มีเด็กในชุมชนอ่ืนที่อยู่ใกล้ๆสนใจอยากเข้าร่วมอีก 
จ านวนหนึ่ง ท าให้ต้องมีกิจกรรมพบผู้ปกครองเพ่ือคัดกรองเด็ก และจากการพบผู้ปกครองก็พบว่า  
เด็กบางคนอ้างกับผู้ปกครองว่าจะมาร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ แต่จริงๆแล้วไม่ได้มา ท าให้โครงการฯ
ต้องมีการคัดกรองเด็กท่ีสนใจจริงๆ เข้าร่วมโครงการ  

จากการประเมินศักยภาพของเด็กและเยาวชน สิ่งหนึ่งที่คณะท างานชุมชนและ
คณะผู้ วิ จั ยพบก็คือ  เด็กมีความสามารถที่ ต่ างกัน เช่น เด็กในกลุ่ มวั ย  9-11 ขวบ 
บ        ข                 หรือ       บ                     ว               อายุ 12-14 ปี สามารถ
อ่านออก เขียนได้ และน าเสนอหน้าห้องได้ แต่ยังมีความอยากที่จะเล่นสนุกมากกว่าเน้นการให้ความรู้
ทางวิชาการโดยตรง เด็กกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีความกล้าแสดงออก กล้าพูดและซักถาม ข้อส าคัญคือ
เรียนรู้เร็ว  ส่วนกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่อายุ 15-18 ปี เป็นกลุ่มที่มีความพร้อมในการเรียนรู้มากที่สุด 
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เพราะอ่านออก เขียนได้ และมีความคิดวิเคราะห์ได้พอสมควร แต่กลับให้ความสนใจในกิจกรรมน้อย
กว่าเด็กกลุ่มอ่ืน ดังนั้นจึงเป็นโจทย์ที่ยากพอสมควรส าหรับคณะผู้วิจัยที่ต้องคิดค้นหาวิธีในการจัด
กิจกรรมที่จะสามารถผสมกลมกลืนเด็กในวัยต่างๆให้มีส่วนร่วมได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่เข้าร่วม
กิจกรรมบางคนยังไม่เคยมีประสบการณ์การท ากิจกรรมพัฒนาต่างๆในชุมชนเลย สิ่งหนึ่งที่ค้นพบจาก
การเริ่มกิจกรรมก็คือเด็กทุกคนมีจิตใจที่อยากจะพัฒนาชุมชน เพียงแต่ไม่ทราบว่าจะท าอย่างไร หรือ
ท าอะไรจึงเรียกว่าเป็นการพัฒนา  นั่นคือสิ่งที่เป็นทุนส าหรับการด าเนินโครงการฯ นอกจากนี้กลุ่ม
ผู้สนับสนุน เช่น ผู้ปกครอง พระในวัดมะเกลือ ก็ให้ความส าคัญต่อการท ากิจกรรมหลายคนมารับ-ส่ง
ลูกหลานด้วยตนเอง บางคนมานั่งสังเกตการณ์  บางคนน าขนมมาให้ หรือบางคนสมทบทุนค่าอาหาร
กลางวันอีกด้วย  

ในด้านความต้องการอีกสิ่งหนึ่งหมู่บ้านวัดมะเกลือที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ซึ่งถือว่าเป็นทุนที่โครงการมีก็คือ ความต้องการในการเปิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดมะเกลือให้
สาธารณะชนได้รู้จัก แต่ยังหาคนที่จะแนะน าพิพิธภัณฑ์ไม่ได้  ชุมชนจึงมองว่าหากเด็กกลุ่มนี้ได้รับ 
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และกล้าแสดงออกมากขึ้น ก็จะท าหน้าที่ในการน าเสนอและแนะน า
พิพิธภัณฑ์ได้ จึงสนใจเข้ามาร่วมสนับสนุนกิจกรรมของโครงการฯ เมื่อกลุ่มเป้าหมาย หมู่บ้านและ
คณะผู้วิจัยสามารถพัฒนาความคิดความต้องการไปในแนวเดียวกันได้ กิจกรรม โครงการเด็กมะเกลือ
พิทักษ์ถ่ินจึงเกิดขึ้น  

โดยมีข้อตกลงว่า ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมคือ ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 09.00- 
15.00 น.เป็นประจ าไม่มีขาดตลอดระยะเวลา 3 เดือน คือ กรกฎาคม – กันยายน 2554 ทั้งนี้  
เพราะเด็กทุกคนยังอยู่ในวัยเรียน และวันเสาร์เด็กบางคนต้องเรียนพิเศษ จึงเหลือวันอาทิตย์วันเดียว 
ในสัปดาห์ที่จะจัดกิจกรรม และจะมีการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงในตัวกลุ่มเป้าหมาย  
ทั้งในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ พฤติกรรม แนวคิดในการรักถิ่น โดยสุดท้ายของเดือนกันยายน
จะได้แผนเพ่ือน าไปพัฒนาต่อเป็นแผนปฏิบัติการ ซึ่งคณะท างานชุมชนฯ จะเป็นผู้สานต่อกิจกรรม
ร่วมกับเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย 

7.2  กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเด็กและเยาวชนบ้านมะเกลือ  

จากสภาพปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่หมู่บ้านวัดมะเกลือ คณะคณะผู้วิจัยได้เริ่ม
ด าเนินการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการด าเนินการ โดยเริ่มจากการประชุมปรึกษา 
หารือถึงแนวคิดปรัชญาในการพัฒนา กิจกรรม/กระบวนการ และร่วมกันท าแผนการปฏิบัติการ โดยมี
กลุ่มชาวบ้านแกนน าผู้ใหญ่จ านวน 5 คนในหมู่บ้านวัดมะเกลือที่มีความสนใจ และอาสาเข้ามา
ด าเนินการร่วมกับคณะคณะผู้วิจัย (ซึ่งเรียกว่าคณะท างานชุมชน) โดยมีความต้องการอยากให้เด็ก
หมู่บ้านวัดมะเกลือมีจิตอาสาเพ่ือร่วมกันพัฒนาชุมชน และเป็นฐานของคนรุ่นใหม่ที่จะสร้างชุมชนที่
เข้มแข็งสืบต่อไป 

นอกจากนี้ กลุ่มแกนน ายังคาดหวังว่า เด็กมะเกลือที่จะเป็นแกนน าในการพัฒนาชุมชน
แล้ว ยังเป็นแกนน าในการเผยแพร่วัฒนธรรมชุมชนซึ่งปัจจุบันมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดมะเกลือที่เป็น
แหล่งเรียนรู้ของชุมชนและภายนอกอยู่แล้วอีกด้วย ดังนั้น คณะท างานจึงได้วางกรอบวัตถุประสงค์
ร่วมกันคือ 
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1) เพ่ือร่วมกันพัฒนาทางความคิดจิตอาสา ให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของ
ท้องถิ่น เกิดส านึกของการรักถิ่นของตนเอง พัฒนาชุมชน และร่วมรักษาภูมิปัญญา วัฒนธรรมที่ดีของ
พ่อแม่ปู่ย่าตายาย ของเด็กเยาวชนลูกหลานชาวหมู่บ้านวัดมะเกลือ  ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 

2) เพ่ือเป็นการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นการถ่ายโอน
ประสบการณ์ภูมิปัญญาส่วนบุคคลให้เป็นประสบการณ์และภูมิปัญญาของชุมชน 

3) เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับเด็กและเยาวชน รวมทั้งให้ผู้สูงอายุ
เห็นคุณค่าในตัวเอง 

ในขณะเดียวกัน ก็ร่วมก าหนดกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม  
โดยก าหนดกว้างๆเพ่ือให้เด็กและเยาวชนบ้านมะเกลือทุกคนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม โดยไม่จ ากัด
จ านวน และระยะเวลาเพราะต้องการให้เกิดการมีส่วนร่วมที่เป็นธรรมชาติที่สุด ขึ้นอยู่กับความพอใจ
และมีความสุขในการร่วมกิจกรรม  เพราะคาดหวังว่าเมื่อร่วมกระบวนการเรียนรู้ไประยะหนึ่ง  
เด็กและเยาวชนจะค้นพบความต้องการของตนเองได้ และจะเกิดจิตส านึกรักถิ่นขึ้นมา   ท้ายที่สุด 
ก็จะได้เด็กที่เป็นจิตอาสาตัวจริง ส่วนเด็กที่ไม่มีส านึกจิตอาสาหรือไม่ใช่ตัวจริงก็จะออกจากกลุ่มไป  
โดยปริยาย ฉะนั้น สิ่งส าคัญของการด าเนินการก็คือ “กระบวนการเรียนรู้” ท าอย่างไรจะสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนเกิดส านึกรักถิ่น? นั่นคือโจทย์ของคณะผู้วิจัยและคณะท างาน
ชุมชนกับเด็กและเยาวชนหมู่บ้านวัดมะเกลือ 

7.2.1 หลักแนวคิดกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ในการวิจัยกลุ่มเด็กและเยาวชน 

คณะคณะผู้วิจัยได้จัดท าร่างกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิดส่วนการเรียนรู้ตามทฤษฎี
ของไทเลอร์ (Tylor,1945) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้จะส าเร็จได้จะต้องขึ้นอยู่กับ 

- ความต่อเนื่อง (continuity) หมายถึงในวิชาทักษะ ต้องเปิดโอกาสให้มีการฝึกทักษะ
ในกิจกรรมและประสบการณ์บ่อยๆและต่อเนื่องกัน 

- การจัดช่วงล าดับ (sequence) หมายถึง หรือการจัดสิ่งที่มีความง่าย ไปสู่สิ่งที่มี
ความยาก ดังนั้นการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ ให้มีการเรียงล าดับก่อนหลังเพ่ือให้ได้เรียนเนื้อหา
ที่ลึกซึ้งยิ่งข้ึน 

- บูรณาการ (integration) หมายถึง การจัดประสบการณ์จึงควรเป็นในลักษณะที่ช่วย
ให้ผู้เรียน ได้เพ่ิมพูนความคิดเห็นและได้แสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกัน เนื้อหาที่เรียนเป็นการเพ่ิม
ความสามารถทั้งหมด ของผู้เรียนที่จะได้ใช้ประสบการณ์ได้ในสถานการณ์ต่างๆ กัน ประสบการณ์  
การเรียนรู้ จึงเป็นแบบแผนของปฏิสัมพันธ์ (interaction) ระหว่างผู้เรียนกับสถานการณ์ที่แวดล้อม 
ดังนั้น กิจกรรมครั้งนี้จึงต้องมีการจัดต่อเนื่องในวันอาทิตย์ทุกสัปดาห์ 

ประกอบกับแนวคิด ประวัติศาสตร์บอกเล่า(Oral History) ที่ศรีศักร วัลลิโภดม (2551) 
ได้กล่าวว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คือประวัติศาสตร์สังคมที่แสดงให้เห็นความเป็นมาของผู้คนใน
ท้องถิ่นเดียวกันที่อาจมีความแตกต่างทางชาติพันธุ์ก็ได้ แต่เมื่อเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน
ตั้งแต่ 2-3 ชั่วคนสืบลงไป ก็จะเกิดส านึกร่วมขึ้นเป็นคนในท้องถิ่นเดียวกัน มีจารีตขนบประเพณี 
พิธีกรรม ความเชื่อ และกติกาในทางเศรษฐกิจและสังคมร่วมกัน โดยมีพ้ืนฐานทางความเชื่อและ
ศีลธรรมเดียวกัน ในท านองเดียวกัน วลัยลักษณ์ ทรงศิริ(2554) กล่าวว่า ประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral 
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history) คือการบันทึก, อนุรักษ์ และ ตีความหมายของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่มาจาก
ประสบการณ์ส่วนตัวและความเห็นของผู้เล่าเหตุการณ์ การบอกเล่าประวัติศาสตร์มักจะเป็นหลักฐาน
จากผู้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต ซ่ึงอาจจะรวมต านานพ้ืนบ้าน, เรื่องปรัมปรา, เพลง และเรื่องราว
ที่เล่าขานกันมา 

จากตัวอย่างกรณีงานศึกษาในการจัดระบบการเรียนรู้ ผ่านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
ของจรัญญา วงษ์พรหม (2548) จากโครงการ “มองกระบวนการเรียนรู้ ผ่านประสบการณ์ผู้น า และ 
พัฒนาการมูลนิธิองค์กรชาวบ้าน” เป็นกระบวนการเรียนรู้นอกระบบที่ใช้ประสบการณ์การรวมตัวกัน
ของผู้น าในชุมชนอีสานเพ่ือการพัฒนาชุมชนที่พยายามปฏิเสธระบบทุนนิยม ให้มาสู่การพ่ึงตนเอง   
จนพัฒนาการไปสู่การรวมตัวกันเป็นมูลนิธิองค์กรชาวบ้านจังหวัดขอนแก่น และเมื่อเวลาเปลี่ยนไป 
ผู้น าที่สาระวนอยู่กับการขยายแนวคิดและองค์ความรู้กับภายนอกต้องหันกลับมามองหมู่บ้านตนเอง 
เพราะเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านเริ่มจะหลุดออกไปจากแนวคิดการพ่ึงตนเองและการร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน
ตนเอง ออกไปสู่กระแสอุตสาหกรรมมากขึ้น มีการอพยพไปขายแรงงานต่างถิ่นมากจนมองหา 
คนรุ่นหนุ่มสาวไม่พบ ในหมู่บ้านจะเหลือเฉพาะเด็กและคนแก่เท่านั้น  สิ่งที่ผู้น าคิดก็คือ ท าอย่างไร  
จะถ่ายทอดแนวคิดการพ่ึงตนเอง ให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านได้ จึงได้เกิดการวางแผนจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้และกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กรุ่นใหม่ โดยให้ความส าคัญต่อการพัฒนา 
ด้านความคิดจิตส านึก ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ให้เด็กมีส่วนริเริ่มและลงมือด าเนินงานด้วยตนเอง
มากที่สุด  โดยใช้วิธี “พัฒนาให้แนวคิด  เห็นตัวอย่าง แล้วลงมือท าเอง” ดังกรอบแนวคิดการจัด
ความสัมพันธ์ระหว่างเทคนิคในการจัดการเรียนรู้  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87
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แผนภูมิที่ 7.1 กรอบแนวคิดการจัดความสัมพันธ์ระหว่างเทคนิคในการจัดการเรียนรู้  

ที่มา : จรัญญา วงษ์พรหม 2548 
 

7.2.2  เทคนิค เครื่องมือ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการวิจัยครั้งนี้ 

กระบวนการเรียนรู้ที่คณะผู้วิจัยด าเนินการ  เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานการวิจัย
กับการพัฒนาเข้ามาใช้อย่างกลมกลืน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการผสมกลมกลืนงานวิชาการกับท้องถิ่นได้เป็น
อย่างดี  อย่างไรก็ตามผลองค์ความรู้หรือข้อมูลที่ได้จากกระบวนการนี้ เน้นที่กระบวนการถ่ายทอด
ความรู้/ภูมิปัญญา/อุดมการณ์จากผู้ใหญ่สู่เด็กและเยาวชน ดังนั้นการประเมินความส าเร็จจึงอยู่ที่ 

การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เริ่มสร้างส านึกท้องถิ่นโดยการเรียนรู้ท่ีมา 

การก่อเกิด  วิวัฒนาการการ
เปลี่ยนแปลง  การคงอยู่และ
การล่มสลายของกลุ่มองค์กรท่ี
เปน็กลุ่มกิจกรรมต่างๆ ใน
ชุมชน 

เกิดการเรียนรู้บทเรียน/ประสบการณ์ 
การพัฒนาของชุมชนได้เห็นจุดอ่อนและ
จุดเด่นของการท างานพัฒนา   เป็นการ
เติมการเรียนรู้การพัฒนาจากอดีตสู่
ปัจจุบัน 

ศึกษาดูงานเรียนรู้จากพื้นท่ีอื่น เปิดโลกทัศน์สู่ภายนอก 

เป็นการเติมเต็มข้อมูลเกี่ยวกับ
ชุมชนให้กับเยาวชน 

เลือกกิจกรรมปฏิบัติ เรียนรู้จากการลงมือท า 

เกิดส ำนึกท้องถิ่น 

องค์ความรู้/ประสบการณ์
บทเรียนการท างานของผู้น า 
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การเปลี่ยนแปลงในตัวของเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ  ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ 
และพฤติกรรม  

จากแนวคิดข้างต้นสามารถน ามาปรับใช้เป็นกระบวนการเรียนรู้ ซ่ึงแบ่งออกเป็นล าดับ
ขั้นตอนประกอบด้วยเทคนิค/เครื่องมือ เชื่อมโยงกับกระบวนการในแต่ละขั้นตอน ได้ดังนี้ 

ตารางที่ 7.1 ล าดับขั้นตอนเทคนิค/เครื่องมือในการสร้างกระบวนการเรียนรู้  

ล าดับ กิจกรรม เทคนิค/เครื่องมือ กระบวนการเรียนรู้ 
1 หาความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย 
ประชุมร่วมกับชุมชน เพ่ือหาความต้องการในการพัฒนาความคิด

จิตอาสาของเด็กและเยาวชน  
2 จัดท าโครงการ แผนการด าเนินงาน จัดท าร่างโครงการและแผนการด าเนินงาน

และร่วมกันพิจารณาปรับปรุงโครงการ 
3 รับสมัครเด็กและ

เยาวชนสนใจเข้าร่วม
โครงการ 

ประชุม เพ่ือท าความเข้าใจโครงการและกิจกรรมรับ
ฟังข้อเสนอของเด็กและเยาวชน และ
วางแผนการด าเนินการร่วมกันและรับ
สมัครเด็กและเยาวชน 

4 คณะท างานพบ
ผู้ปกครอง 

เดินชี้แจงตามบ้าน คณะท างานฝ่ายชุมชน พบผู้ปกครองเด็ก
และเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือท าความ
เข้าใจโครงการฯ โดยมีผู้ปกครองบางคน
สนับสนุนค่าอาหารกลางวันในการจัด
กิจกรรมทุกวันอาทิตย์ของโครงการฯ 

5 นักวิจัยน้อยเรียงร้อย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-อบรมวิธีการ/เครื่องมือเก็บ
ข้อมูล(การตั้งค าถาม การ
ถาม การจดบันทึก การ
ค้นหาผู้รู้ฯลฯ) 
-การท างานเป็นกลุ่ม การ
สรุปงานโดยใช้กระดาษ 
บรู๊ฟ การน าเสนอหน้าชั้น 

อบรมการเก็บข้อมูลชุมชน การค้นหาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ครูภูมิปัญญา และการ
เรียนรู้สิ่งมคี่าในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพ่ือให้
เด็กได้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในการค้นหา
สิ่งดีๆที่มีอยู่ในชุมชน เกิดความรักและ
ความภาคภูมิใจ และกล้าที่จะน าเสนอสิ่งที่
ค้นพบสู่สาธารณะ 

6 ผู้เฒ่าเล่าขาน 
ลูกหลานเรียนรู้ เชิดชู
บ้านมะเกลือ 

นั่งล้อมวงใต้ต้นไม้ ผู้รู้เป็นผู้
เล่าให้เด็กฟัง และถามตอบ 

 เด็กและเยาวชนร่วมกันค้นหาสิ่งดีๆใน
ชุมชนที่อยากเรียนรู้ และใครจะเป็นผู้เล่า 
จะเรียนรู้อย่างไร โดยมีทั้งการเชิญผู้รู้ใน
ชุมชนมาเล่าในฟัง เช่น ประวัติชุมชน 
สะพานร้อยปี คลองนราภิรมย์ เรือแต่ละ
ชนิด ปลาหมู ฯลฯ 
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ตารางที่ 7.1 (ต่อ) 

ล าดับ กิจกรรม เทคนิค/เครื่องมือ กระบวนการเรียนรู้ 
7 เด็กพาเดิน 

เพลิดเพลินเรียนรู้สิ่ง
ดีๆที่มีอยู่ 

-แบ่งกลุ่มและให้แต่ละกลุ่ม
วาดแผนที่ชุมชนและ
ก าหนดจุดที่อยากเรียนรู้ 
-เดินไปตามจุดที่ก าหนด
และเรียนรู้โดยมีผู้รู้เล่าให้ฟัง 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความชัดเจนต่อ
บทบาทหน้าที่ และร่วมเรียนรู้สิ่งดีๆที่มีอยู่
ในชุมชน โดยวาดแผนที่สิ่งที่ต้องการเรียนรู้
ในชุมชนและเดินไปเรียนรู้ ณ สถานที่นั้นๆ
สะพานร้อยปี คลองนราภิรมย์ พิพิธภัณฑ์ 
ศูนย์สุขภาพชุมชน 

8 ติดตามผล ประชุม/เขียนความคิดเห็น/
แบ่งกลุ่มน าเสนอ 

เพ่ือติดตามผลการด าเนินการของเด็กและ
เยาวชน โดยจะมีการสรุปผลทุกครั้งเมื่อ
เสร็จกิจกรรม เพื่อเสนอแนะและให้ก าลังใจ 

9 เรียนรู้นอกสถานที่ ศึกษาดูงาน เรียนรู้และแลกเปลี่ยนกับเด็กที่มี
ประสบการณ์ในพ้ืนที่อ่ืนเพ่ือให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ระหว่างเด็กวัยเดียวกัน 
และเปิดโลกทัศน์ของเด็กและเยาวชน 

10 ประเมินผลและจัดท า
แผนกิจกรรม 

ประชุม ระดมความคิด และ
ประเมิน 

เพ่ือประเมินผลการด าเนินกิจกรรม และ
วางแผนแนวทางการด าเนินการต่อร่วม กัน
เพ่ือสร้างความยั่งยืนของโครงการ รวมทั้ง
การประเมินการเปลี่ยนแปลงในตัวของเด็ก
และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ  ในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง 

11 สรุปและเขียน
รายงาน 

ใช้การสรุปผลร่วมกัน
จากนั้นคณะผู้วิจัยก็
วิเคราะห์สรุปและเขียน
รายงาน 

สรุปผลการด าเนินงานเพื่อเป็นฐานข้อมูลใน
การด าเนินการในระยะต่อไป 

7.2.3  กิจกรรมและผลของการด าเนินการ  

จากที่กล่าวแล้วข้างต้นว่าการติดตามผลได้ด าเนินการเมื่อจบกิจกรรมทุกครั้ง พร้อมทั้งมี
การสรุปผลที่วางกรอบไว้ 2 ประเด็นคือ 1) ประเมินการเปลี่ยนแปลงของเด็กและเยาวชนทั้งด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ พฤติกรรม และทัศนคติ 2) ประเมินการสะท้อนความคิดของเด็กและเยาวชนต่อ
การพัฒนาชุมชน และการก่อเกิดกิจกรรมของเด็กและเยาวชน เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ทั้งนี้ได้ด าเนินการในกิจกรรมที่ 5-10  ดังนี้ 
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7.2.3.1 นักวิจัยน้อยเรียงร้อยภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป็นการอบรมเพ่ือเรียนรู้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลชุมชนเช่น การตั้งค าถาม วิธีการถาม 
วิธีการจดบันทึก วิธีการค้นหาผู้รู้ /ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ครูภูมิปัญญา และการน าเสนอข้อมูล ตลอดจน
การเรียนรู้สิ่งมีค่าในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เพ่ือให้เด็กได้มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในการค้นหาสิ่งดีๆที่มีอยู่
ในชุมชน เกิดความรักและความภาคภูมิใจ และกล้าที่จะน าเสนอสิ่งที่ค้นพบสู่สาธารณะ 

เทคนิคและเครื่องมือที่ใช้มีหลากหลาย ทั้งการท างานเป็นกลุ่ม การสรุปงานโดยใช้
กระดาษปรู๊ฟ การน าเสนอหน้าชั้น  เหล่านี้ล้วนแต่เป็นเครื่องมือเพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้เพ่ือ
การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านพฤติกรรม และทัศนคติ  

ขั้นตอนของการด าเนินการมีดังนี้ 
1) การตั้งชื่อกลุ่ม และท่าทางสัญลักษณ์ของกลุ่ม โดยให้เด็กแต่ละคนเสนอ และสรุป

โดยการโหวตว่ากลุ่มชอบชื่อและท่าทางแบบไหนมากท่ีสุด ใช้แสดงเป็นสัญลักษณ์ประจ ากลุ่มตลอดไป 
สรุปว่าเด็กเสนอชื่อกลุ่ม “เด็กมะเกลือพิทักษ์รักษ์ถิ่น” และใช้ท่าชูสองนิ้วทั้งสองข้างเป็นท่าทางแสดง
ความเข้มแข็ง วิธีการนี้แสดงเพ่ือเป็นเครื่องหมายการแสดงออกถึงความเป็นกลุ่ม ให้เกิดความรู้สึกเป็น
พรรคพวก เพ่ือสร้างความผูกพันให้แก่เด็กที่เข้าร่วมโครงการ ผลที่ได้คือเมื่อเด็กเอ่ยชื่อกลุ่มและแสดง
ท่าทางต่อคนภายนอกกลุ่มหรือเด็กใหม่ที่สมัครเข้ามาร่วม เด็กจะเปล่งเสียงดังและแสดงท่าทางที่
เข้มแข็งทุกครั้ง 

2) การแนะน าตัว  โดยการให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จับคู่เพ่ือสัมภาษณ์คู่
ตนเอง บันทึก จดจ า และน ามาเล่าให้คนอ่ืนฟังเพ่ือให้คนอ่ืนรู้จักคู่ของตน วิธีนี้ให้อิสระในการตั้ง
ค าถามในการสัมภาษณ์และการน าเสนอ เพ่ือประเมินความสนใจพ้ืนฐานของเด็ก ความสามารถ
พ้ืนฐานทีม่ี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในส่วนของการน าเสนอท าให้เด็กมีความกล้าแสดงออก โดยเพียง
ตั้งโจทย์ว่า “ให้พยายามแนะน าคู่ของตนเองให้คนอ่ืนรู้จักมากที่สุด”  และสิ่งหนึ่งที่พบคือ เด็กบางคน
ซักถามโดยไม่มีการจดบันทึก ท าให้เวลาน าเสนอจ าไม่ได้  มีข้อมูลแนะน าเพ่ือนไม่มาก  แต่เมื่อ
ด าเนินการแบบนี้ซ้ าอีกครั้ง พบว่าเด็กก็จะมีการจดบันทึกทุกคน เมื่อมีข้อมูลในการน าเสนอ เด็กก็จะมี
ความกล้าในการแนะน าคู่ของตนเองมากขึ้น นอกจากนี้สิ่งที่เด็กได้รับคือ วิธีการคิดค าถาม วิธีการถาม 
สรุปข้อมูลและน าเสนอข้อมูลที่ได้แบบง่ายๆ อีกด้วย 

3) การใช้พิพิธภัณฑ์เป็นสนามในการเรียนรู้  เป็นที่น่าแปลกใจว่าเด็กจ านวนมากไม่เคย
เข้าไปดูพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดมะเกลือเลย ทั้งๆที่พิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ในบริเวณวัดมะเกลือที่เป็นวัดตั้งอยู่ใน
หมู่บ้าน คณะผู้วิจัยจึงใช้พิพิธภัณฑ์เป็นสนามให้เด็กได้เรียนรู้  โดยมีโจทย์ว่า เด็กต้องดูรายละเอียด
ภายในพิพิธภัณฑ์ว่ามีอะไรบ้าง และเลือกสิ่งของที่ตนเองชอบมาคนละ 1 สิ่ง โดยบันทึกรายละเอียด
มาให้มากท่ีสุด  พร้อมทั้งจัดผู้ใหญ่ 3 คน เป็นผู้แนะน าพิพิธภัณฑ์และคอยตอบหากเด็กมีค าถาม  

จากนั้น ก็จะเข้ากลุ่มให้เด็กระดมว่าใครพบอะไรในพิพิธภัณฑ์บ้าง เพ่ือเป็นแนวทางให้
เด็กรู้จักการสังเกต เด็กจะสนุกสนานกับการระดมกันเขียนลงในแผ่นกระดาษปรู๊ฟ เช่น โอ่ง คันไถ 
อ่าง บัวรดน้ า ไม้พาย เรือ กระบอกไม้ไผ่ใส่เอกสาร ที่บดยา หนังแอกหรือโขนง เครื่องพิมพ์ดีด ตะกร้า 
หอย หนังสือ ใบอนุญาตให้จดไหมพนัน แผ่นเสียง เงินพดด้วง กระบวยตักน้ า ชามสังคโลก แจกันมุก 
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พระพุทธรูป ตะเกียงเจ้าพายุ หม้อต้มยา เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นผลจากการที่เด็กรู้จักสังเกตภายนอก 
แต่ยังไม่รู้รายละเอียดความหมายของสิ่งของที่เห็น  โจทย์ต่อไปก็คือ ให้เด็กเลือกสิ่งที่ชอบมาคนละ
อย่าง เพ่ือค้นคว้าต่อว่าสิ่งที่เลือกมีความหมายอย่างไร สิ่งนี้เป็นการฝึกให้เด็กเรียนรู้ที่จะค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม โดยการสอบถามจากผู้รู้ที่อยู่ในชุมชนต่อไป 

 

 

ภาพที่ 7.1 กลุ่มเด็กท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  

สิ่งที่คณะผู้วิจัยจะต้องท าก่อนจบกิจกรรมในแต่ละครั้งคือการสรุปและชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่
เรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมเด็กได้อะไรบ้าง มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง เพราะเด็กจะไม่รู้ตัวว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงอะไร ดังนั้นคณะผู้วิจัยจะต้องชี้น าในประเด็นนี้  และผลที่เด็กสะท้อนจากการด าเนิน
กิจกรรมว่า  

ก) ในด้านการเรียนรู้  “ ได้ความรู้ ได้รู้จักสิ่งดีๆในพิพิธภัณฑ์ ได้เห็นของที่ไม่เคยเห็น  ได้
สาระ/ประวัติของเก่าในพิพิธภัณฑ์”  

ข) ในด้านความรู้สึก  “สนุก ได้รู้จักเพ่ือน ได้เจอคนดีๆ ได้ความกล้าแสดงออก/มั่นใจใน
ตนเอง และประทับใจในการร่วมกิจกรรม อยากให้เพ่ือนที่ไม่มาได้มาเข้าร่วมกิจกรรม” 
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ภาพที่ 7.2 รูปแบบกิจกรรมที่จัดในแต่ละครั้ง 

7.2.3.2 ผู้เฒ่าเล่าขาน ลูกหลานเรียนรู้ เชิดชูบ้านมะเกลือ 

เด็กและเยาวชนร่วมกันค้นหาสิ่งดีๆในชุมชนที่อยากเรียนรู้ และค้นหาว่าใครจะเป็นผู้รู้ที่
จะเล่าให้ฟัง โดยมีทั้งการเชิญผู้รู้ในชุมชนมาเล่าในฟัง เช่น ประวัติชุมชน สะพานร้อยปี คลองนรา
ภิรมย์ เรือแต่ละชนิด ปลาหมู ฯลฯ กิจกรรมครั้งนี้คณะผู้วิจัยสร้างบรรยากาศเป็นการเล่านิทานใต้
ต้นไม้ ให้เด็กได้เรียนรู้แบบไม่เหมือนนั่งเรียนในห้องเรียน เด็กจะฟังอย่างสนใจ และเมื่อผู้เฒ่าเล่าจบ
เด็กทุกคนจะมีค าถามคนละ 1 ค าถามในสิ่งที่อยากรู้เพ่ิมเติมจากที่เล่า ดังนั้นบรรยากาศและสิ่งที่ได้รับ
มอบหมาย(ตั้งค าถามในสิ่งที่สนใจคนละหนึ่งค าถาม) ท าให้เด็กฟังการเล่าเรื่องอย่างตั้งใจ  ในขณะที่
คณะผู้วิจัยจะพยายามใช้ค าถามเพ่ือกระตุ้นให้เด็กรักและภาคภูมิใจในประวัติความเป็นมาของชุมชน
ของตน และสิ่งที่ไม่ลืมคือเด็กทุกคนจะจดบันทึกเพ่ือเสร็จสิ้นการเล่าเรื่อง คณะผู้วิจัยจะตั้งค าถามกับ
เด็ก เด็กที่จดบันทึกก็จะจ าได้และตอบค าถามได้ เด็กที่ไม่ได้จดบันทึกก็จะตอบได้บ้างไม่ได้บ้าง ท าให้
คราวต่อไปเขาก็จะเริ่มจดบันทึกเหมือนเพื่อน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 7.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ 
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เมื่อเด็กได้เรียนรู้อดีตจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนแล้ว กิจกรรมต่อไปคือ มองชุมชนปัจจุบัน
ผ่านสายตาของเด็ก เพื่อจะสะท้อนภาพชุมชนจากความคิดของเด็กผ่านกิจกรรมการเล่นละคร 
โดยการแบ่งเด็กออกเป็นสองกลุ่ม แล้วให้โจทย์ว่า ชุมชนปัจจุบันเป็นอย่างไรโดย “แสดงละครสะท้อน
ชุมชน” สิ่งที่พบคือ เด็กสะท้อนภาพชุมชนในปัจจุบันได้ชัดเจนมาก พบว่า ผู้ใหญ่วัยแรงงานรีบเร่ง
ออกไปท างานแต่เช้า คนแก่เฝ้าบ้าน เด็กไปโรงเรียน มีเด็กบางกลุ่มเข้าร้านเกมส์ สูบบุหรี่ ในชุมชนมี
การเล่นการพนัน และมียาเสพติด เด็กทั้งสองกลุ่มสะท้อนออกมาคล้ายกัน  ซึ่งคณะผู้วิจัยได้เห็น
ชัดเจนถึงสภาพปัญหาของชุมชนผ่านละครนี้  

จากนั้นก็วิเคราะห์เชื่อมโยงติดภาพให้เด็กเห็นระหว่างภาพอดีตที่มีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าให้ฟัง 
ภาพปัจจุบันจากละครที่เด็กแสดง ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เพ่ือน าไปสู่การมองภาพอนาคต
ร่วมกันว่า หากมองไปข้างหน้าเมื่อพวกเขาโตเป็นผู้ใหญ่ อยากเห็นอะไร โดยใช้กลุ่มเดิมที่เล่นละคร 
ช่วยกันระดมความคิดเห็นแล้ววาดเป็นภาพออกมาถึงหมู่บ้านวัดมะเกลือในอนาคตที่อยากให้เป็น และ
มอบหมายให้ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอ 

จะเห็นได้ว่า กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ A-I-C  คือ กระบวนการที่จะ
ได้มาซึ่ง A (Appreciation)  เป็นขั้นตอนการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยเปิดโอกาส
ให้ทุกคน แสดงความคิดเห็น รับฟังและหาข้อสรุปร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ขั้นตอนนี้ประกอบด้วย การ
วิเคราะห์สภาพการของชุมชน ต าบล ในอดีต ปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดอนาคต อัน
เป็นภาพพึงประสงค์ในการพัฒนาต่อไป 

7.2.3.3 เด็กพาเดิน เพลิดเพลินเรียนรู้สิ่งดีๆท่ีมีอยู่ในชุมชน 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความชัดเจนต่อการเรียนรู้จากของจริง และร่วมเรียนรู้สิ่งดีๆที่มี
อยู่ในชุมชน โดยวาดแผนที่และก าหนดจุดสถานที่ที่ต้องการเรียนรู้ในชุมชนและเดินไปเรียนรู้ ณ 
สถานที่นั้นๆ ร่วมกัน ซึ่งเด็กก็ก าหนดไว้ 4 จุด คือ สะพานร้อยปี คลองนราภิรมย์ พิพิธภัณฑ์ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน วิธีการส าคัญ คือ  

ก) แบ่งเด็กออกเป็นสองกลุ่ม ให้วาดแผนที่เส้นทางที่อยากสัญจร โดยก าหนดจุดส าคัญ
ที่อยากเรียนรู้บนเส้นทางที่เสนอ พบว่าเด็กสองกลุ่มเขียนเส้นทางคนละเส้น จึงต้องให้มีการโหวต
เลือกว่า จะเดินเส้นทางไหนก่อน  เด็กก็เลือกเส้นทางผ่านวัดมะเกลือ ข้ามคลองนราภิรมย์  
โดยอยากจะเรียนรู้เรื่องสะพานร้อยปีที่ข้ามคลองนราภิรมย์ ข้ามไปอีกชุมชนหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตจังหวัด
นนทบุรี ตรงไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตลาดบ้านมะเกลือ  เป็นสามจุดที่เด็กจะได้เรียนรู้
ในวันนี้ ส่วนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดมะเกลือซึ่งอยู่บนเส้นทางไม่ได้เข้าเพราะเด็กได้เรียนรู้ก่อนหน้านั้น
แล้ว 

ข) จัดกลุ่มออกเดินทางโดยไม่ลืมที่จะมอบหมายความรับผิดชอบให้กลุ่มต้องจดบันทึก
รายละเอียดของแหล่งเรียนรู้กลุ่มและแห่ง เพ่ือเตรียมน าเสนอ เมื่อเดินถึงจุดหมายที่หนึ่งก็จะเตรียม
ผู้รู้ประจ าแต่ละที่เพ่ือบอกเล่าเกี่ยวกับสะพานร้อยปี และคลองนราภิรมย์ ในประเด็นความเป็นมา
ความส าคัญ รวมทั้งเล่าถึงเหตุการณ์และความร่วมมือของชุมชนในการฟ้ืนฟูบูรณะสะพานครั้งใหญ่ 
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 จากนั้นเดินต่อไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตลาดวัดมะเกลือ พบผู้อ านวยการฯ ซึ่ง
เป็นผู้บรรยายรายละเอียดเกี่ยวกับโรงพยาบาลฯ และตอบค าถามของเด็กๆ ได้อย่างเป็นที่พอใจ 

ค) สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ และน าเสนอ  
เมื่อผ่านมาถึงกิจกรรมที่สาม พบว่าเด็กมีความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านความคิด/ทัศนคติ 

ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม ดังเช่น การตั้งค าถามของเด็กจะพัฒนาการจากเดิมที่ค าถามส่วนใหญ่
จะใช้ค าว่า “ใคร” และ “ท าไม” “เมื่อไร” แต่ในระยะนี้เด็กจะมีท าถาม “อย่างไร” เพ่ิมขึ้นด้วย 
ตัวอย่างเช่น ใครเป็นคนสร้างสะพานร้อยปี สร้างขึ้นเมื่อไร ค าถามในระยะหลังๆ เด็กจะถามว่า  
เมื่อสะพานช ารุดจะท าอย่างไร  หรือตัวอย่างค าถามเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดมะเกลือ ว่า 

- ท าไมต้องมีพิพิธภัณฑ์ 
- พิพิธภัณฑ์ตั้งมาเมื่อไร 
- ใครเป็นคนเลือกวัดเป็นสถานที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ 
- ใครเป็นคนริเริ่มให้มีพิพิธภัณฑ์ 
- ใครมีส่วนร่วมในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์บ้าง 
- มีพิพิธภัณฑ์กี่แห่งในประเทศไทย และนครปฐม 
- ของพิพิธภัณฑ์มีของกี่ชนิด 
- ท าไมพิพิธภัณฑ์ต้องมีของเก่า มีของใหม่ได้หรือเปล่า 
- ถ้าไม่มีพิพิธภัณฑ์จะเป็นอย่างไร  และมีแล้วจะดีอย่างไร เป็นต้น 

หรืออีกตัวอย่างเกี่ยวกับ ตะเกียงเจ้าพายุ ที่เด็กพบในพิพิธภัณฑ์ ค าถามที่เด็กๆสงสัยคือ 
- ใครเป็นผู้สร้างตะเกียงเจ้าพายุ มีประวัติความเป็นมาอย่างไร 
- ตะเกียงเจ้าพายุเกิดข้ึนเมื่อใด อายุกี่ปี 
- ตะเกียงเจ้าพายุมีส่วนประกอบอะไรบ้าง  
- มีรูปแบบอ่ืนหรือเปล่า 
- ท าไมจึงเรียกว่าตะเกียงเจ้าพายุ 

เหล่านี้เป็นตัวอย่างค าถามที่เด็กระดมกันเขียนออกมา เพ่ือเป็นแนวทางในการค้นคว้าหา
ค าตอบต่อไป 
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ภาพที่ 7.4 สัญจรเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในชุมชน 

7.2.3.4 การเรียนรู้นอกชุมชน 

จากแนวคิดของจรัญญา วงษ์พรหม(2548) ที่ เชื่อว่า การเรียนรู้นอกสถานที่เป็น 
ส่วนส าคัญท่ีท าให้เด็กและเยาวชนปรับเปลี่ยนแนวคิดได้ ดังนั้นจึงเกิดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ของ
เด็กมะเกลือพิทักษ์รักษ์ถิ่นขึ้น โดยมองเป้าหมายร่วมกันคือจะน าความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในที่อ่ืนๆ 
มาปรับใช้ในชุมชน อย่างไรก็ตาม กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ไม่ใช่จะด าเนินการได้ง่าย เนื่องจากต้อง
สัมพันธ์กับสถานที่ต่างๆ ว่ามีอะไรให้เรียนรู้บ้าง และตรงกับความต้องการของเด็กและชุมชนหรือไม่ 
งบประมาณที่จะใช้จ่ายจะหามาจากไหน รวมทั้งรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมาย ดังนั้น คณะผู้วิจัย
จึงต้องจัดล าดับขั้นตอนให้ชัดเจน เพ่ือสะดวกในการเตรียมการน าเด็กจ านวน 50 คน ออกเดินทาง  
โดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้ 

ก) ขั้นเตรียมการ คณะผู้วิจัยเน้นหลักๆ 3 เรื่องคือ  
- การเตรียมสถานที่เรียนรู้  โดยอยู่ในกรอบเงื่อนไขว่าเดินทางไม่ไกลไปกลับได้

ภายในวันเดียว มีเด็กและเยาวชนในที่แห่งนั้นร่วมด าเนินกิจกรรมและเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วย ซึ่งก็ใช้เวลา
ในการค้นหาระยะหนึ่ง ได้ 3 แห่งที่มีความต่างกัน คือ วัดขนอน(หนังใหญ่) พิพิธภัณฑ์วัดม่วง 
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งสยาม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งจะใช้เวลาในการเดินทางจากหมู่บ้านวัด
มะเกลือ ประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาท ี

- การบริหารจัดการ เช่น จัดหางบประมาณ เตรียมรถ อาหาร และอุปกรณ์ 
การเดินทาง จากที่กล่าวแล้วว่าการเรียนรู้นอกสถานที่ส าหรับเด็กและเยาวชน 50 คน เป็นกิจกรรมที่
ต้องใช้งบประมาณมากพอสมควร คณะผู้วิจัยจึงได้เขียนโครงการเพื่อเสนอขอสนับสนุนงบประมาณจาก
เทศบาลต าบลคลองโยง โดยนายกสมเกียรติ จันทร์แสง เห็นความส าคัญในกิจกรรมของเด็กและ
เยาวชนจึงได้อนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการจ านวน 40,000 บาท 

- การเตรียมเด็กและเยาวชนที่จะร่วมเดินทาง  การเตรียมความพร้อมก่อน 
การเดินทางคณะผู้วิจัยและคณะท างานชุมชนได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมกับเด็กและเยาวชน  
ทั้งเตรียมการจัดการและวิธีการที่จะเก็บเกี่ยวความรู้ในการเดินทางครั้งนี้ ให้ได้มากที่สุด โดย 
การแบ่งกลุ่มเด็กและเยาวชนออกเป็น 5 กลุ่มๆละ 10 คน ให้เด็กตั้งชื่อกลุ่มเองและเลือกหัวหน้ากลุ่ม 
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และมีคณะกรรมการชาวบ้านที่เดินทางไปด้วยจะเป็นพ่ีเลี้ยงกลุ่มๆละ 1 คน โดยในแต่ละกลุ่มจะต้องดู
และซึ่งกันและกัน เช่น ตรวจสอบจ านวนสมาชิกในกลุ่มทุกครั้งก่อนรถออก ดูแลสมาชิกกลุ่มหากไม่
สบาย ประสานแจ้งพี่เลี้ยงกลุ่ม เป็นต้น  

ในด้านการเรียนรู้ มีการเตรียมความคิด 3 ประเด็นคือ  
- ความคาดหวังต่อการเรียนรู้นอกสถานที่ โดยใช้วิธีการระดมความคิด 

ตัวอย่างเช่น อยากเรียนรู้ว่าเด็กๆที่อ่ืนท ากิจกรรมอะไรและท าได้อย่างไร อยากรู้จักความเป็นอยู่ของ  
คนมอญ อยากรู้จักหนังใหญ่ เป็นต้น 

- อยากจะเรียนรู้อะไร คณะผู้วิจัยได้ให้แต่ละกลุ่มเลือกสถานที่ 1 ใน 3 แห่งว่า
อยากจะเรียนรู้ในเชิงลึกเพ่ือสรุปความรู้ให้กลุ่มอ่ืนๆฟังเมื่อกลับมา โดยเริ่มจากการระดมความคิดใน
กลุ่มว่าสถานที่ที่เลือกอยากจะเรียนรู้อะไรบ้าง ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอ และทุกคนก็ร่วมระดมความ
คิดเห็นเพ่ิมเติมอีกมากมาย 

- ท าอย่างไรถึงจะได้เรียนรู้  ในแต่ละกลุ่มเสนอแนวทางที่จะเรียนรู้ เช่น  
อ่านข้อมูลที่มีเขียนไว้ ตั้งใจฟัง จดบันทึก ซักถาม เป็นต้น 

- จะน าความรู้ที่ได้มาเล่าสู่เพ่ือนฟังอย่างไร ส่วนใหญ่เสนอว่าจะจดบันทึก  
บางกลุ่มจะน าเสนอด้วยภาพ ทั้งภาพถ่ายและวาดภาพ บางกลุ่มบอกว่าจะพยายามรวมรวมข้อมูล
เอกสารต่างๆที่มีในพ้ืนที่มาสรุปน าเสนอ เป็นต้น 

ข) ขั้นเรียนรู้ วัดขนอน (หนังใหญ่) อ าเภอโพธาราม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีกิจกรรม
หลากหลาย มีทั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่  มีการแสดงเชิดหนังใหญ่ และวงดนตรีไทยของเด็กและเยาวชน
ในท้องถิ่น บริหารจัดการโดยพระครูพิทักษ์ศิลปาคมเจ้าอาวาส  แห่งที่สองคือพิพิธภัณฑ์วัดม่วง 
อ าเภอโพธาราม เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องราวความเป็นมาของคนมอญ ที่มีการจัดสถานที่ในวัดเหมือน
หมู่บ้านวัดมะเกลือ มีเด็กและเยาวชนท าหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์น้องคอยต้อนรับและแนะน าพิพิธภัณฑ์ 
มีการจัดการโดยผู้น าชุมชน และโรงเรียน สุดท้ายคือพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งสยาม เด็กจะได้เห็น 
การบริหารจัดการโดยเอกชน ท าให้เด็กมะเกลือได้เห็นความต่างทั้งในแง่ของพิพิธภัณฑ์ เปรียบเทียบ
การบริหารจัดการ และกิจกรรมที่เด็กก็สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการได้ 

ค) สิ่งที่ควรเตรียมติดตัวไป  หมวก ยาประจ าตัว เนื่องจากคณะท างานจัดท าถุงผ้า  
เสื้อยืด และสมุด ปากกา แจกให้ในรถด้วย 

ง) หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง ซึ่งแจกให้เด็กและเยาวชนกลับไปขออนุญาตก่อน   
จ) ขั้นสรุปบทเรียนการเรียนรู้เมื่อกลับมา แต่ละกลุ่มได้น าเสนอในสิ่งที่ได้เรียนรู้ตามที่

วางแผนไว้ โดยเพ่ือนๆ ในกลุ่มอ่ืนช่วยกันเพ่ิมเติมข้อมูลในสิ่งที่ตกหล่น ท าให้พบว่า เด็กและเยาวชน 
สามารถเรียบเรียงข้อมูลได้เป็นอย่างดี โดยดึงข้อมูลจากเอกสารที่ได้รับแจก ข้อมูลจากการฟังบรรยาย
และซักถาม ร่วมทั้งจดบันทึกมาจากที่มีการเขียนบรรยายรายละเอียดไว้ในสถานที่  

จากการประเมินการเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรม และความทักษะสามารถ รวมทั้ง
ทัศนคติของเด็กและเยาวชนที่ร่วมโครงการ พบว่า มีความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
การน าเสนอข้อมูล พฤติกรรมเช่นเด็กชายหลายคนยังซุกซน วันที่เดินทางทุกคนจะอยู่ในระเบียบ และ
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ให้ความร่วมมือกับพ่ีเลี้ยงเป็นอย่างดี มีความใฝ่รู้ จดบันทึก และสนใจเรียนรู้เป็นอย่างดี และสิ่งที่
ส าคัญอย่างหนึ่งก็คือ การร่วมกันวางแผนการด าเนินการต่อโดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในหลายๆ
ส่วนที่ร่วมโครงการและที่เรียนรู้นอกสถานที่ โดยมีความคิดที่จะท าประโยชน์ต่อส่วนรวมมากข้ึน 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7.5  เรียนรู้นอกชุมชน ได้ทั้งความรู้ สิ่งที่ไม่เคยรู้จัก ความสนุกสนาน 
และได้แลกเปลี่ยนกับเด็กและเยาวชนอื่นด้วย 

7.2.4 การจัดท าแผนกิจกรรม 

การจัดท าแผนกิจกรรมหลังจากที่คณะผู้วิจัยประเมินว่าเด็กและเยาวชนที่ร่วมโครงการมี
ทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาชุมชน และมีศักยภาพในการคิด วางแผน และด าเนินการต่อไปได้แล้ว จึงได้
จัดกิจกรรมระดมความคิดเพ่ือจัดท าแผน ซึ่งขั้นตอนนี้ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนการสร้างแนวทาง 
การพัฒนา (Influence : I) ในกระบวนการ A-I-C เป็นขั้นตอนการหาวิธีการและเสนอทางเลือก 
ในการพัฒนา ตามที่ได้สร้างภาพพึงประสงค์ หรือที่ได้ช่วยกันก าหนด วิสัยทัศน์ เป็นขั้นตอนที่จะต้อง
ช่วยกันหามาตรการ วิธีการ และค้นหาเหตุผลเพ่ือก าหนดทางเลือกในการพัฒนา ก าหนดเป้าหมาย 
ก าหนดกิจกรรม และจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรม  

จากที่เคยแบ่งกลุ่มท ากิจกรรมไว้ 5 กลุ่ม จึงได้ด าเนินการต่อเนื่องโดยแจกกระดาษบรู๊ฟ 
ให้เด็กและเยาวชนแต่ละกลุ่มแปลงความฝันที่เคยวาดไว้ตั้งแต่เริ่มโคร งการ และความรู้ต่างๆ 
ประสบการณ์ที่เข้าร่วมโครงการและเรียนรู้นอกสถานที่ โดยให้โจทย์ว่า “หากเด็กมะเกลือจะพิทักษ์
รักษ์ถิ่น ควรต้องท าอะไรและอย่างไรได้บ้าง” ซึ่งสามารถแสดงโดยภาพได้ดังนี้ 

จากนั้นเด็กและเยาวชนแต่ละกลุ่มก็เล่าเรื่องราวฉายภาพที่ตนเองร่วมกันคิดภายใต้
ความรู้และประสบการณ์ที่มีทั้งจากการท ากิจกรรม และการเรียนรู้นอกสถานที่ออกมามากมายมีทั้ง
คล้ายคลึงและแตกต่างกัน สุดท้ายเราจึงร่วมกันสรุปภาพออกมาเป็นแผนคร่าวๆ ซึ่งบางกิจกรรม
สามารถสะท้อนปัญหาในชุมชน และแนวทางที่เด็กและเยาวชนอยากที่จะแก้ไขร่วมกัน กับกิจกรรม
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สร้างสรรค์ที่เด็กและเยาวชนอยากให้เกิดขึ้นในชุมชน จากผลที่เด็กได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม
สรุปไดด้ังนี้ 

แผนกิจกรรมที่เด็กมะเกลือจะด าเนินการ 

ตารางที่ 7.2 แผนกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

แผนกิจกรรม แนวทาง 
1) พิพิธภัณฑ์ 
   1.1 จัดตั้งกลุ่มมัคคุเทศน้อย - จัดอบรมมัคคุเทศน้อย 

- จัดแสดงละคร 
- จัดกิจกรรมให้มัคคุเทศน้อย 
- ผู้ที่เป็นมัคคุเทศต้องเรียนรู้เรื่องราวต่างๆในพิพิธภัณฑ์เพ่ือ

บอกเล่าต่อให้คนอ่ืนฟังได้  
- มัคคุเทศต้องแต่งกายพ้ืนบ้านให้เข้ากับวัฒนธรรม ประเพณี 

   1.2 เผยแพร่พิพิธภัณฑ์ - เผยแพร่ทาง internet โดยการท าบล็อก และเวบบอร์ด 
- ประชาสัมพันธ์ในชุมชน โดย ท าป้ายเผยแพร่ แจกใบปลิว จัด

กิจกรรม จัดกลุ่มเด็กแนะน าในชุมชนเพ่ือเชิญชวนเยี่ยมชม  
- พัฒนาพิพิธภัณฑ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดย

ปรับปรุงจุดบกพร่องของพิพิธภัณฑ์ก่อน 
- จัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือดึงดูดผู้สนใจเริ่มจากคนในหมู่บ้านก่อน

และค่อยๆขยายออกไปพร้อมทั้งขยายกิจกรรม เช่น ตลาดน้ า  
2) ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
- รักและภูมิใจท้องถิ่น 

ตารางที่ 7.3 แผนกิจกรรมเรื่องสิ่งแวดล้อม 

แผนกิจกรรม แนวทาง 
1) รณรงค์ใช้ถุงผ้า - ไปตลาดหรือซื้อของปฏิเสธถุงพลาสติก 

- เตือนผู้ปกครองหรือคนในบ้านให้ถือถุงผ้าหรือตะกร้าไปตลาด 
- ใช้ถุงผ้าเป็นตัวอย่างให้คนอ่ืน 
- จัดกิจกรรมรณรงค์ในตลาด 

2) จัดการขยะ 
    2.1 ในคลอง - ช่วยกันเก็บขยะในคลอง 

- เก็บผักตบชวา 
- รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงคลอง 
- หัดว่ายน้ าส าหรับคนที่ว่ายน้ าไม่เป็น 
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ตารางที่ 7.3 (ต่อ) 

แผนกิจกรรม แนวทาง 
    2.2 ในวัด - ช่วยกวาดลานวัดและศาลาใหญ่ 

- ล้างห้องน้ า 
3) ปลูกต้นไม้ - -จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 

- -รณรงค์ปลูกต้นไม้ 
4) ท าวังปลาหน้าวัด - ปล่อยพันธ์ปลาหน้าวัด 

- รณรงค์ไม่จับปลาหน้าวัด  
- โครงการอาหารปลา 
- เวรยามเฝ้าระวัง 

5) รณรงค์ลดพลังงาน - รณรงค์ในชุมชนให้ขี่จักรยานแทนมอเตอร์ไซด์ 

ตารางที่ 7.4  ความรู้ที่ติดตัวที่เป็นทุนน าไปด าเนินกิจการต่อ (จากการประเมินตนเองของเด็ก) 

แผนกิจกรรม แนวทาง 
1) ผังความรู้ - สามารถสรุปสาระส าคัญของข้อมูลจากการบอกเล่า 

- น าไปใช้ในชีวิต ใช้ในโรงเรียนเวลาน าเสนอหน้าชั้น สามารถ
สรุปใจความส าคัญ และตั้งค าถามเป็นในการอ่านหนังสือ 

2) การท างานเป็นทีม - น าความคิดมาแบ่งปัน 
- เอ้ือเฟ้ือ สามัคคี 
- มีวินัยในการท างานร่วมกัน 
- ตรงต่อเวลา 
- รับฟังความคิดเห็นคนอ่ืน 

7.2.5 ข้อค้นพบจากการวิจัย 

7.2.5.1 จากการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงหลังการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งพบว่า  
เมื่อจัดกิจกรรมตามแผนจนครบถ้วน เด็กและเยาวชนมีความเปลี่ยนแปลงในระดับที่คณะผู้วิจัยและ
คณะกรรมการชุมชนพอใจ ทั้งในด้านความรู้ เด็กมีความรู้เพ่ิมเติมในหลายๆด้าน เช่น ประวัติชุมชน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ความรู้ เรื่องพิพิธภัณฑ์ทั้งในชุมชนตนเองและ
ภายนอก เป็นต้น ในด้านความเข้าใจ เมื่อมีความรู้แล้วการมีผู้ใหญ่ได้อธิบายเพ่ิมเติมในสิ่งที่เด็กเห็น
หรือสงสัยก็จะเป็นส่วนที่ช่วยให้เด็กมีความเข้าใจต่อสิ่งนั้นมากขึ้น และจดจ าได้ ในด้านทักษะ เด็ก
และเยาวชนได้รับการฝึกในการตั้งค าถามต่อเรื่องต่างๆจนเป็นนิสัย ดังนั้นเมื่อจัดกิจกรรมใดๆ หรือ
ทัศนศึกษา เมื่อวิทยากรพูดจบ เด็กจะยกมือถามค าถามได้อย่างฉะฉานและชัดเจน ดังนั้น หากมีเวที
ให้เด็กได้แสดงออกอย่างต่อเนื่อง ก็จะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพ่ิมมากขึ้น  นอกจากนี้เด็กยังมี
ทักษะความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอข้อมูล เด็กมีความใฝ่รู้ จดบันทึก และสนใจ
เรียนรู้เป็นอย่างดี และสิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งก็คือ การร่วมกันวางแผนการด าเนินการโดยใช้ความรู้และ
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ประสบการณ์ในหลายๆส่วนที่ร่วมโครงการและที่เรียนรู้นอกสถานที่ โดยมีความคิดที่จะท าประโยชน์
ต่อส่วนรวมมากข้ึน   

7.2.5.2 สุดท้ายในด้านพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง สิ่งที่คณะผู้วิจัยจะต้องท าก่อนจบ
กิจกรรมในแต่ละครั้งคือการสรุปและชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมเด็กได้อะไรบ้าง มี  
การเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง เพราะเด็กจะไม่รู้ตัวว่ามีการเปลี่ยน แปลงอะไร ดังนั้นกิจกรรมสรุป
บทเรียนแต่ละครั้งจึงเป็นส่วนที่คณะผู้วิจัยใช้เพ่ือชี้น าให้กลุ่มเป้าหมายเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงใน
ประเด็นต่างๆ   

จากผลการประเมินความรู้สึกของเด็กต่อกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้รับเด็กตอบว่า  
ตารางที่ 7.5 ผลการประเมินความรู้สึกของเด็กต่อกิจกรรมการเรียนรู้ 

ก่อนร่วมกิจกรรม ระหว่างด าเนินกิจกรรม หลังสิ้นสุดกิจกรรม 
เมื่อเด็กได้รับทราบวัตถุประ 
สงค์ของโครงการรู้สึกอย่างไร 
1. ดีใจเพราะไม่อยากอยู่บ้าน  
เฉยๆ 
2. ดีใจ เพราะจะไม่มีเพ่ือน  
3. ได้มาเรียนรู้กับเพ่ือนๆ 

1. เมื่อร่วมกิจกรรมได้ความรู้
อะไร 
- ประวัติหมูบ่้านวัดมะเกลือ 

สะพานร้อยปี คลองนรา
ภิรมย์ 

- เรียนรู้ว่าที่อ่ืนเค้าท าอย่างไร 
เรื่องมัคคุเทศก์น้อย การ
ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 

- รู้เรื่องปลาหมู 
- รู้จักการท างานเป็นทีม 
- รู้วิธีสรุปผังความรู้ 
2. รู้สึกอย่างไร 
- สนุกสนาน 
- ได้ทานขนม 
- ได้ไปเที่ยวแถมได้ความรู้

กลับมาด้วย 
- ได้เรียนรู้จากครู เพื่อน  
- รอให้ถึงวันอาทิตย์ไว จะได้

เจอครูและเพ่ือนๆ 

รู้สึกอย่างไร  
- เกิดความภาคภูมิใจใน

ตัวเอง และหมู่บ้านวัด
มะเกลือ 

- กล้าแสดงออก กล้าพูด ตั้ง
ค าถามเป็น รู้จักวิธีการ
สังเกต 

- มีความรู้เพ่ิมข้ึนมากมาย
หลายอย่าง ทั้งเรื่อง
พิพิธภัณฑ์ คนมอญ หนัง
ใหม่ หุ่นขี้ผึ้ง 

- ดีใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 
- อยากจะให้คนมารู้จัก

พิพิธภัณฑ์และหมู่บ้านของ
เราบ้าง 

- ไม่อยากให้หยุดกิจกรรม
เพราะยังมีอีกหลายเรื่องที่
ยังอยากเรียนรู้เช่น คลอง
นราภิรมย์ชื่ออะไรกันแน่
เพราะช่วงที่น้ าท่วม
โทรทัศน์เรียกว่าคลองทวี
วัฒนา? ความเป็นมาของ
ตะเกียงเจ้าพายุ เป็นต้น 

- อยากท ากิจกรรมต่อจากที่
วางแผนไว้ 

- อยากเป็นมัคคุเทศน้อย 
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ด้วยระยะเวลาการด าเนินงานที่จ ากัดคณะผู้วิจัยไม่สามารถด าเนินการต่อเนื่องถึงระดับที่
เด็กๆอยากให้เกิดได้ จึงได้เพียงสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือถ่ายโอนต่อให้คณะท างานชุมชน ซึ่งเป็นผู้
ที่อยู่ในชุมชนด าเนินการสานต่อให้ถึงฝันของเด็กๆกลุ่มนี้  

7.2.5.3 ผลพลอยได้ที่พบคือ กลุ่มที่ได้เรียนรู้ร่วมไปกับกลุ่มเด็กและเยาวชนคือ
คณะท างานชุมชน ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรียนรู้แนวคิด กิจกรรม และที่
ส าคัญคือการจัดกระบวนการซึ่งคาดหวังไว้ว่า คณะท างานชุมชนกลุ่มนี้จะเป็นผู้ด าเนินการต่อจาก
คณะผู้วิจัยที่มีระยะเวลาจ ากัด และไม่ใช่คนในชุมชน 

7.2.5.4 จากการประเมินผล พบว่ากระบวนการเรียนรู้ที่คณะผู้วิจัยด าเนินการ เป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่ผสมผสานการวิจัยกับการพัฒนาเข้ามาใช้อย่างกลมกลืน ซึ่งถือไว้ว่าเป็นการผสม
กลมกลืนงานวิชาการกับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตามผลองค์ความรู้หรือข้อมูลที่ได้จาก
กระบวนการนี้ เน้นที่กระบวนการถ่ายทอดความรู้/ภูมิปัญญา/อุดมการณ์จากผู้ใหญ่สู่เด็กและเยาวชน  
ดังนั้น การประเมินความส าเร็จจึงอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงในตัวของเด็กและเยาวชนที่ เข้าร่วมโครงการ  
ซึ่งก็พบว่า เด็กและเยาวชนมีการเปลี่ยนแปลงทุกคนแต่อยู่ที่ระดับของความสนใจ ความเข้าใจ และ  
การรับรู้ที่ต่างกัน ซึ่งมาจากอายุ และความต่อเนื่องในการเข้าร่วมกิจกรรม แต่ประสบการณ์เดิมจาก
การประเมินพบว่าเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชนหรือกิจกรรม
จิตอาสามาก่อน 

7.2.5.5 กระบวนการA-I-C ที่ส่วนใหญ่จะด าเนินการเพ่ือจัดท าแผนก่อนเริ่มด าเนินการ 
แต่ในการด าเนินการกับกลุ่มเด็กและเยาวชนหมู่บ้านวัดมะเกลือ พบว่าสามารถด าเนินการในระหว่าง
จัดท ากิจกรรมได้ และผลที่ได้มีความชัดเจน และสามารถด าเนินการได้ภายใต้ความพร้อมทางด้าน
แนวคิดรักษ์ถ่ิน และความรู้ที่ได้เรียนรู้ระดับหนึ่ง ส่งผลให้เกิดความต้องการอยากจะพัฒนาชุมชนของ
ตน ดังนั้น สิ่งนี้ถือได้ว่าเป็นการจัดท าแผนการด าเนินการที่แปลงจากปัญหาที่พบและความฝันที่
ต้องการแก้ไข เติมความรู้และประสบการณ์จากการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติได้จริง 

7.2.5.6 ในชุมชนให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี โดยผู้ปกครองบางคนสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันในการจัดกิจกรรมทุกวันอาทิตย์ของโครงการฯ พระวัดมะเกลือให้ใช้สถานที่จัดกิจกรรม และ
สนับสนุนขนมแจกเด็กด้วย เทศบาลต าบลคลองโยงทั้งนายกเทศบาลและเจ้าหน้าที่ก็ให้การสนับสนุน 
สิ่งเหล่านี้เป็นคุณค่าที่หายากในปัจจุบัน แต่ด้วยการด าเนินการของโครงการฯที่ถือว่าเป็นจุดส าคัญคือ 
คณะผู้วิจัยท างานควบคู่กับคนในชุมชนเป็นคณะท างานท าให้ เป็นตัวแทนโครงการ จึงเป็น 
การประชาสัมพันธ์โครงการไปในตัว นอกจากนี้การจัดระบบการสื่อสารกับผู้ปกครองเด็กและเยาวชน
ที่ร่วมโครงการตั้งแต่เริ่มโครงการฯ และกิจกรรมหลักๆ เช่น การเรียนรู้นอกสถานที่ก็จะมีจดหมาย  
ขออนุญาตให้ผู้ปกครองเซ็นอนุญาตกลับมา ท าให้ผู้ปกครองมั่นใจในการสนับสนุนให้ลูกหลาน 
ร่วมกิจกรรม 
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บทที่ 8 
ข้อมูลสภาพปัญหา ความต้องการและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ของกลุ่มคนพิการ 

8.1 ข้อมูลสภาพ ปัญหาของกลุ่มคนพิการในเขตเทศบาลต าบลคลองโยง  

8.1.1 จ านวนคนพิการในเขตเทศบาลต าบลคลองโยง  

 คนพิการภายในเขตเทศบาลต าบลคลองโยง ที่ได้ลงทะเบียนคนพิการและมีสิทธิรับ
เงินเบี้ยความพิการของเทศบาลต าบลคลองโยง มีจ านวน 101 คน (ฐานข้อมูลจากระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , 2554 online http://welfare.thailocal 
admin.go.th/ เข้าถึงเมื่อ 5 กันยายน 2554) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.34 ของประชากรในพ้ืนที่  
มีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 8.1 จ าแนกคนพิการตามประเภทความพิการและเพศ 

ประเภทความพิการ จ านวน (คน) ร้อยละ ชาย หญิง 
ทางกาย 45 44.55 30 15 
ทางการได้ยิน 21 20.79 10 11 
ทางจิตใจ 15 14.85 7 8 
ทางสตปิัญญา 7 6.93 4 3 
ทางการมองเห็น 6 5.95 3 3 
*ทางกายและสติปัญญา  2 1.98 1 1 
*ทางกายและการได้ยิน 1 0.99  1 
*ทางการมองเห็น,ทางกาย,ทางการได้ยิน   1 0.99 1(เด็ก)  
*ทางการมองเห็น,ทางสตปิัญญา,ทางการได้ยิน 1 0.99 1  
*ทางสติปัญญา,ทางจิตใจ 1 0.99 1(เด็ก)  
*ทางสติปัญญาและการได้ยนิ 1 0.99  1 

รวม 101 100 58(57.42) 43(42.57) 

หมายเหตุ : * หมายถึง พิการซ้ าซ้อน 

ตารางที่ 8.2  จ าแนกคนพิการตามวัย 

วัย จ านวน (คน) ร้อยละ 
วัยแรงงาน (อายุ 16-59ปี)  61 60.39 
วัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) 34 33.66 
เด็ก (อายุ 3-14 ปี) 6 (ชาย 3 คน หญิง 3 คน) 5.94 

รวม 101 100 



195  

  

ตารางที่ 8.3  จ าแนกคนพิการวัยสูงอายุตามประเภทความพิการ 

วัยสูงอาย(ุอายุ 60 ปีขึ้นไป)  จ านวน (คน) 
พิการทางกาย  21 
ทางการได้ยิน  6 
ทางการมองเห็น  4 
ทางจิตใจ  2 
*พิการทางกายและการได้ยิน  1 

รวม 34 
หมายเหตุ : * หมายถึง พิการซ้ าซ้อน 

ตารางที่ 8.4 จ าแนกคนพิการวัยแรงงานตามประเภทความพิการ 

วัยแรงงาน(อายุ 16-59ปี) จ านวน (คน) 
พิการทางกาย  23 
ทางการได้ยิน  13 
ทางจิตใจ  13 
ทางสติปัญญา 7 
ทางการมองเห็น  2 
*ทางการมองเห็น,ทางสติปัญญา,ทางการได้ยิน 1 
*ทางกาย,ทางสติปัญญา 1 
*ทางสติปัญญาและการได้ยิน 1 

รวม 61 

หมายเหตุ : * หมายถึง พิการซ้ าซ้อน 

ตารางที ่8.5  จ าแนกคนพิการวัยเด็กตามประเภทความพิการ 

วัยเด็ก (อายุ 3-14 ปี) จ านวน (คน) 
ทางการได้ยิน 2 
*ทางการมองเห็น,ทางกาย,ทางการได้ยิน  1 
*ทางสติปัญญา,ทางจิตใจ 1 
ทางกาย 1 
*ทางกาย,ทางสติปัญญา 1 

รวม 6 

หมายเหตุ : * หมายถึง พิการซ้ าซ้อน 
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จ านวนคนพิการในพ้ืนที่แต่ละปีมักจะมีคนพิการรายใหม่เกิดขึ้นเสมอ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลจึงได้ให้อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.)ส ารวจคนพิการในชุมชนเพ่ือค้นหา
คนพิการรายใหม่และส่งรายชื่อเพ่ือขึ้นทะเบียนคนพิการในทุกปี ซึ่งจากฐานข้อมูลคนพิการของ
ประเทศและต าบลคลองโยงพบว่าคนพิการรายใหม่ที่พบในพ้ืนที่นั้นส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ 
นอกจากนี้แล้วคนพิการวัยแรงงาน (อายุ 16-59ปี) ยังเป็นกลุ่มที่พบมากที่สุดในต าบลคลองโยง  
คิดเป็นร้อยละ 60.39 ของประชากรที่พิการทั้งหมด ซึ่งในจ านวนนี้มีความพิการทางกายสูงถึงร้อยละ 
37.7 ฉะนั้น การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันความพิการทั้งในผู้สูงอายุ และวัยแรงงานจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญที่ควรจะขับเคลื่อนในชุมชนเพ่ือไม่ให้คนปกติที่สามารถช่วยเหลือตนเอง สามารถท ามาหาเลี้ยง
ชีพได้ กลายเป็นคนพิการและเป็นภาระของครอบครัว  

แม้ว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนั้น จะเป็นเรื่องยากเพราะคนพิก ารมี 
ความหลากหลาย ทั้งยังแตกต่างกันในเรื่องของเพศ วัย สถานะ ความเป็นอยู่ ด้วยความแตกต่างนี้ 
ท าให้การศึกษาวิจัยเรื่องคนพิการพบข้อจ ากัดหลายประการ ทั้งยังเป็นเรื่องยากที่จะท าให้เกิด  
ผลส าเร็จในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้แล้วยังพบว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการไม่อาจ
ด าเนินการได้เพียงล าพัง ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยควรด าเนินการเป็นระยะจ าแนกตามประเภทของความพิการเพ่ือให้การพัฒนาฟ้ืนฟู
สมรรถภาพของคนพิการด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ผู้ดูแลคนพิการ คนในครอบครัว และชุมชน
จะต้องเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญในการพัฒนา 

ต าบลคลองโยงถือเป็นต าบลที่มีทรัพยากรด้านการฟ้ืนฟูที่พอเพียงระดับหนึ่ง ไม่ว่าจะ
เป็นบุคลากรด้านการบ าบัดฟ้ืนฟูทั้งแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบ าบัด นักกิจกรรมบ าบัด  
ครูการศึกษาพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบ าบัดต่างๆ ทั้งยังมีสถานที่ด าเนินการพัฒนาบ าบัดฟ้ืนฟูคน
พิการในจังหวัดนครปฐม เช่น โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลอ าเภอ  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบลคลองโยง(สถานีอนามัย) ศูนย์การศึกษาพิเศษระดับจังหวัด 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ฯลฯ นอกจากนี้ยั งมีงบประมาณด้าน 
การพัฒนาฟื้นฟูคนพิการผ่านหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ มูลนิธิ แต่ประเด็นปัญหาคือ การจัดการหรือ
การบริหารทรัพยากรด้านการพัฒนาฟ้ืนฟูอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาหลักก็คือ 
การพัฒนาการบริหารทรัพยากรด้านการฟื้นฟูที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพ การประสานงานทรัพยากร
ทั้งในและนอกชุมชนต่างๆ มาพัฒนาช่วยเหลือสนับสนุนคนพิการที่ยากจนและอยู่ห่างไกลจาก 
ความดูแล  

ยุทธศาสตร์ในการบริหารและประสานทรัพยากรด้านการฟ้ืนฟูให้มีประสิทธิภาพ คือ 
การท างานฟ้ืนฟูคนพิการโดยชุมชน ส าหรับสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน การพัฒนาฟ้ืนฟู
คนพิการโดยชุมชนโดยใช้อบต.หรือเทศบาลเป็นเจ้าภาพเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการท างาน เพราะ
อบต.หรือเทศบาลเปรียบเสมือนรัฐบาลของชุมชนซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน และช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาสในสังคมอยู่แล้ว แนวคิดนี้ให้
ความส าคัญกับองค์กรชุมชน เช่น อบต. มีบทบาทในการเป็นผู้ประสานทรัพยากร บริหารทรัพยากรที่
มีอยู่แล้วทั้งในและนอกชุมชนมาร่วมกันพัฒนาและฟ้ืนฟูคนพิการในชุมชนของตนเอง เช่น ประสาน
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นักกายภาพบ าบัดจากศูนย์การศึกษาพิเศษมาท ากายภาพให้กับเด็กพิการในชุมชน ประสานนักพัฒนา
ชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ประจ าจังหวัดมาช่วยแนะน า 
ฝึกอบรมด้านการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการ จัดสรรงบประมาณของอบต.มาจัดท าโครงการพัฒนาและ
ฟ้ืนฟูคนพิการด้วยความเชื่อพ้ืนฐานที่ว่า ทรัพยากรด้านการพัฒนาฟ้ืนฟูมีอยู่แล้วในระดับต่างๆ ตั้งแต่
ระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด แต่ชุมชนเราจะประสานหรือบริหารทรัพยากรที่มีอยู่แล้วได้
อย่างไร  

การประชุมจะเป็นเวทีในการทบทวน แลกเปลี่ยน เรียนรู้และพัฒนางานด้านการพัฒนา
คนพิการโดยชุมชน รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือร่วมใจระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง
ในชุมชน การพัฒนาคนพิการโดยชุมชนจะได้รับการยกระดับให้เป็นยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนพิการและครอบครัวได้ในที่สุด  

8.1.2. ชมรมคนพิการ ต าบลคลองโยง 

ชมรมคนพิการเกิดขึ้นจากความร่วมมือของคนพิการบางส่วนตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย.2550 
มีคณะกรรมการ 10 คน ปัจจุบันได้เสียชีวิตไปแล้ว 2 คน ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาหลังจากได้จัดตั้งเป็น
ชมรมข้ึนมีการจัดประชุมอยู่บ้างแต่มีจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมน้อย ไม่ได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วม
ประชุมจากกลุ่มคนพิการและญาติ เนื่องจากการเดินทางมาร่วมประชุมของคนพิการทางด้านร่างกาย
มีความยากล าบาก และคนพิการในต าบลคลองโยงมีครบทุกประเภทและมีทุกช่วงอายุ ท าให้การ
ประชุมมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มมาก ผู้เข้าร่วมประชุมจึงไม่สามารถรับรู้และเข้าใจในเนื้อหาของ
การจัดประชุม เช่น คนหูหนวก ตาบอดก็ไม่สามารถเข้าใจและร่วมกิจกรรมกับคนพิการทางร่างกายได้ 
คนพิการทางสติปัญญาก็ไม่อาจเข้าร่วมกิจกรรมในประเภทนี้ได้ นอกจากความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่
ท าให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความยากล าบากแล้ว ญาติที่เป็นผู้ดูแลก็มีภาระหน้าที่อ่ืนๆ ท าให้ไม่
สะดวกในการเข้าร่วมประชุม การประชุมคนพิการต าบลคลองโยงจึงไม่สามารถรวมกลุ่มคนพิการใน
พ้ืนที่ได้อย่างครบครันทั่วถึง ทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ก็ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ   
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คุณฉลวย นาลีภาค (สัมภาษณ์วันที่  11 กรกฎาคม 2554)ประธานชมรมคนพิการต าบล
คลองโยง (พิการทางร่างกาย) ได้เล่าว่าเงินทุนที่น ามาช่วยเหลือคนพิการมาจากการระดมทุน ได้รับ
การสนับสนุนจากคุณแม่เบญจวรรณและหลวงพ่อวัดมะเกลือ โดยให้เงินปีละห้าพันบาท เพ่ือ
ช่วยเหลือคนพิการซ้ าซ้อนที่ต้องได้รับการดูแลในต าบลคลองโยง  โดยน าเงินส่วนนั้นมาซื้อผ้าอ้อม
ส าเร็จรูปผู้ใหญ่จ่ายแจกให้ในรายที่จ าเป็นจริงๆ  

จะเห็นได้ว่าปัญหาของชมรมคนพิการต.คลองโยงไม่เพียงแต่เกิดจากการไม่สามารถ
รวมกลุ่มได้เท่านั้น แต่ยังขาดงบประมาณสนับสนุนในการจัดตั้งองค์กร จึงท าให้ชมรมคนพิการต าบล
คลองโยงไม่สามารถจัดตั้งเป็นองค์กรและของบประมาณสนับสนุนในการจัดท ากิจกรรมต่างๆ ได้  
การด าเนินงานจึงไม่ต่อเนื่อง ในการประชุมครั้งนี้ประธานชมรมคนพิการจึงอยากให้คนพิการหรือญาติ 
ที่เป็นผู้ดูแลออกมาร่วมกิจกรรมต่างๆ ให้มากขึ้น เพ่ือให้ชมรมมีความเข้มแข็ง สามารถจัดตั้งเป็น
องค์กรสาธารณะประโยชน์และสามารถเสนอโครงการเพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
ในต าบล ซึ่งจะส่งผลให้ชมรมคนพิการสามารถดูแลกันเองได้ต่อไป 

8.1.3 การประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ของคนพิการ 

ต าบลคลองโยงได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้คนพิการต.คลองโยงในวันที่ 21 ก.ค.
2554  จัดขึ้นที่ศาลาวัดมะเกลือ ต.คลองโยง เพ่ือให้คนพิการในต าบลได้รับรู้สิทธิ หน้าที่และ
พระราชบัญญัติคนพิการ โดยความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลคลองโยงและศูนย์ด ารงชีวิตอิสระ
ของคนพิการพุทธมณฑล คนพิการ ญาติและผู้ดูแล เข้าร่วมประชุมจ านวน 20 คน จากจ านวนคน
พิการในต าบลทั้งสิ้น 101 คน คิดเป็นร้อยละ 19.80 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการรวมกลุ่มคนพิการ ญาติ
และผู้ดูแลในต าบลไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ในขณะนี้ชมรมคนพิการต าบลคลองโยง ก็ยังไม่
สามารถจัดตั้งเป็นองค์กรที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการและยังไม่รู้จักเป็นที่แพร่หลาย  

 
ภาพ 8.1 : การเดินทางของวิทยาการซึ่งเป็นคนพิการวันที่ 21 ก.ค.2554 หน้าศาลาวัด

มะเกลือ 
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เนื้อหาสาระจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิทยากรจากศูนย์ด ารงชีวิตอิสระของคนพิการ 
อ.พุทธมณฑล จ านวน 3 คนเป็นคนพิการทางด้านร่างกาย ได้น าเสนอแนวคิดที่ว่า คนพิการเป็น
ผู้เชี่ยวชาญและมีความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของคนพิการมากที่สุด ผู้ที่จะให้ข้อเสนอแนะและ  
ให้ค าปรึกษาแก่คนพิการที่เหมาะสมที่สุดก็คือคนพิการด้วยกันเอง โดยให้ค าปรึกษาฉันเพ่ือนที่ม ี
ความเข้าใจในคนพิการด้วยกันอย่างลึกซึ้ง  

วิทยากรจากศูนย์ด ารงชีวิตอิสระของคนพิการพุทธมณฑล น าทีมโดยคุณสันติได้เล่าถึง
กฎหมายและพระราชบัญญัติคนพิการฉบับใหม่ ที่ต้องการให้คนพิการมีคุณภาพชีวิต สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ชุมชนและอยู่อย่างเท่าเทียม ไม่ได้หมายถึงฐานะที่เท่าเทียมแต่หมายถึงคุณภาพ
ชีวิตในด้านต่างๆ ที่เสมอภาค สมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สามารถมีชีวิตอยู่เหมือนคนทั่วไป มีรายได้ 
ได้เรียนหนังสือ มีอาหารทานครบสามมื้อ สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้โดยใช้ต้นทุนชีวิตน้อยลง 
สามารถคิดและตัดสินใจในเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตได้ 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพ 8.2 : การประชุมคนพิการเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2554 ณ ศาลาวัดมะเกลือ 

 



200  

  

 
 

ภาพ 8.3 : การประชุมคนพิการเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2554 ณ ศาลาวัดมะเกลือ 

8.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

การวิจัยครั้งนี้นอกจากศึกษาสภาพและปัญหาของคนพิการในต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล    
จ.นครปฐมในภาพรวมแล้วยังต้องการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยศึกษา
ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัย (Documentary Research)ในประเด็นเกี่ยวกับสวัสดิการ คุณภาพ
ชีวิต การด ารงชีวิต และสิทธิต่างๆ ของคนพิการ ศึกษาข้อมูลจากภาคสนาม (Field Research) โดย
สัมภาษณ์เชิงลึกแกนน าและครอบครัวคนพิการเกี่ยวกับสวัสดิการส าหรับคนพิการ  ปัญหา และ
อุปสรรค  รูปแบบขององค์กรหรือกลุ่มคนพิการที่ด าเนินการจัดสวัสดิการแก่คนพิการทั้งในชุมชนและ
เครือข่าย ด าเนินการเยี่ยมบ้านคนพิการ ให้ความรู้ และอุปกรณ์เสริมการเรียนรู้แก่คนพิการ  

ประชากรของการวิจัยท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selective) 
โดยเลือกครัวเรือนที่สมาชิกในครัวเรือนมีความบกพร่อง หรือสมาชิกมีปัญหา/ความยากล าบากในการ
ท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองอย่าง ซึ่งจ าแนกได้เป็น 6 ประเภทครัวเรือน โดยใช้แนวทาง
ดังนี้ 

(1) สมาชิกในครัวเรือนมีความบกพร่อง 
(2) สมาชิกในครัวเรือนมีปัญหา/ความยากล าบากในการท ากิจกรรม 
(3) สมาชิกในครัวเรือนมีความบกพร่อง และสมาชิกอ่ืนในครัวเรือนมีปัญหา/ ความ

ยากล าบากในการท ากิจกรรม 
(4) สมาชิกในครัวเรือนมีความบกพร่อง และสมาชิกอ่ืนในครัวเรือนมีปัญหา สุขภาพ/ 

ความเจ็บป่วยที่เป็นต่อเนื่องมาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป 
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(5) สมาชิกในครัวเรือนมีปัญหา/ความยากล าบากในการท ากิจกรรม และสมาชิกอ่ืนใน
ครัวเรือนมีปัญหาสุขภาพ/ความเจ็บป่วยที่เป็นต่อเนื่องมาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป 

(6) สมาชิกในครัวเรือนมีความบกพร่อง และสมาชิกอ่ืนในครัวเรือนมีปัญหา/ความ
ยากล าบากในการท ากิจกรรม และสมาชิกอ่ืนในครัวเรือนมีปัญหาสุขภาพ/ความเจ็บป่วยที่เป็น
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป 

ได้กลุ่มตัวอย่าง คือ ครัวเรือนที่มีสมาชิกในเป็นคนพิการ จ านวน 5 คน มีความบกพร่อง
และมีปัญหา/ความยากล าบากในการท ากิจกรรม ,มีปัญหา สุขภาพ/ ความเจ็บป่วยที่เป็นต่อเนื่องมา
ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 64/3 หมู่ 7 ต.คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม 73170 ซึ่งมี
รายชื่อคนพิการดังแสดงตามตารางที่ 8.6  

ตารางที่ 8.6  แสดงรายชื่อคนพิการในครอบครัวกรณีศึกษา  

ล าดับ ชื่อ สกุล สถานภาพ อายุ อาชีพ คุณสมบัติคนพิการ 

1 นายศรีไทย  นัดสูงวงษ ์ โสด 44 ไม่มี ทางการได้ยิน 

2 นายเชิงชาย นัดสูงวงษ ์ โสด 40 ไม่มี ทางการได้ยิน ทางจิตใจ 

3 นางสาวเพลนิ นัดสูงวงษ ์ สมรส 46 ไม่มี ทางการได้ยิน ทางสติปัญญา 

4 ด.ญ.ดารณ ีบุญแจ่ม โสด 13 ไม่มี ทางกาย ทางสติปัญญา ทางการได้ยิน 

5 ด.ญ.พัชรพร มั่นเพียรจิต - 6 นักเรียน ทางการได้ยิน 

ตารางที่ 8.7 แผนการด าเนินงานงานวิจัย 

ล าดับ  
กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา 
(ส.ค.54-ต.ค.54) 

 
ผลลัพธ์โครงการ 

 
เครือข่ายการท างาน 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
1) การเยี่ยมบ้านคนพิการ    ลงเยี่ยมบ้าน 

วันที่ 20 ก.ค.54,  
1 ส.ค.54,  
7 ต.ค.54 
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ตารางที่ 8.7 (ต่อ) 

ล าดับ  
กิจกรรมหลัก 

ระยะเวลา 
(ส.ค.54-ต.ค.54) 

 
ผลลัพธ์โครงการ 

 
เครือข่ายการท างาน 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
2) การสร้างชุดความรู ้
จ านวน  
    2 ชุด ดังนี ้
- แผ่นพับความรู้ พรบ. 

สิทธิ ประโยชน์ที ่
พึงได้รับของคนพิการ 

   แผ่นพับความรู้เรื่อง
พรบ. สิทธิประโยชน์ที่
พึงได้รับของคนพิการ 
จ านวน 140 ชุด 

หลังจากสร้างชุดความรู้ 
ประสานกับเทศบาลคลองโยง
รพ.สต./ อสม.และชมรมคน
พิการคลองโยง เพื่อเผยแพร่ 

- แผ่นพับความรู้การ
ป้องกันความพิการ 

   แผ่นพับความรู้ เร่ือง 
การป้องกันความพิการ 
จ านวน 140 ชุด 

ความรู้ โดยส่งมอบชุดความรู้
ขณะลงไปเยี่ยมบา้นคนพิการ
และมอบให้กับเทศบาล 
คลองโยงรพ.สต./อสม.เพื่อ
น าไปเผยแพร่จ่ายแจกให้กับ
คนพิการและผูดู้แล (ประสาน
ข้อมูลจากสมาคมเด็กพิการ
แห่งประเทศไทยและ
สังเคราะห์จากแหล่งต่างๆ) 

3) ประสานขอคู่มือคนพิการ 
    และคู่มือสิทธิคนพิการ  
    อย่างละ 100 เล่ม  
    รวมเป็น 200 เล่ม 

   คู่มือคนพิการ  100 เล่ม 
 
คู่มือสิทธิคนพิการ 100 
เล่ม 

ส านักงานส่งเสริมและพทิักษ์
คนพิการ 
ส านักงานส่งเสริมและพฒันา
คุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาต ิ

4) หาแนวทางในการพัฒนา 
    คุณภาพชีวิตคนพิการ       
    (กรณีศึกษา) 
- หูหนวก 
- สติปัญญา 
- จิตใจ 

 

   แนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 
- หูหนวก 
- สติปัญญา 
- จิตใจ 

สมาคมเด็กพิการแห่งประเทศ
ไทย 
พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ 
นายกสมาคมคนพิการทางการ
เคลื่อนไหวสากล 
 

5) ด าเนินการให้ความรู้เพื่อ 
    พัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ 
    (กรณีศึกษา) 

    สมาคมเด็กพิการแห่งประเทศ
ไทย 

6) สรุปผลการด าเนนิการ      

 



203  

  

โดยใช้บริบทของการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1. การเยี่ยมบ้าน (Home Visit) เพ่ือให้สัมผัสชีวิตของคนพิการในบ้านครั้งละ ๑ วัน 
จ านวน 3 ครั้ง เพ่ือให้เห็นภาพชัดเจนของจังหวะชีวิตและบรรยากาศการดูแลคนพิการเพ่ือเป็น
แนวทางในการช่วยเหลือต่อไป 

2. การสังเกต (Observation) เป็นการสังเกตสภาพแวดล้อมภายในบ้าน และการด าเนิน
ชีวิตขณะเยี่ยมบ้านและสัมภาษณ์ 

3. การสัมภาษณ์ (Interview) การสอบถามประวัติการสมรส, ตั้งครรภ์, การคลอด,
พัฒนาการในช่วงวัยต่างๆ, ประวัติความเจ็บป่วย, อุบัติเหตุ การบ าบัดรักษา ตลอดจนกิจวัตรประจ า
วันที่บ้าน รวมทั้งความสัมพันธ์กับโลกรอบตัว 

8.2.1 ผลการเยี่ยมบ้าน            

 

ภาพ 8.4 : น้องแก้ม(พิการการได้ยิน)ที่บ้าน 

แก้มเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆ อายุเพียง  6 ขวบ เธอเป็นเด็กร่าเริงแจ่มใสอาศัยอยู่กับพ่อ แม่ 
ปู่ ย่าและเครือญาติอีกหลายชีวิตที่บ้านเลขที่ 64/3 หมู่ 7 ต.คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม บ้านของ
แก้มมีคนพิการอยู่ร่วมในครอบครัวมากถึง 5 คนด้วยกัน ซึ่งแก้ม เป็นหนึ่งในจ านวนนั้น เธอหูพิการ
โดยก าเนิด 

ทางไปบ้านของแก้มเป็นที่นาสลับกับเรือกสวนและโรงงาน ปากทางเข้าบ้านเป็น 
โรงเลี้ยงเป็ดของอดีตผู้ใหญ่บ้าน มีเป็ดจ านวนกว่าร้อยตัว ทางเข้าบ้านเป็นถนนลูกรังสีแดงที่มีน้ าฝน
เจิ่งนองเป็นสีชาเย็น ต้นมะพร้าวปลูกเป็นแถวตลอดสองข้างทาง ฝั่งขวามือเป็นสระบัวกว้างราวๆ  
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สามคูณห้าเมตร บริเวณบ้านของแก้มมีพ้ืนที่กว้าง ไม่มีรั้วรอบขอบชิด มีบ้านตั้งอยู่ในอาณาบริเวณ
จ านวน 4 หลังด้วยกัน บ้านของแก้มเป็นบ้านชั้นเดียวปลูกอยู่ตรงกลาง หลังฝั่งขวามือเป็น 
บ้านน้องสาวของย่าทวด หลังซ้ายมือเป็นบ้านของย่าทวดที่เสียชีวิตไปแล้ว ตอนนี้มีคนพิการอาศัยอยู่ 
ในบ้านหลังนี้ 3 คน คือ ย่าเพลิน พ่ีสาวคนโตของย่า ปู่เชิงชาย และอาดารณี มีบ้านหลังเล็กๆ อีกหลัง
หนึ่งปลูกอยู่ชิดกัน เป็นบ้านพ่ีของย่า คือ ย่าสายทองกับปู่ศักดิ์อาศัยอยู่ด้วยกัน ส่วนปู่ศรีไทยอาศัยอยู่
ที่แคร่หน้าบ้านของแก้มเนื่องจากบ้านหลังเก่าของปู่ผุพังต้องรื้อถอนและปู่ศรีไทยไม่ยอมอยู่อาศั ยกับ 
พ่ีน้องที่บ้านหลังอ่ืน ปู่ของแก้มจึงต้องปลูกสร้างบ้านหลังใหม่ให้ปู่ศรีไทย ตอนนี้ก าลังขึ้นเสาบ้าน  
ที่ปลูกสร้างขึ้นอย่างง่ายๆ คาดว่าอีกสองสามเดือนคงจะเสร็จ ปู่ศรีไทยเป็นคนหูพิการโดยก าเนิด
เช่นเดียวกับแก้ม 

 

 
       
 
 
 
 
ภาพ 8.5 : สภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยของกลุ่มเป้าหมาย 
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แก้มไม่รู้ว่าท าไมคนในครอบครัวของเธอถึงพิการ และไม่เข้าใจด้วยว่าท าไมเธอถึงได้  
หูพิการทั้งๆ ที่ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ และแม่ของแก้มก็เป็นคนปกติทุกอย่าง ใครๆ ก็ว่าอาจเป็นเพราะ
กรรมพันธุ์ ย่าของแก้มเล่าว่า แม่ของย่าหรือย่าทวดที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “ยายจุก” เพ่ิงเสียชีวิตไป
เมื่อราวๆ ต้นปีที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลราชบุรี ขณะเสียชีวิตยายจุกอายุ 61 ปี ป่วยด้วยโรคกระเพาะ
ทะลุ อาเจียนเป็นเลือดและมีอาการโลหิตจาง ยายจุกเป็นคนปกติไม่พิการ สามีของยายจุกก็ไม่พิการ
แต่เสียชีวิตไปนานแล้ว ยายจุกมีลูกจ านวน 8 คน พิการโดยก าเนิดจ านวน 3 คน ดังแสดงตามแผนภูมิ
ที่ 8.1 
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แผนภูมทิี่ 8.1 ผังครอบครัวคนพิการ

ยายยุพิน (ยายจุก) นัดสูงวงษ ์

ด . ญ . พั ช ร พ ร 
หรือน้องแก้ม 

พ่อน้องแก้ม อาพร + 

นายศักดิ ์นางสายทอง น.ส.เพลิน 

46 

นายศรีไทย 

 

นายมาโนช นายวิรัตน ์นางน้องนุช นายเชิงชาย 

 

+ 

นายบุญเลิศ 

+ 

ด.ญ.ดารณ ี

ชายไม่ทราบนาม 

 

 

สีส้ม แสดง คนปกติ 

สีชมพู แสดง คนพิการ 
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ประวัติชีวิตคนพิการในครอบครัว 

1) ประวัติชีวิต นางสาวเพลิน นัดสูงวงษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ย่าของแก้มชื่อน้องนุช เป็นลูกสาวคนที่หกของยายจุก ส่วนย่าเพลินหรือนางสาวเพลิน 
นัดสูงวงษ์ เป็นลูกสาวคนแรกของยายจุกที่พิการทางการได้ยินและสติปัญญาโดยก าเนิด นางสาวเพลิน 
นัดสูงวงษ์ อายุ 46 ปี  ย่าน้องนุชของแก้มเล่าว่า ย่าเพลินช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่ง สามารถ
เดินภายในบ้าน ทานข้าวและอาบน้ าเองได้ แต่ไม่สามารถท างานได้ เวลาจะทานอาหาร จะต้องมีญาติ
เอาจานอาหารไปวางไว้ใกล้ๆ แล้วสะกิดให้ทาน ไม่เช่นนั้นย่าเพลินจะไม่รู้เรื่อง เมื่อ 14 ปีก่อน  
ย่าเพลินตั้งครรภ์โดยที่คนในบ้านไม่รู้เรื่องและไม่มีใครทราบว่าพ่อของเด็กเป็นใคร มารู้ก็ต่อเมื่อย่า
เพลินร้องปวดท้องจะคลอดและมีเท้าของเด็กโผล่ออกมา เด็กคนนั้น คือ ด.ญ.ดารณีหรือดาว  

ปัญหาที่เกิดกับเพลินเกิดจากความอยุติธรรมที่คนพิการได้รับ เป็นปัญหาส าคัญที่สุดของ
หญิงพิการ นอกจากจะเกิดความพิการและไม่สามารถดูแลตนเองได้แล้ว  ยั งขาดโอกาส  
ในการช่วยเหลือตนเองให้รอดพ้นจากภัยสังคม ขาดช่องทางในการเข้าถึงความยุติธรรม ธนาคารโลก
ประมาณการว่าหญิงพิการทุกประเทศ 2 ใน 3 คน จะเป็นเหยื่อถูกล่วงละเมิดทางเพศและละเมิดสิทธิ 
ซึ่งน้อยรายที่ปกป้องสิทธิตัวเองได้ ซึ่งผู้กระท ากลายเป็นคนในครอบครัว เพ่ือนบ้าน ส านักงานสถิติ
แห่งชาติส ารวจความพิการปี 2550 พบว่า ผู้หญิงพิการมีแนวโน้มจะถูกกระท าความรุนแรงถึง 1.5-10 
เท่าของผู้หญิงทั่วไป1  

                                                           
1 ส านักงานร่วมเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย ส านักนายกรัฐมนตรีออนไลน์  
  http://www.thailandforward.org 

 

2554 2508 

ช่วง
อาย ุ

พิการทางการได้ยินและสติปัญญาโดยก าเนิดต้องรับประทานยาตอ่เนื่อง ไม่เช่นนั้นจะประสาทหลอน 

2541 

อาย ุ32 
ถูกข่มขืน 

2540 

อาย ุ33 
คลอดดารณี (พิการ)
ซ้ าซ้อน) 
 

อาย ุ42 
สายตาเรือนราง มองเห็นไม่ชัดในระยะไกล 
 

2548 

ยายจุกมารดาเป็นผู้ดูแลหลังจากยายจุกเสียชีวิต น้องนุชและลกูสะใภ้เป็นผู้ดูแล พาไปรับการรักษาที่ ร.พ.พุทธมณฑล
ตลอด 

http://www.thailandforward.org/
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2) ประวัติชีวิต ด.ญ.ดารณี บุญแจ่ม  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ภาพ 8.6 : ด.ญ.ดารณ(ีดาว)พิการซ้ าซ้อนและญาติผู้ดูแลช่วยเหลือ(แม่ของแก้ม)ภายในบ้านพัก 
 
ด.ญ.ดารณีหรือดาว อายุ 13 ปี เธอพิการโดยก าเนิดเหมือนเพลินแม่ของเธอ แต่ดาว

อาการแย่ยิ่งกว่า เธอพิการซ้ าซ้อนทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและการได้ยิน ดาวไม่สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ มีพัฒนาการล่าช้า ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ต้องมีคนคอยป้อนให้ทุกมื้อ  
ไม่สามารถบอกปัสสาวะหรืออุจจาระได้ เธอจะปัสสาวะเรี่ยราดไปทั่วบ้าน ทุกวันนี้แม่ของแก้มจะต้อง
กลับจากที่ท างานในตอนกลางวันเพื่อมาป้อนข้าวเปลี่ยนกางเกงและท าความสะอาดร่างกายให้ ที่บ้าน
เคยส่งดาวไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลคนพิการที่จ.ราชบุรี แต่ด้วยเพราะดาวช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จึงถูกท าร้าย
ร่างกาย เช่น โดนกัดหูจนเป็นแผลเหวอะหวะและมีบาดแผลตามล าตัว ญาติสงสารจึงไปรับกลับมา
ดูแลเองท่ีบ้าน  

 

2554 2541 

ช่วง
อาย ุ

พิการทางการได้ยินและสติปัญญาโดยก าเนิดต้องรับประทานยาตอ่เนื่อง  

อาย ุ6 ปี 
หัดเดินได้
บ้าง 

 

2547 

อาย ุ13 
เดินไปมาได้แต่ไม่แข็งแรง ชอบห้อยโหน 
ทานอาหารเองไม่ได้ต้องป้อน บอกขับถา่ย
ไม่ได้ 
 

ชอบทุบตีตนเอง ไม่ค่อยนอนกลางคืน 

รับการรักษาที ่ร.พ.นครปฐม 
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บ้านที่ดาวอาศัยอยู่กับแม่ และน้าเชิงชายเป็นบ้านชั้นเดียวมีห้องโถงโล่งกว้าง ซึ่งดาว  
ใช้เป็นที่นอนและเดินไปเดินมา ส่วนห้องนอนฝั่งขวาด้านในสุดเป็นห้องนอนของเพลิน แม่ของดาว  
จะชอบนอนอยู่แต่ในห้อง ไม่ค่อยออกไปไหน บริเวณหน้าบ้านถัดจากประตู จะมีรั้วไม้เตี้ยๆ กั้นเอาไว้
เพ่ือไม่ให้ดาวเดินออกจากบ้าน เพราะไม่เช่นนั้นดาวจะเดินออกไปเรื่อยๆ โดยไม่รู้จุดหมาย แม้ว่า  
การเดินของดาวจะไม่ค่อยแข็งแรงมากนัก นอกจากนี้ดาวยังชอบปีนเข้าไปอยู่ในถังรองน้ าและนอนแช่
น้ าเล่น ซึ่งญาติเกรงว่าจะเกิดอันตราย จึงป้องกันโดยการล้อมรั้วเอาไว้ และดาวก็ไม่เคยเปิดรั้วออกมา  

3) ประวัติชีวิต นายศรีไทย  นัดสูงวงษ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             ภาพ 8.7 : นายศรีไทย  นัดสูงวงษ์ ที่แคร่หน้าบ้านน้องแก้ม 
จากการประเมินสภาพคนพิการในครอบครัวนี้ นอกจากน้องแก้มแล้ว ลูกชายคนที่สอง

ของยายจุก คือนายศรีไทย เป็นผู้ที่มีความพิการน้อยที่สุด คือ พิการทางหูเพียงอย่างเดียว นายศรีไทย  
นัดสูงวงษ์ อายุ 44 ปี สถานภาพโสด รูปร่างผอมค่อนข้างสูง ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งนอกจากรับจ้าง
ทั่วไป เช่น เก็บบัว นายศรีไทยพิการทางการได้ยินโดยก าเนิดเช่นเดียวกับน.ส.เพลิน พ่ีสาวแต่ไม่มี
ความพิการซ้ าซ้อนในด้านอ่ืนๆ และมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่เป็นปกติ นายศรีไทย  
ชอบนั่งเล่นอยู่ที่แคร่หน้าบ้านของแก้มและรับประทานอาหารทั้ง 3 มื้อที่บ้านของแก้ม ทุกคน 

 

2554 2510 

ช่วง
อาย ุ

พิการทางการได้ยินโดยก าเนิด 

2540 

ปัจจุบันอาย ุ44 ปี 
บ้านเก่าปลวกขึ้นจึงร้ือปลูกบ้านหลังใหม่
เพื่ออาศัยนอน 
 

2548 

ท างานได้ รับจ้างแรงงานทั่วไป เช่น เกบ็บัว 
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ในครอบครัวจะมารวมกันรับประทานอาหารที่บ้านของแก้มทุกวัน ยกเว้นเพลินและดารณีที่ต้องน าเอา
อาหารไปให้ยังบ้านอีกหลังหนึ่งที่อยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน โดยปกติแล้วศรีไทยมีบ้านไม้ชั้นเดียวที่
ปลูกอยู่บริเวณหลังบ้านของแก้ม แต่ว่าปลวกขึ้นจึงรื้อถอน ขณะนี้ปู่ของแก้มก าลังช่วยสร้างบ้าน  
หลังใหม่ให้ คาดว่าอีกสองถึงสามเดือนบ้านถึงจะเสร็จ ตอนนี้นายศรีไทย จึงอาศัยนอนกางมุ้งที่แคร่
หน้าบ้านของแก้ม นายศรีไทยได้รับเบี้ยความพิการจ านวน 500  บาท/เดือน 

 

4) ประวัติชีวิต นายเชิงชาย นัดสูงวงษ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
             ภาพ 8.8 : นายเชิงชาย นัดสูงวงษ์นั่งพักผ่อนบริเวณหน้าบ้านพัก 
 

นายเชิงชาย นัดสูงวงษ์ อายุ 40 ปี รูปร่างท้วม สถานภาพโสด ไม่มีอาชีพ นายเชิงชาย 
พิการทางการได้ยินและพิการทางจิตใจ โดยพิการทางการได้ยินตั้งแต่ก าเนิด และตั้งแต่ปี 2540 เป็น
ต้นมา เริ่มมีอาการประสาทหลอน ชอบพูดคนเดียว เห็นภาพหลอนบ่อยๆ และชอบเอะอะโวยวาย  
ทุบตีตนเองเป็นประจ า จึงต้องไปฉีดยาระงับประสาทที่ร .พ.นิติจิตเวชเป็นระยะ และเริ่มมีอาการติด
บุหรี่ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา นายเชิงชาย ช่วยเหลือตนเองได้ แต่ไม่สามารถประกอบอาชีพใดๆ ได้ 
วันๆ จะชอบนั่งอยู่หน้าบ้านที่อาศัยอยู่กับเพลิน พ่ีสาวและดารณีหลานสาว เชิงชายไม่ชอบสวมเสื้อ 
และมักจะมีอาการประสาทหลอนเป็นระยะหากขาดยา  

 

2554 2514 

ช่วง
อาย ุ

พิการทางการได้ยินและจิตใจต้องรับประทานยาต่อเนื่อง ไม่เช่นนั้นจะประสาทหลอน 

2540 

ติดบุหรี่ 

2544 

เร่ิมมีอาการประสาทหลอนต้องไปฉีดยาระงับประสาทที่ร.พ.นิติจิตเวช
เป็นระยะ 
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5) ประวัติชีวิตด.ญ.พัชรพร ม่ันเพียรจิตหรือน้องแก้ม  

 
 
 
 
 
 
 
 

พบว่าแก้มพิการทางหูตั้งแต่ก าเนิด จากนั้น
จึงพาไปรักษาที่รพ.รามาธิบดี แพทย์วินิจฉัยว่าแก้ม
พิการทางหูระดับ 4 (หูตึงรุนแรง เริ่มได้ยินเสียงที่ระดับ 
71 - 90 เดซิเบล) จนกระทั่งอายุได้ราวๆ สองขวบแก้ม
ได้เครื่องช่วยฟังมาใช้ แต่ด้วยความเป็นเด็กท าให้แก้มไม่
ชอบใส่เครื่องช่วยฟังเพราะรู้สึกร าคาญ ทั้งยังปรับหูฟัง
และดูแลไม่เป็น สุดท้ายเครื่องช่วยฟังจึงพังในที่สุด แม่
ของแก้มอยากให้แก้มได้รับการผ่าตัดทางหู แต่ค่าใช้จ่าย
สูงถึงหกแสนบาทและฐานะทางบ้านไม่ได้ร่ ารวย แม่ของ
แก้มเล่าว่าอยากใช้สิทธิโครงการผ่าตัดประสาทหูเทียมในเด็กซึ่งผ่าตัดฟรีแต่ใช้สิทธิไม่ทัน แก้มจึงยัง
ไม่ได้รับการรักษาที่ต่อเนื่องจนถึงเดี๋ยวนี้ เพราะตอนนั้นคิวรักษาที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเต็ม ทาง
โรงพยาบาลแจ้งว่าจะติดต่อกลับมาอีกครั้ง แต่ก็เงียบหายไป คณะผู้วิจัยพยายามประสานไปยัง
หน่วยงานที่รับผิดชอบพบว่าขณะนี้ไม่มีงบประมาณในการด าเนินโครงการผ่าตัดดังกล่าว เนื่องจาก
อุปกรณ์มีราคาแพงมาก ปัจจุบันแก้มอายุ 6 ปี ก าลังศึกษาอยู่ชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
นครปฐม แม่ของแก้ม ชื่อแมว หรือ อาพร มั่นเพียรจิตร มีอาชีพรับจ้าง เป็นเสมียนเช็คสต็อคสินค้าที่
โรงงานชาไข่มุกละแวกบ้าน พ่อน้องแก้มเป็นคนขับรถขนส่งสินค้าที่โรงงานเดียวกัน แก้มเป็นที่รักของ
ครอบครัว เป็นเด็ก ร่าเริงแจ่มใส ปู่ของแก้มค้าขายสินค้าทางการเกษตรและมีรถบรรทุกรับจ้ างขนส่ง
พืชผลทางการเกษตร ย่าของแก้มท างานเป็นแคดดี้อยู่ที่สนามกอล์ฟในละแวกคลองโยง แก้มมีอา
ผู้หญิงวัยรุ่น 1 คน ยังเรียนหนังสืออยู่ชั้นมัธยม แม้ว่าแก้มจะเป็นเพียงคนเดียวในบ้านที่หูหนวกแต่  
ทุกคนล้วนรักและเอาใจใส่เธอเป็นอย่างดี ปู่จะขับรถไปส่งแก้มที่โรงเรียนในเช้าวันจันทร์และไปรับ
กลับตอนเย็นวันศุกร์ แก้มได้เรียนหนังสือและภาษามือที่โรงเรียนโสต ตอนนี้เธอสามารถเขียน ก ข ค 
และค าง่ายๆ เลียนแบบผู้ใหญ่ได้ แม่ของแก้มเล่าว่าโรงเรียนโสตยังไม่แนะน าให้แก้มใส่เครื่องช่วยฟัง
และบอกว่าแก้มยังเล็กและต้องอยู่โรงเรียนประจ าจึงไม่สามารถดูแลเครื่องช่วยฟังเองได้ โรงเรียนจึง
เน้นการสอนด้วยการใช้ภาษามือและสอนให้รู้จักตัวหนังสือ ที่บ้านของแก้มใครๆ ก็ว่าแก้มเป็นเด็ก
ฉลาด เรียนรู้เร็ว เธอชอบดูโฆษณาไทยประกันชีวิต (Silence of Love) และมักจะชี้ชวนให้คนในบ้าน
ดูพร้อมกับบอกว่าผู้ชายที่แสดงเป็นพ่อในโฆษณานั้นหูพิการเหมือนเธอ 

 

2554 2548 

ช่วง
อาย ุ

ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อและแม่ของแก้มปกติ แต่แก้มพกิารทางหูระดับ 4 โดยก าเนิด คลอดที่ร.พ.นครปฐม 

 

2553 

รักษาที่ร.พ.รามาธิบด ี

2550 

อาย ุ5 ปี เข้าเรียนชั้น อ.1
โรงเรียนโสตศึกษา
นครปฐม 

 

อาย ุ6 ปี เรียนชั้น อ.2 
โรงเรียนโสตศึกษา
นครปฐม 

ขาดการติดต่อจากโรงพยาบาลตั้งแต่ปี 2551 สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ยกเว้นอาการพิการทางหู 
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นอกจาก 5 ชีวิตในครอบครัวที่พิการแล้ว ศักดิ์บุตรคนที่ 4 ของยายจุกก็ประสบอุบัติเหตุ
จากรถมอเตอร์ไซต์ล้ม ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะซึ่งแม้เหตุการณ์จะผ่านมาประมาณห้าปีแล้วแต่ร่องรอย
บาดแผลที่หน้าผากและกระโหลกศีรษะทางด้านซ้ายก็ยุบลงอย่างเห็นได้ชัด ท าให้ศักดิ์ต้องออกจาก
งานเนื่องด้วยผลจากการกระทบกระเทือนที่ศีรษะท าให้บางครั้งพูดไม่ค่อยชัด เดินเหินไม่คล่องแคล่ว
จึงท าให้ไม่สามารถท างานได้เหมือนแต่ก่อน แต่ศักดิ์ยังถือว่าช่วยเหลือตนเองได้และพูดคุยพอรู้เรื่องจึง
ไม่ถูกนับว่าเป็นคนพิการและไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นคนพิการของต าบล แต่จากอุบัติเหตุดังกล่าวท าให้
ศักดิ์ต้องสูญเสียงานและเป็นภาระท่ีคนในครอบครัวจะต้องช่วยกันดูแล  

8.2.2 สภาพชีวิตของคนพิการ 

จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่าคนพิการในบ้านทั้งห้าคนมีความแตกต่างกัน แม้ทุกคนจะพิการ
ทางการได้ยินเหมือนกันหมด แต่บางคนพิการทางจิตใจร่วมด้วย บางคนพิการทางกาย และสติปัญญา
ร่วมด้วย ซึ่งท าให้ไม่สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันได้ จึงได้ให้ค าแนะน าญาติในการดูแล  
คนพิการรายบุคคล ซึ่งพบว่าผู้ดูแลคนพิการในครอบครัวนี้ ภาระหน้าที่หลักจะเป็นของน้องนุชและ
ลูกสะใภ้ ซึ่งก็คืออาพร แม่ของแก้มนั่นเอง ที่มีหน้าที่ในการท าอาหารเลี้ยงดูคนทั้งครอบครัว และ 
ป้อนข้าวให้ดารณี รวมถึงท าความสะอาดร่างกาย ส่วนคนอ่ืนๆ ในบ้านก็ช่วยกันดูแลด้วยการพาไป
รักษาที่โรงพยาบาล เช่น เชิงชาย ซึ่งต้องฉีดยาและรับการรักษาทุก 3 เดือนที่โรงพยาบาลนิติจิตเวช 
พ่อของแก้ม หรือปู่ ต้องเป็นคนพาไป ส่วนเพลินนั้นแม่   หรือย่าของแก้มต้องไปรับยาที่โรงพยาบาล
พุธมณฑลให้ ในกรณีของด.ญ.ดารณีหรือดาว จะต้องพาไปรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม ซึ่งส่วนใหญ่
ญาติๆ จะหมุนเวียน สับเปลี่ยนกันไปรับยาให้  

คนพิการแต่ละคนในบ้านจะรับการรักษาคนละแห่งเพราะมีอาการที่แตกต่าง กัน  
บางโรงพยาบาลไม่มียารักษา เช่น เชิงชายป่วยด้วยอาการทางจิต ต้องไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล
เฉพาะทาง คือ นิติจิตเวช กรณีของดารณีพิการทางสติปัญญาต้องไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล  
ศูนย์นครปฐมเนื่องจากโรงพยาบาลพุทธมณฑลเป็นโรงพยาบาลอ าเภอ ไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  
ในการรักษา ความพิการของคนในครอบครัวที่มีถึงห้าคน ท าให้ภาระหน้าที่ในการดูแลของคนพิการ  
ในครอบครัวนี้จึงถือว่าค่อนข้างหนัก  

ในด้านสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของคนพิการ  ถือว่า
ครอบครัวนี้มีความพร้อมในระดับหนึ่งด้านที่อยู่อาศัย คนพิการอาศัยอยู่ในเรือนครึ่งตึกครึ่งไม้ชั้นเดียว
ที่มีสภาพแวดล้อมปลอดโปร่ง และเป็นสัดส่วน 

ในด้านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการด้านอาชีพ ในจ านวนคนพิการทั้งห้าคน มีคนวัย
แรงงาน 3 คน สามารถท างานได้เพียง 1 คน อีก 2 คนไม่สามารถท างานได้เนื่องจากสภาพร่างกาย
และจิตใจไม่เอ้ืออ านวย จึงไม่สามารถเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ใดๆ ได้ ส่วนคนพิการที่สามารถ
ท างานได้ คือ ศรีไทย ซึ่งก็มีอาชีพรับจ้าง หารายได้เล็กๆ น้อยทั่วไป คณะผู้วิจัยได้ประสานไปยังกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในเรื่องของการฝึก
อาชีพคนพิการ พบว่ามีการเปิดอบรมวิชาชีพ 32 สาขา เป็นหลักสูตรระยะยาว จ านวน 10 สาขา 
อาชีพระยะสั้นจ านวน 22 สาขา อาทิ ช่างตัดเสื้อบุรุษ สตรี ช่างซ่อมวิทยุ โทรทัศน์ ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อม 
เครื่องยนต์ และมอเตอร์ไซด์ ช่างตัดผม ช่างถม ช่างศิลป หัตถกรรม พนักงานพิมพ์ดีด และ
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คอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยให้ฝึกอาชีพภายในศูนย์และภายในชุมชน แต่ไม่มีศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการ
ในพ้ืนที่ใกล้เคียงอ.พุทธมณฑลเลย นอกจากนี้คณะผู้วิจัยยังได้ประสานยังสมาคมคนหูหนวกแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งมีการฝึกอาชีพคนหูหนวก แต่ศูนย์การเรียนรู้ตั้งอยู่ที่เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เมื่อถาม
คนในครอบครัวถึงการฝึกอาชีพของศรีไทย ญาติเล่าว่าศรีไทยเริ่มมีอายุแล้ว คงเดินทางไปฝึกอาชีพ
ล าบาก และสามารถท างานรับจ้างทั่วไปมีรายได้เล็กๆ น้อยๆ ที่พอเลี้ยงชีพได้ ส่วนภาระค่าใช้จ่ายของ
ครอบครัวในภาพรวม แม้จะค่อนข้างหนัก แต่คนที่ปกติในครอบครัวมีรายได้ และคนพิการทุกคน  
ในครอบครัวได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 500 บาท แม้จะไม่มากมายแต่ก็ถือเป็นขวัญและก าลังใจให้กับ
คนในครอบครัวที่ต้องรับภาระหน้าที่ดูแลคนพิการ 

ในด้านการรับบริการทางการแพทย์และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพนั้น ถือว่าคนพิการ 
ในครอบครัวได้รับสวัสดิการทางการแพทย์และรักษาอย่างต่อเนื่องฟรีมาโดยตลอด 

ส่วนในด้านการศึกษานั้น คนพิการคนอ่ืนๆ ไม่ได้เรียนหนังสือ นอกจากน้องแก้ม ซึ่งได้รับ
การศึกษาพิเศษจากโรงเรียนโสตศึกษานครปฐม แม้จะมีค่าใช้จ่ายในการเรียนในแต่ละเทอม เนื่องจาก
เป็นโรงเรียนกินนอน แต่ก็ถือว่าค่าใช้จ่ายไม่แพงมากนักและครอบครัวสามารถรับภาระได้ 

ด้านการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ครอบครัวในเรื่องการป้องกัน 
ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูและพัฒนาคนพิการให้สามารถพ่ึงตนเองได้นั้น จากการสัมภาษณ์พบว่าครอบครัว  
คนพิการครอบครัวนี้ไม่เคยมีหน่วยงานของรัฐเข้ามาเยี่ยมเลย มีแต่คุณฉลวย นาลีภาค ประธานชมรม
คนพิการต าบลคลองโยงเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มาเยี่ยม จะเห็นได้ว่ายังขาดการสนับสนุนครอบครัวที่มี
คนพิการหรือเจ็บป่วยให้ได้รับความช่วยเหลือจากชุมชนและบริการของภาครัฐ นอกจากนี้แล้ว  
ยังไม่เคยได้รับเอกสารเกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ที่คนพิการควรได้รับ  

8. 3 การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้คนพิการ 

การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้คนพิการในครั้งนี้ จากความแตกต่างของคนพิการ 
คณะผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องสิทธิประโยชน์คนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 รวมทั้งให้ค าแนะน าการใช้คู่มือคนพิการและคู่มือสิทธิ 
คนพิการ พร้อมทั้งมอบชุดความรู้ทั้งหมดให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองโยง 1 และ 2 
และมอบให้กับเทศบาลต าบลคลองโยงเพ่ือจ าหน่ายจ่ายแจกให้กับคนพิการและครอบครัว นอกจากนี้
ยังได้แนะน าวิธีการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่คนหูหนวกแก่ครอบครัวคนพิการทางหูในกรณีศึกษา 
ขณะลงเยี่ยมบ้าน  
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ภาพ 8.9 : แผ่นพับสิทธิประโยชน์คนพิการที่น าไปให้ความรู้กับคนพิการและญาติ 
 
 

 
 

ภาพ 8.10 : คู่มือสิทธิของคนพิการที่น าไปให้ความรู้กับคนพิการและญาติ 
 
การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในเด็กพิการ  การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ 

ในเด็กพิการจากกรณีศึกษา ไม่สามารถด าเนินการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับดารณีได้ นอกจาก
การไปเยี่ยมและพูดคุย ดารณียิ้มแย้มแม้ดวงตาจะเหม่อลอย เธอไม่สามารถพูดคุยเพ่ือการสื่อสารแต่
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สามารถส่งเสียงได้ คณะผู้วิจัยได้แต่แนะน าเรื่องการรับประทานอาหาร สุขอนามัยในการขับถ่ายและ 
การป้องกันอันตรายให้กับญาติและผู้ดูแล 

ส่วนน้องแก้มชอบวาดรูป ระบายสี แม้จะยังเขียนหนังสือไม่เก่งนัก และส่วนใหญ่ที่
โรงเรียนจะเน้นสอนการใช้ภาษามือ คณะผู้วิจัยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของแก้ม
ด้วยสมุดภาพระบายสี ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากส านักพิมพ์สิปประภา จ านวนกว่า 10 เล่มดัง
ตัวอย่าง 

 
  

ภาพ 8.11 : สื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของแก้ม 

ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้โดยให้แก้มฝึกฝนการใช้กล้ามเนื้อมือในการ
ระบายสี ซึ่งแก้มชอบและมีความสุขกับการระบายสีและเปิดดูเรื่องราวจากหนังสือนิทานภาพแต่ละ
เล่ม แม้แก้มจะยังอ่านหนังสือไม่ออกแต่ก็สามารถเข้าใจและเรียนรู้เรื่องราวของนิทานในหนังสือภาพ
ได้เป็นอย่างด ี
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บทที่ 9 
สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

กระบวนการเรียนรู้เป็นสิ่งส าคัญที่สุด แต่ต้องเป็นการเรียนรู้ที่ตอบสนองการพัฒนาศักยภาพ
ของคนในชุมชน การเรียนรู้จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นได้จากปฏิสัมพันธ์ที่ชาวบ้านมีต่อกันในกลุ่ม  
ในชุมชนและระหว่างกลุ่ม ระหว่างชุมชน เครือข่ายท าให้เกิดความสัมพันธ์ดังกล่าว และท าให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (เสรี พงศ์พิศ,2545) การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะในหมู่บ้านคลองโยง ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ใช้ฐานคิดจากความต้องการ 
ปัญหา การพัฒนาศักยภาพที่แตกต่างกันของกลุ่มเป้าหมายในชุมชน อีกทั้งมีแนวร่วมที่เป็นเครือข่ายชุมชน 
สถาบัน หลากหลายประเภทที่จะช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนรู้ในชุมชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มคนต่างวัยในต าบลคลองโยง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มคนวัยท างาน  
กลุ่มเด็กและเยาวชน  และกลุ่มผู้พิการ ได้เรียนรู้ศักยภาพซึ่งกันและกัน เกิดความรักผูกพันกับชุมชน ทั้งนี้
นักวิจัยได้เรียนรู้ภาคทฤษฎี และปฏิบัติผ่านการท างานร่วมกันโดยใช้เวทีของชุมชนเป็นบทเรียนเน้นการดึง
ศักยภาพของกลุ่มคนวัยต่างๆ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้จากการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ งานวิจัยชิ้นนี้ท าให้เกิดการบูรณาการกระบวนการวิจัยสู่การเรียนรู้ใน
หลักสูตรดุษฏีบัณฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเป็นประโยชน์และ
ประสบการณ์อันมีค่าต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแต่ในห้องเรียน แต่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในเวทีชุมชน ซึ่งถือเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถน าไปปรับใช้ได้ในทุก
สถานการณ์ การน าเสนอจะเสนอภาพรวมของสภาพชุมชน ส่วนศักยภาพและการจัดการเรียนรู้นั้นมี
การศึกษาปัญหา และความต้องการเพ่ือการจัดการเรียนรู้ซึ่งกลุ่มคนต่างวัยในคลองโยงทั้งสี่กลุ่มสามารถ
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะจ าแนกเฉพาะของแต่ละกลุ่มได้ดังนี้ 

สรุปผลการวิจัย 

ต าบลคลองโยง เป็นหนึ่งในสามต าบลคือ คลองโยง ศาลายา และมหาสวัสดิ์ ของอ าเภอ 
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย 8 ชุมชน ได้แก่  1) ชุมชนบ้านคลองโยงมีจ านวน 250 
ครัวเรือน ผู้สูงอายุ 134 คน ผู้พิการ 3 คน  2) ชุมชนบ้านชัยขันธ์ มีจ านวน 54 ครัวเรือน ผู้สูงอายุ 42 คน 
ผู้พิการ 5 คน  3) ชุมชนบ้านแหลนหาย มีจ านวน 113 ครัวเรือน ผู้สูงอายุ 60 คน ผู้พิการ 4 คน   
4) ชุมชนบ้านมะเกลือมีจ านวน  219 ครัวเรือน ผู้สูงอายุ 119 คน ผู้พิการ 6 คน  5) ชุมชนบ้านดอนทอง 
มีจ านวน 141 ครัวเรือน ผู้สูงอายุ 53คน ผู้พิการ 10 คน  6) ชุมชนบ้านคลองโยงใหม่ มีจ านวน 333  
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ครัวเรือน ผู้สูงอายุ 101 คน ผู้พิการ 7 คน  7) ชุมชนบ้านคลองชอย  มีจ านวน 250 ครัวเรือน ผู้สูงอายุ 
134 คน ผู้พิการ 3 คน  และ  8) ชุมชนสหกรณ์มีจ านวน 111 ครัวเรือน ผู้สูงอายุ 53 คน ไม่มีผู้พิการ  
ในสมัยก่อนประชาชนส่วนใหญ่สัญจรไปมาอาศัยแม่น้ าท่าจีนและคลองแยกเชื่อมแม่น้ าท่าจีนใช้เรือเป็น
พาหนะ พ่อค้าได้ ใช้ เรือโยงติดต่อกันหลายๆ ล า  ในการขนสินค้าผ่านคลองนี้ เ พ่ือออกแม่น้ า 
ท่าจีน ชาวบ้านจึงเรียกต าบลนี้ว่า "คลองโยง"  

ภาพในอดีตคลองโยงมีล าคลอง ควาย นาข้าวอุดมสมบูรณ์ มีภูมิปัญญา หมอพ้ืนบ้าน 
สมุนไพร หมอกวาดยา รักษาตาต้อ หมอต าแยให้การรักษาฟรี ต ารายาไทยพ้ืนบ้าน พ่อเพลง แม่เพลง 
สภาพปัจจุบันมีความสะดวกสบาย มีถนน ไฟฟ้า ประปาสิ่งดีๆในชุมชนและความสะดวกสบายมากข้ึน 
ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ การส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ ท านา ปลูกผัก ปุ๋ยน้ าชีวภาพและ
ปุ๋ยหมัก กลุ่มผู้สูงอายุมีการรวมตัวท ากิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานเข้ามาส่งเสริมการพัฒนาจ านวน
มาก มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร ท านา ปลูกผัก นาบัว มีความสามัคคีในชุมชน แต่ปัญหาที่ตามมา
คือน้ าในคลองเริ่มเน่าเสียขาดออกซิเจน พ้ืนที่การเกษตรน้อยลง หมู่บ้านจัดสรรมากขึ้น การทิ้งขยะในที่
สาธารณะ คูคลองตื้นเขิน วัชพืชแน่นหนา ปัญหาสุขภาพ สารเคมีการ เกษตรและในอาหารการกิน 
น้ าประปาบางหมู่บ้านไม่สะอาด โครงการต่างๆที่ราชการมาท าไว้ขาดการสานต่อ เช่น การออกก าลังกาย 
การจักรสาน สิ่งเสพติดอบายมุข ยาบ้า การพนัน เด็กติดเกม ผู้พิการยังขาดโอกาสและสิทธิ พ้ืนที่
สาธารณะรองรับผู้พิการ ภาพฝันที่ชาวคลองโยงอยากเห็นคือการรักษาพ้ืนที่เกษตรกรรมของเกษตรกร  
มีการสืบทอดประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม มีความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแพร่ ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ การพัฒนาสาธารณูปโภคให้ทั่วถึง ปลอดอุบัติเหตุ ขโมย  
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน สุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี ปลอดขยะ น้ าในคลองสะอาด การระบายน้ าดี 
ไม่เน่า 

ผลการวิจัยของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะแต่ละกลุ่มมีดังนี้ 

กลุ่มผู้สูงอายุ  

กลุ่มผู้สูงอายุตั้งเป็นชมรมชื่อลีลาวดี อยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลคลองโยง1(รพ.สต.) มีสมาชิกจ านวน 195 คน พบกันวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน มีการจัด
กิจกรรมด้านการออกก าลังกายโดยเจ้าหน้าที่รพ.สต.และการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ปัญหา
ส าคัญที่พบเกี่ยวกับสุขภาพได้แก่มีค่า BMI เกิน โคเลสเตอรอล และ ไตรกลีเซอไรด์ สูง ปวดข้อ  ปวดเข่า
รับประทานยาลูกกลอน ยาต้ม  และยาหม้อ  เพ่ือรักษาโรคและบ ารุงร่างกาย ไม่ออกก าลังกาย เจ็บป่วย
ด้วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน และความดันโลหิตสูง กลุ่มความต้องการการออกก าลังกายประกอบดนตรี
ไทย (ดนตรี,กีฬา)  การนวดแผนโบราณ  และงานประดิษฐ์ ศักยภาพของกลุ่มคือความสามัคคี ความรู้
ประวัติศาสตร์ชุมชน เล่นคนตรีไทย จัดกิจกรรมเรียนรู้ในการดูแลตนเองด้านอาหาร อวัยวะส าคัญ และ
การพับผ้าเช็ดหน้า 
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กลุ่มคนวัยท างาน 

กลุ่มคนวัยท างานเป็นกลุ่มสมาชิกสหกรณ์บ้านคลองโยง พบกันที่โรงเรียนสว่างอารมณ์  
ตามวาระของการประชุมสหกรณ์ ปัญหาที่พบว่ามีรุนแรงและต้องการแก้ไข คือ  เรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวปน 
คือ ข้าวดีดเป็นข้าวที่ไม่ได้ให้ผลผลิต  เมื่อสัมผัสจะร่วงออกจากรวง  ขึ้นปะปนกับข้าวดี  ท าให้ได้ผลผลิต
น้อยหรือบางแปลงอาจไม่ได้ผลผลิต นับวันจะมีปัญหาและความรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น ปัจจุบันเกษตรกร 
ในพ้ืนที่มีการแก้ไขโดยการใส่โซดาไฟและใช้เครื่องตัดหญ้าตัดออก เสียเงินและแรงงานมากแต่ยังไม่
สามารถแก้ปัญหาให้หมดไปจากแปลงนาได้อันเป็นปัญหาทั้งในระดับรายบุคคลและชุมชนที่เผชิญอยู่ 
ศักยภาพของกลุ่มพบว่า มีแกนน าที่มีความรู้ในพ้ืนที่ ช่วยเหลือให้การประสานงานเป็นไปอย่างดี เกษตรกร
ทุกครัวเรือนอยู่ในพ้ืนที่ได้รับโฉนดชุมชน ท าให้มีพ้ืนที่ เกษตรกรรมเป็นของตนเอง มีความร่วมมือ    
มีส่วนร่วมให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรมและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชุมชน   มีความกระตือรือร้น
ที่จะช่วยเหลือตนเองและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สภาพชุมชนเป็นเขตปริมณฑลมีการคมนาคมสะดวกและ
ตั้งอยู่ใกล้แหล่งความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใหั 
ความรู้ กับผู้น า และเกษตรกรรายย่อยเกี่ยวกับพันธุ์ข้าว และปัญหาข้าวดีด ซึ่งเป็นแนวทางการทดลอง
พ้ืนที่สาธิตการปลูกข้าวป้องกันข้าวดีด และการน าข้าวดีดมาแปรรูปเป็นข้าวยาคู 

กลุ่มเด็กและเยาวชน  

สภาพเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านวัดมะเกลือที่เข้าร่วมโครงการเด็กมะเกลือพิทักษ์รักถิ่น 
ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านวัดมะเกลือ จะมีเพียงร้อยละ 30 ที่มีบ้านเรือนอยู่นอกเขตหมู่บ้าน 
แต่ก็อยู่บ้านใกล้เคียง สามารถเดินหรือขี่จักรยานมาร่วมกิจกรรมที่วัดมะเกลือทุกวันอาทิตย์ การแบ่งเขต
การปกครองเป็นหมู่บ้านไม่ใช่สิ่งส าคัญมากไปกว่าการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ความสนุกสนาน การมี
เพ่ือนและการน าความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ จ าแนกเด็กเป็น 2 กลุ่มได้แก่กลุ่มเด็กเล็กเรียนอยู่ชั้นประถม 
และกลุ่มเด็กโตชั้นมัธยม มีจ านวนเฉลี่ยครั้งละ 20 คน สลับไปๆมาๆ หากนับรวมทุกคนที่ผ่านกิจกรรม
แล้วจะประมาณ 60 คน เด็กส่วนใหญ่เรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดมะเกลือสภาพครอบครัวร้อยละ 70  อาศัยอยู่
กับพ่อแม่ ที่เหลือร้อยละ 30 อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่เป็น ปู่ย่า ตายาย พ่อหรือแม่เดี่ยว อาชีพที่พ่อ แม่ 
หรือผู้ปกครองคือรับจ้าง ค้าขาย  มีสมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันจ านวนเฉลี่ย 5 คน ฐานะของครอบครัว 
อยู่ในระดับปานกลาง ปัญหาที่เด็กสะท้อนเป็นภาพของชุมชนเรื่องยาเสพติด ร้านเกมส์ และการพนัน สิ่งที่
ผู้ปกครอง พ่อแม่ห่วงลูกหลานก็คือการถูกหลอกล่อเข้าสู่วงจรเหล่านี้โดยไม่รู้ตัว ความต้องการที่ผ่านมา
ต้องการเพียงการอ่านออก  เขียนได้ เล่นดนตรี ว่ายน้ า ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกายเท่านั้น 
ในความคิดของชุมชนต้องการพัฒนาชุมชน จิตอาสา และการเรียนรู้วัฒนธรรม เด็กสามารถอ่าน เขียนได้
บ้างในเด็กโต เด็กบางคนเคยผ่านโครงการมัคคุเทศก์น้อย มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดมะเกลือเป็นแหล่งเรียนรู้ 
ผู้ปกครอง พระ และชุมชนสนับสนุนให้ความร่วมมือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้แก่ นักวิจัยน้อยเรียงร้อย 
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ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เฒ่าเล่าขาน ลูกหลานเรียนรู้ เชิดชูบ้านมะเกลือ เด็กพาเดิน เพลิดเพลินเรียนรู้สิ่งดีๆ 
ที่มีอยู่ และจัดทัศนศึกษาที่วัดขนอน(หนังใหญ่) พิพิธภัณฑ์วัดม่วง และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งสยาม อ าเภอ 
โพธาราม จังหวัดราชบุรี 

กลุ่มคนพิการ 

ต าบลคลองโยงถือเป็นต าบลที่มีทรัพยากรด้านการฟ้ืนฟูที่พอเพียงระดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น
บุคลากรด้านการบ าบัดฟ้ืนฟูทั้งแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบ าบัด นักกิจกรรมบ าบัด ครูการศึกษาพิเศษ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบ าบัดต่างๆ ทั้งยังมีสถานที่ด าเนินการพัฒนาบ าบัดฟ้ืนฟูคนพิการในจังหวัดนครปฐม 
เช่น โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลอ าเภอ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับ
ต าบลคลองโยง(สถานีอนามัย) ศูนย์การศึกษาพิเศษระดับจังหวัด ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีงบประมาณด้านการพัฒนาฟ้ืนฟูคนพิการผ่านหน่วยงานต่างๆ  
ทั้งภาครัฐ มูลนิธิ แต่ประเด็นปัญหาคือ การจัดการหรือการบริหารทรัพยากรด้านการพัฒนาฟ้ืนฟูอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาหลักก็คือ การพัฒนาการบริหารทรัพยากรด้านการฟ้ืนฟู  
ที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพ การประสานงานทรัพยากรทั้งในและนอกชุมชนต่างๆ มาพัฒนาช่วยเหลือ
สนับสนุนคนพิการที่ยากจนและอยู่ห่างไกลจากความดูแล  

แม้ว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนั้น จะเป็นเรื่องยากเพราะคนพิการมีความหลากหลาย 
ทั้งยังแตกต่างกันในเรื่องของเพศ วัย สถานะ ความเป็นอยู่ ด้วยความแตกต่างนี้ท าให้การศึกษาวิจัยเรื่อง
คนพิการพบข้อจ ากัดหลายประการ ทั้งยังเป็นเรื่องยากที่จะท าให้เกิดผลส าเร็จในระยะเวลาอันสั้น 
นอกจากนี้แล้วยังพบว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการไม่อาจด าเนินการได้เพียงล าพัง ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยควรด าเนินการเป็นระยะ
จ าแนกตามประเภทของความพิการเพ่ือให้การพัฒนาฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้พิการด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้ผู้ดูแลคนพิการ คนในครอบครัว และชุมชนจะต้องเป็นแรงผลักดันที่ส าคัญในการพัฒนา 

การพัฒนาฟ้ืนฟูคนพิการโดยชุมชนโดยให้เทศบาลต าบลคลองโยงเป็นแกนน าในการพัฒนา
ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล ถือเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญในการพัฒนา เพราะเทศบาล
และโรงพยาบาลมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน และช่วยเหลือ
เกื้อกูลผู้ด้อยโอกาสในสังคม พร้อมทั้งเป็นผู้ประสานทรัพยากร บริหารทรัพยากรที่มีอยู่แล้วทั้งในและ  
นอกชุมชนมาร่วมกันพัฒนาและฟ้ืนฟูคนพิการในชุมชน เช่น ประสานนักกายภาพบ าบัดจากโรงพยาบาล
หรือศูนย์การศึกษาพิเศษมาท ากายภาพให้กับเด็กพิการในชุมชน ประสานนักพัฒนาชุมชนหรือเจ้าหน้าที่
ของส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย์ประจ าจังหวัดมาช่วยแนะน า ฝึกอบรมด้านการฝึกอาชีพ
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ให้แก่คนพิการ จัดสรรงบประมาณของอบต.มาจัดท าโครงการพัฒนาและฟ้ืนฟูคนพิการด้วยความเชื่อ
พ้ืนฐานที่ว่า ทรัพยากรด้านการพัฒนาฟื้นฟูมีอยู่แล้วในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และ
จังหวัด ซึ่งขึ้นกับชุมชนนั้นๆ ว่าจะประสานหรือบริหารทรัพยากรที่มีอยู่แล้วได้อย่างไร  

นอกจากนี้ควรใช้การประชุมกลุ่มย่อยที่เหมาะสมกับความพิการในแต่ละประเภท จะเป็นเวที
ในการทบทวน แลกเปลี่ยน เรียนรู้และพัฒนางานด้านการพัฒนาคนพิการ รวมถึงการสร้างเครือข่าย  
ความร่วมมือร่วมใจระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องในชุมชน การพัฒนาคนพิการโดยชุมชนจะได้รับ
การยกระดับให้เป็นยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการและครอบครัวได้ในที่สุด  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนคือการเสริมสร้างความสามารถของคนพิการให้มี
สมรรถภาพดีขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยอาศัยวิธีทางการแพทย์ การศึกษา ทางสังคม การฝึกอาชีพ 
และความร่วมมือของคนพิการ ครอบครัว ชุมชน ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากองค์กรของรัฐและ
เอกชน เพ่ือให้คนพิการในคลองโยงมีความภูมิใจ และมีศักดิ์ศรี  แสดงศักยภาพตนเองออกมาให้ชุมชนได้
เรียนรู้และได้เรียนรู้ศักยภาพซึ่งกันเพ่ือเกิดความสามัคคี ขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดองค์ความรู้เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยชุมชน ควรมีหลักการดังนี้  

- คนพิการมีศักยภาพ พัฒนาได้  
- มีการใช้ทรัพยากรท้องถิ่น บูรณาการ ฟื้นฟูคนพิการ  
- การมีส่วนร่วมจากหลายฝ่ายที่เก่ียวข้อง  
การด าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนควรอยู่ภายใต้แนวคิด  
“มนุษย์ทุกคนย่อมมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน สามารถพัฒนาศักยภาพ หากได้รับโอกาสอย่าง

เสมอภาค เพื่อน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 

อภิปรายผล 

ต าบลคลองโยง เป็นหนึ่งในสามต าบลคือ คลองโยง ศาลายา และมหาสวัสดิ์ ของอ าเภอ 
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในสมัยก่อนประชาชนส่วนใหญ่สัญจรไปมาอาศัยแม่น้ าท่าจีนและคลองแยก
เชื่อมแม่น้ าท่าจีน โดยอาศัยเรือเป็นพาหนะ พ่อค้าได้ใช้เรือโยงติดต่อกันหลาย ๆ ล าในการขนสินค้าผ่าน
คลองนี้เพ่ือออกแม่น้ าท่าจีน ชาวบ้านจึงเรียกต าบลนี้ว่า "คลองโยง" ตามข้อมูลส านักงานเทศบาลต าบล
คลองโยง (2552 แผนแม่บทชุมชนคลองโยง)  

ผลการประชุมA-I-C ภาพของชุมชนในอดีตมีล าคลอง มีควาย นาข้าว มีภูมิปัญญา  
หมอพ้ืนบ้าน สมุนไพร หมอกวาดยา รักษาตาต้อ หมอต าแยให้การรักษาฟรี มีต ารายาไทยพ้ืนบ้าน พ่อ
เพลง แม่เพลง สภาพปัจจุบันมีความสะดวกสบาย มีถนน ไฟฟ้า สิ่งดีๆ ในชุมชนมากขึ้นได้แก่ กองทุน
หมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ การส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ ท านา ปลูกผัก ปุ๋ยน้ าชีวภาพและปุ๋ยหมัก กลุ่ม
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ผู้สูงอายุมีการรวมตัวท ากิจกรรมกันอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานเข้ามาส่งเสริมการพัฒนาด้านต่างๆมากขึ้น  
มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร ท านา ปลูกผัก นาบัว มีความสามัคคีในชุมชน แต่ปัญหาที่ตามมาคือ
น้ าในคลองเริ่มเน่าเสียขาดออกซิเจน พ้ืนที่การเกษตรน้อยลง หมู่บ้านจัดสรรมากขึ้น การทิ้งขยะในที่
สาธารณะ คูคลองตื้นเขิน วัชพืชแน่นหนา ปัญหาสุขภาพ สารเคมีการเกษตรและในอาหารการกิน 
น้ าประปาบางหมู่บ้านไม่สะอาด โครงการต่างๆ ที่ราชการมาท าไว้ขาดการสานต่อ เช่น การออกก าลังกาย 
การจักรสาน สิ่งเสพติดอบายมุข ยาบ้า การพนัน เด็กติดเกม ผู้พิการยังขาดโอกาสทางการกู้ยืม พ้ืนที่
สาธารณะรองรับผู้พิการ ภาพฝันที่ชาวคลองโยงอยากเห็นคือการรักษาพ้ืนที่เกษตรกรรมของเกษตรกร  
มีการสืบทอดประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม มีความรักสามัคคีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแพร่ ปลอดยาเสพ
ติดและอบายมุข พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ การพัฒนาสาธารณูปโภคให้ทั่วถึง ปลอดอุบัติเหตุ ขโมย ความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน สุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี ปลอดขยะ น้ าในคลองสะอาด การระบายน้ าดีไม่เน่า 

ผลของข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวคิดกระบวนการของการจัดท า AIC ของพีรสิทธิ์ 
ค านวณศิลป์ (2544) ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์ (2542) และอรพินท์ สพโชคชัย (2537) ว่า “กระบวนการ 
AIC” หมายถึงกระบวนการที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ วิเคราะห์ปัญหาและหาทางเลือกร่วมกันโดยถือว่าความคิดของทุกคนมีความหมาย  เป็น
กระบวนการที่ท าให้ผู้เข้าร่วมประชุมรู้สึกเป็นเจ้าของในโครงการทุกขั้นตอน  ซึ่งท าให้ผู้ที่เข้ามาพัฒนา
ชุมชนสามารถด าเนินการพัฒนาได้ตามความต้องการของชุมชน และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
กระบวนการ AIC เป็นกระบวนการที่มีศักยภาพในการสร้างพลังและกระตุ้นการยอมรับของชาวบ้านให้
ร่วมพัฒนาชุมชนและยังมีศักยภาพที่จะขยายผลได้ กระบวนการเทคนิค  AIC  เป็นเทคนิคที่ง่าย  และ
สามารถน ามาประยุกต์ให้เหมาะส าหรับการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านและการก าหนดแผนปฏิบัติ โดยน ามา
ประยุกต์ส าหรับการประชุมระดมความคิดเห็นในการพัฒนาหมู่บ้าน   เป็นการระดมความคิดที่ให้
ความส าคัญต่อความคิดและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนบนพ้ืนฐานแห่งความเสมอภาค อย่างเป็น
ประชาธิปไตยมีการแลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ์  ข้อมูลข่าวสาร  ซึ่งท าให้เข้าใจถึงสภาพ
ปัญหา ข้อจ ากัดความต้องการและศักยภาพของผู้ที่ระดมความคิดทุกคน 

กลุ่มผู้สูงอายุ  

กลุ่มผู้ สู งอายุ  มีการจัดกิจกรรมด้านการออกก าลั งกายโดยเจ้าหน้าที่ รพ .สต.และ 
การรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน สอดคล้องนโยบาย แผนยุทศาสตร์ฉบับที่ 11 และข้อมูลของ
จ านวนผู้สูงอายุยิ่งเพ่ิมมากขึ้นเท่าใดท าให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ือการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยทาง
สังคมมากยิ่งขึ้น  ผู้สูงอายุจ าเป็นต้องได้รับบริการด้านสุขภาพและสังคม   ที่จัดให้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  การจัดบริการต่าง ๆ จะต้องใช้ทรัพยากร  โดยเฉพาะงบประมาณ  (The population 
division of the United Nations : world population ageing 1950-2050, 
http://www.un.org/esa/population)ปัญหาส าคัญที่ พบ เกี่ ย วกับสุ ขภาพได้แก่มีค่ า  BMI เกิ น 
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โคเลสเตอรอล และ ไตรกลีเซอไรด์ สูง ปวดข้อ  ปวดเข่ารับประทานเพ่ือยาลูกกลอนและยาต้ม  ยาหม้อ  
รับประทานเพ่ือรักษาโรคและบ ารุงร่างกาย ไม่ออกก าลังกาย เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง สอดคล้องกับการส ารวจของ Boulton-Lewis และ Eurostat Statistic  ผู้สูงอายุจะมี
ความเสื่อมถอยทางร่างกายทั้งระบบประสาท กล้ามเนื้อ  มวลกระดูกซึ่งมีระดับความแตกต่างกันตามแต่
ละบุคคล ผู้สูงอายุมีความต้องการการออกก าลังกายประกอบดนตรีไทย (ดนตรี,กีฬา)  การนวด 
แผนโบราณ  และงานประดิษฐ์ มีศักยภาพความสามัคคี ความรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน  เล่นคนตรีไทย 
กิจกรรมเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมการออกก าลังกายของรพ.สต.เป็นประจ า คณะวิจัยมีการจัดการเรียนรู้
การดูแลตนเองด้านอาหาร และอวัยวะส าคัญ การพับผ้าเช็ดหน้าซึ่งสอดคล้องกับ ศรินยา  สุริยะฉาย 
(2552: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาการประเมินความต้องการจ าเป็นในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในต าบลบางไทรป่า อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พบว่า ความต้องการทางกายภาพ เช่น การ
บ ารุงร่างกายและออกก าลังกายมีมากเป็นอันดับแรก มีการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวัง ด้านความรักความ
อบอุ่น ด้านการได้รับความช่วยเหลือจากเพ่ือนบ้าน ด้านการมีโอกาสพบปะสังสรรค์กับญาติและเพ่ือน 
ด้านการให้ความรักแก่ผู้อ่ืนเป็นอันดับสุดท้าย ด้านการยอมรับจากบุคคลในครอบครัว  

กลุ่มคนวัยท างาน 

กลุ่มคนวัยท างานเป็นกลุ่มสมาชิกสหกรณ์บ้านคลองโยง ปัญหาที่พบว่ามีรุนแรงและต้องการ
การแก้ไข คือ  เรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวปนคือข้าวดีดเป็นข้าวที่ไม่ได้ให้ผลผลิต  เมื่อสัมผัสจะร่วงออกจากรวง  
ขึ้นปะปนกับข้าวดี  ท าให้ได้ผลผลิตน้อยหรือบางแปลงอาจไม่ได้ผลผลิต ข้อมูลจากกรมการข้าว  
(องค์ความรู้เรื่องข้าว : 13 ตุลาคม 2554)   ระบชุนิดของข้าววัชพืชจ าแนกตามความแตกต่างทางลักษณะ
ภายนอกเป็น 3 ชนิด คือ ข้าวหาง ข้าวดีด และข้าวแดง ชนิดที่เป็นปัญหา ร้ายแรงของชาวนาคือ ข้าวหาง 
และ ข้าวดีด เพราะเป็นข้าววัชพืชชนิดร่วงก่อนเกี่ยว เจริญเติบโตได้รวดเร็ว และสูงข่มข้าวปลูก  ในระยะ
แตกกอ ข้าวหางและข้าวดีดจะออกดอกและเมล็ดจะสุกแก่ก่อนก่อนข้าวปลูกประมาณ 2 สัปดาห์ ชาวนา
ไม่สามารถ เก็บเกี่ยวได้เพราะเมล็ดร่วงเกือบหมด ท าให้ผลผลิตข้าวเสียหาย 10-100 % ขึ้นอยู่กับ 
ความหนาแน่น ของข้าวหาง และข้าวดีด บางแปลงที่มีความหนาแน่นมาก ใน 1 ตารางเมตร มีข้าวหาง 
800 ต้น เหลือต้นข้าวจริงเพียง 2 ต้น ชาวนาไม่สามารถ เก็บเกี่ยวได้ ท าให้ผลผลิตเสียหาย 100%  
ส่วนข้าวแดงนั้นเป็นข้าววัชพืชชนิดเมล็ดไม่ร่วง ชาวนาสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ผลผลิตจึงไม่เสียหาย 
แต่คุณภาพ ข้าวลดลง เพราะเมล็ดขาวสารแดงท่ีปนอยู่ ชาวนาถูกโรงสีตัดราคาเกวียนละ 200 - 800 บาท 
ตามเปอร์เซ็นต์ของข้าวแดงที่ปน เพ่ือชดเชยผลผลิตที่จะต้องเสียไปบางส่วน เ พ่ือจะขัดเยื่อหุ้มเมล็ด 
สีแดงออก ให้เป็นเมล็ดข้าวสารสีขาว ซึ่งบางครั้งในรายที่มีข้าววัชพืชปนเป็นจ านวนมาก โรงสีจะไม่รับซื้อ 
ชาวนาต้องน าไปขายเป็นข้าวเลี้ยงเป็ด และไก่ ในราคาถูกถังละ 30 - 50 บาท  

ศักยภาพของกลุ่มพบว่า มีผู้น าชุมชนที่มีความรู้ในพ้ืนที่ ช่วยเหลือให้การประสานงานเป็นไป
อย่างดี เกษตรกรทุกครัวเรือนอยู่ในพ้ืนที่ได้รับโฉนดชุมชน ท าให้มีพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นของตนเอง  
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ให้ความร่วมมือ   มีส่วนร่วม สนใจในการร่วมกิจกรรมและการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชุมชน    มี 
ความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือตนเองและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ชุมชน กิจกรรมการเรียนรู้มีการให้
ความรู้ กับผู้น า และเกษตรกรรายย่อยเกี่ยวกับพันธุ์ข้าว และปัญหาข้าวดีด ซึ่งเป็นแนวทางการทดลอง
พ้ืนที่สาธิตการปลูกข้าวป้องกันข้าวดีด และการน าข้าวดีดมาแปรรูปเป็นข้าวยาคูซึ่งไม่สอดคล้องกับประ
ยุทธ  แก้วน้อย (2551: บทคัดย่อ) ศึกษาปัญหาและความต้องการในการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ
เทศบาลต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบว่า ๑. ปัญหาของกลุ่มอาชีพ 
ได้แก่ ปัญหาด้านผู้น าและสมาชิกกลุ่มอาชีพ คือ ผู้น าชุมชนไม่มีบทบาทต่อกลุ่มอาชีพ และสมาชิกของ
กลุ่มอาชีพน าเงินไปใช้ผิดประเภท แต่มีความสอดคล้องที่ต้องการให้เทศบาลให้ความรู้ความเข้าใจด้าน
วิชาการแก่กลุ่มอาชีพเพ่ิมเติม ผลการวิจัยที่พบความโดดเด่นของผู้น าเนื่องจากความเชื่อถือจากการได้รับ
โฉนดชุมชนเป็นแห่งแรกของประเทศ และการได้รับความรู้ชุมชนมีเครือข่ายมากกว่าระดับท้องถิ่น 

กลุ่มเด็กและเยาวชน  

สภาพเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านวัดมะเกลือที่เข้าร่วมโครงการเด็กมะเกลือพิทักษ์รักถิ่น 
ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านวัดมะเกลือ จะมีเพียงร้อยละ 30 ที่มีบ้านเรือนอยู่นอกเขตหมู่บ้าน 
แต่ก็อยู่บ้านใกล้เคียง สามารถเดินมาหรือขี่จักรยานมาร่วมกิจกรรมที่ วัดมะเกลือทุกวันอาทิตย์  
การแบ่ง เขตการปกครองเป็นหมู่บ้ านไม่ ใช่สิ่ งส าคัญมากไปกว่าการร่ วมกิจกรรมการเรียนรู้  
ความสนุกสนาน การมีเพ่ือนและการน าความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์  จ าแนกเด็กเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
กลุ่มเด็กเล็กเรียนอยู่ชั้นประถม และกลุ่มเด็กโตชั้นมัธยม มีจ านวนเฉลี่ยครั้งละ 20 คน สลับไปๆ มาๆ  
หากนับรวมทุกคนที่ผ่านกิจกรรมแล้วจะประมาณ 60 คน เด็กส่วนใหญ่เรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดมะเกลือ
สภาพครอบครัวร้อยละ 70  อาศัยอยู่กับพ่อแม่ ที่เหลือร้อยละ 30 อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่เป็น ปู่ย่า ตา
ยาย พ่อหรือแม่เดี่ยว อาชีพที่พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองคือรับจ้าง ค้าขาย  มีสมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันจ านวน
เฉลี่ย 5 คน ฐานะของครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง (ข้อมูลการลงทะเบียน และการจัดประชุม)  
ปัญหาที่เด็กสะท้อนเป็นของภาพชุมชนเรื่องยาเสพติด ร้านเกมส์ และการพนัน สิ่งที่ผู้ปกครอง พ่อแม่ห่วง
ลูกหลานก็คือการถูกหลอกล่อเข้าสู่วงจรเหล่านี้โดยไม่รู้ตัว ความต้องการที่ผ่านมาต้องการเพียง 
การอ่านออก  เขียนได้ เล่นดนตรี ว่ายน้ าเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกายเท่านั้น ในความคิดของ
ชุมชนต้องการพัฒนาชุมชน จิตอาสา และการเรียนรู้วัฒนธรรม (จัดประชุมAIC และการสัมภาษณ์ผู้แทน
ชุมชนคุณอุมาวรรณ ทองสุพรรณ  คุณพันทิพย์พา รักษ์พันธุ์) ศักยภาพสามารถอ่าน เขียนได้บ้างในเด็กโต 
เด็กบางคนเคยผ่านโครงการมัคคุเทศก์น้อย มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดมะเกลือแหล่งเรียนรู้ ผู้ปกครอง พระ 
และชุมชนสนับสนุนให้ความร่วมมือ (งบประมาณสนับสนุนของเทศบาลคลองโยง) กิจกรรมการเรียนรู้
ได้แก่ นักวิจัยน้อยเรียงร้อยภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ เฒ่าเล่าขาน ลูกหลานเรียนรู้  เชิดชู บ้านมะเกลือ  
เด็กพาเดิน เพลิดเพลินเรียนรู้สิ่งดีๆที่มีอยู่ ทัศนศึกษาวัดขนอน(หนังใหญ่) พิพิธภัณฑ์วัดม่วง และ
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พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งสยาม อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีผลการจัดกิจกรรมกลุ่มมีการเปลี่ยนแปลง 
ทั้งด้านความรู้ พฤติกรรม และทัศนคติสอดคล้องกับทฤษฎีไทเลอร์ (Tylor,1945) ว่าการจัดกระบวนการ
เรียนรู้มีปัจจัย 3 อย่างคือ1)ความต่อเนื่อง (continuity) หมายถึงในวิชาทักษะ ต้องเปิดโอกาสให้มีการฝึก
ทักษะในกิจกรรมและประสบการณ์บ่อยๆและต่อเนื่องกัน 2)การจัดช่วงล าดับ (sequence) หมายถึง 
หรือการจัดสิ่งที่มีความง่าย ไปสู่สิ่งที่มีความยาก ดังนั้นการจัดกิจกรรมและประสบ การณ์ ให้มี 
การเรียงล าดับก่อนหลังเพ่ือให้ได้เรียนเนื้อหาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น3)บูรณาการ (integration) หมายถึง การจัด
ประสบการณ์จึงควรเป็นในลักษณะที่ช่วยให้ผู้เรียน ได้เพ่ิมพูนความคิดเห็นและได้แสดงพฤติกรรมที่
สอดคล้องกัน เนื้อหาที่เรียนเป็นการเพ่ิมความสามารถทั้งหมด ของผู้เรียนที่จะได้ใช้ประสบการณ์ได้ 
ในสถานการณ์ต่างๆ กัน ประสบการณ์การเรียนรู้ จึงเป็นแบบแผนของปฏิสัมพันธ์ (interaction) ระหว่าง
ผู้เรียนกับสถานการณ์ที่แวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนฤมล สมัตถะ(2551) ได้ศึกษาแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ชุมชนต าบลวังทรายพูน อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
ผลการวิจัยพบว่าเด็กและเยาวชนมีการด าเนินงานโดยจัดกิจกรรมพัฒนาจิตใจตามวันส าคัญทางศาสนา 
ประเพณี เช่น กิจกรรมวันเข้าพรรษา ออกพรรษา วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ มีการท าบุญตักบาตรและสืบ
สานวัฒนธรรมไทย ด้านอารมณ์และความรับผิดชอบตามวัย และการมีส่วนร่วมในชุมชนและสังคม 
ด าเนินงานให้เกิดการเรียนรู้ เช่น มีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 

กลุ่มผู้พิการ  

กลุ่มผู้พิการในต าบลคลองโยงที่ลงทะเบียนมีจ านวนทั้งหมด 101 คนจ าแนกเป็นการพิการ
ทางกาย การได้ยิน ทางจิตใจ ทางสติปัญญา การมองเห็น และพิการช้ าช้อนพบว่าคนพิการวัยแรงงาน 
(อายุ 16-59ปี) มีจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 60.39 และมีความพิการทางกายสูงถึงร้อยละ 37.7  
จากฐานข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , 2554 (online 
http://welfare.thailocaladmin.go.th/) กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาเป็นเครือญาติกันจ านวน 5 ราย เป็นชาย
2 ราย หญิง 2 ราย พิการทางได้ยินทั้งหมด บางรายมีความพิการซ้ าซ้อนคือพิการทางจิตร่วมด้วย  ผู้พิการ
ในครอบครัวนี้ได้รับเงินยังชีพคนละ 500  บาทต่อเดือน แต่ยังมีความต้องการการดูแลคุณภาพชีวิต มีผู้
พิการที่สามารถรับจ้างท านาบัวได้เพียง 1 คนจากวัยแรงงาน 3 คน ที่เหลืออายุ 13 ปีซึ่งเป็นผู้พิการโดย
ก าเนิดเหมือนมารดาแต่พิการซ้ าซ้อนทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและการได้ยินไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง
และอีกรายอายุ 6 ปีเรียนหนังสือชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนโสตศึกษานครปฐมซึ่งสอดคล้องกับมูลนิธิพัฒนา
คนพิการไทย (2550) ที่เห็นว่าในอดีตนั้นคนพิการมักจะถูกละเลย คนในสังคมส่วนใหญ่มองว่าคนพิการ
เป็นผู้ไร้สมรรถภาพไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องตกเป็นภาระแก่ผู้อ่ืน  คนพิการน้อยคนนักที่ได้เกิด
ในครอบครัวมีฐานะ และได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี คนพิการส่วนหนึ่งได้รับการเลี้ยงดูในครอบครัวตามมีตาม
เกิด ด้วยสายตาของคนในสังคมที่มองคนพิการด้วยความดูถูกเหยียดหยาม จึงท าให้ครอบครัวที่มีคนพิการ

http://welfare.thailocaladmin.go.th/
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ต้องดูแลพวกเขาไว้แต่ในบ้าน ไม่กล้าพาออกสู่สังคม ขณะที่คนพิการจ านวนมากได้ถูกครอบครัวทอดทิ้ง 
ทั้งด้วยความรังเกียจ รู้สึกอับอายที่มีคนพิการในครอบครัว เกรงจะถูกสังคมประณาม ฯลฯ และทั้งที่ไม่
สามารถรับภาระเลี้ยงดู ไม่รู้จะเลี้ยงดูอย่างไร รวมทั้งมีความยากล าบากในการเลี้ยงดูเนื่องจากมีรายได้ไม่
เพียงพอ เมื่อคนในครอบครัวไม่เอาใจใส่เลี้ยงดูคนพิการ ในขณะที่รัฐบาลก็ไม่สามารถส่งเสริมคนพิการให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากขาดแคลนทั้งบุคลากร และงบประมาณ   คนพิการส่วนมากจึงไม่ได้รับ
การรักษาบ าบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งไม่ได้รับการศึกษา  ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ และไม่มีแม้แต่โอกาส
ที่จะพบปะผู้คนในสังคม แต่ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนและดูแลคนพิการมากขึ้น เช่น การส ารวจพบว่า 
พ้ืนที่คลองโยงมีทรัพยากรด้านการฟื้นฟูที่พอเพียงไม่ว่าจะเป็นบุคลากร โรงพยาบาล ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
นอกจากนี้ยังมีงบประมาณด้านการพัฒนาฟ้ืนฟูคนพิการผ่านหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และมูลนิธิ  ส่วน
ของกิจกรรมการเรียนรู้ให้ค าแนะน าผู้ดูแลระหว่างการเยี่ยมบ้าน จัดท าแผ่นพับความรู้พระราชบัญญัติสิทธิ
ประโยชน์ที่พึงได้รับของผู้พิการ และแผ่นพับความรู้การป้องกันความพิการรายบุคคลและชุมชนสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแนวคิดของผู้พิการปัจจุบันว่า ควรเพ่ิมสมรรถภาพให้แก่คนพิการ จากมุมมองทางด้าน
มนุษยธรรมมาเป็นสิทธิของบุคคล..."การหาวิธีการหลีกเลี่ยงหรือลดจ านวนคนพิการลงให้มากที่สุด เป็น
เรื่องของความส านึกในการรับผิดชอบที่เราทุกคนจะต้องช่วยกัน  รวมทั้งควบคุมและหาความสมดุล
เกี่ยวกับปัญหาสังคมนี้ให้ได้..." "ความพิการเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเกี่ยวข้องกับทุกคนเพราะว่าความ
พิการอาจจะเป็นอาจจะเกิดกับใครก็ได้ไม่ว่าคนๆ นั้น จะมีประวัติความเป็นมาอย่างไร ไม่ว่าจะเป็น
พลเมืองของประเทศใด ความพิการอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา..." (Federico Mayor,Director General, 
UNESCO) และธนายุส ธนธิติ , ประฤดา สุริยันต์ และยุวดี ถิรธราดล (2549) ได้ท าการศึกษาเรื่อง  
“สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการและเพ่ือทุกคนในสังคม” พบว่าการให้ความส าคัญกับบุคคลและ
สิ่งแวดล้อมเป็นการกระจายความเป็นธรรมให้กับทุกคนในสังคม มีทั้งบุคคลทั่วไป คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก 
สตรี เพ่ือให้ทุกคนเข้าถึงทรัพยากรและบริการต่างๆที่ควรได้รับที่น ามาเป็นการพัฒนาตนเอง ซึ่งคนพิการ
ประเภทต่างๆ ก็มีความจ าเป็นและต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกเฉพาะบุคคลและสิ่งอ านวยความสะดวก
สาธารณะ โดยสิ่งอ านวยความสะดวกเฉพาะบุคคลที่เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้คนพิการใช้พ่ึงทางร่างกายจะท า
ให้คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและหน้าที่พัฒนาขึ้น ส่วนสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท า
ให้คนพิการอยู่ร่วมกับคนอ่ืน มีปฏิสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคม จนเกิดการยอมรับ
จากสังคมเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ควรด าเนินการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยการจัดท าและปรับเปลี่ยนสิ่งอ านวยความสะดวกให้สอดคล้องกับ  
ความจ าเป็นและความต้องการของคนพิการทุกประเภทหรือมีการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวก
สาธารณะให้ทุกกลุ่มคนใช้งานร่วมกันได้ เพ่ือให้ความเป็นอยู่ดีของคนพิการยิ่งข้ึน  
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะผลการวิจัย 

1.1 ข้อเสนอแนะส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

1.1.1. กลุ่มผู้สูงอายุ 

1) มีความพร้อมด้านระยะเวลามีแหล่งสนับสนุนคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลคลองโยงจัดกิจกรรมการออกก าลังกายทุกเดือนอยู่เสมอ บางครั้งมีหน่วยงานภาครัฐเช่นนักศึกษา
จากโรงพยาบาลคริสเตียน นครปฐมไปจัดกิจกรรมการออกก าลังกายเช่นกัน แต่การออกก าลังกายนั้นต้อง
มีผู้น าที่เป็นเจ้าหน้าที่ ควรให้ผู้สูงอายุเป็นผู้น าแลกเปลี่ยนกันเพ่ือน าไปปฏิบัติในกลุ่มย่อย หรือน าไปปฏิบัติ
ด้วยตนเองทุกวัน หรือมากกว่าเพียงเดือนละครั้ง 

2 ) จัดกิจกรรมอ่ืน เช่น การร้องเพลง การเล่าเรื่อง เพ่ือปรับเปลี่ยนกิจกรรม 
ดังเช่นที่โครงการวิจัยด าเนินการ 

3) หาแนวทางการจดทะเบียนเป็นสมาคมเพ่ือรองรับสิทธิอันพึงมีพึงได้ตาม
กฎหมาย   

1.1.2. กลุ่มคนวัยแรงงาน 

1) ขยายความรู้ และนวัตกรรมการจัดการข้าวดีดตามหลักวิชาการ ทั้งการ
สาธิตทดลอง 

2) การน าข้าวดีดมาแปรรูปโดยฐานความรู้เชิงธุรกิจชุมชน  

1.1.3. กลุ่มเด็กและเยาวชน 

1) จัดโครงการต่อเนื่องทั้งใน และนอกโรงเรียนเพ่ือจิตส านึกเด็กมะเกลือรักษ์
ถิ่นโดยคนของชุมชน 

2) น าเสนอเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์ของคลองโยงในรูปแบบของสื่ออ่ืน เช่น 
บทละคร สื่อโสต เป็นต้น  

1.1.4. กลุ่มผู้พิการ 

1) ให้ความรู้การดูแลผู้พิการแก่ญาติและคนใกล้เคียงตามหลักการที่ถูกต้อง 
โดยเฉพาะการป้องกันความพิการ  

2)  มี พ้ืนที่ รองรับคนพิการตามความเหมาะสม เช่น  ทางสาธารณะ  
ห้องประชุมวัดมะเกลือ ห้องสุขา เป็นต้น 
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                3) หาแนวทางการจดทะเบียนเป็นสมาคมเพ่ือรองรับสิทธิอันพึงมี ได้ตาม
กฎหมาย  

1.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน 

1.2.1.การวิจัยนับเป็นบทเรียนที่ทรงคุณค่าส าหรับการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา กรณี
รายวิชาการศึกษาตลอดชีวิต และการพัฒนามนุษย์ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเป็นการศึกษาที่ใช้ชุมชน
เป็นฐานแห่งการเรียนรู้เชิงบูรณาการภาคทฤษฎี และการปฏิบัติที่สอดคล้องกับชุมชน นักศึกษาดุษฎี
บัณฑิตเป็นผู้ที่มีศักยภาพทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ การสร้างโอกาสการเรียนรู้ร่วมกัน
เป็นการหล่อหลอม แลกเปลี่ยนทั้งความรู้ และความผูกพัน ความสัมพันธ์อันดีงาม 

1.2.2.การเรียนการสอนที่ใช้การวิจัยเป็นฐานพึงระวังเกี่ยวกับระยะเวลา ด้วยสภาพการ
วิจัยอย่างน้อยต้องมีเวลาแห่งการครบรอบ 1 ปี แต่รายวิชาที่ก าหนดของแต่ละสถาบันมีเพียง 1 เทอม 
การเตรียมความพร้อมทั้งทฤษฎี และภาคสนามจะต้องมีความเชื่อมโยง และเข้มข้นชัดเจนอย่ างต่อเนื่อง
เป็นระบบ 

1.2.3.การวางแผนร่วมกันตลอดระยะชองการด าเนินงานวิจัย การแบ่งบทบาทหน้าที่ 
และการติดตามเป็นสิ่งส าคัญด้วยงานวิจัยกลุ่มเป้หมายเฉพาะมีลักษณะที่แตกต่าง มีความหลากหลาย 
คณะวิจัยต้องมีแผนงานที่ดี เพ่ือการแบ่งงานกันตามความสามารถ และช่วยเหลือกันตามโอกาส 

1.2.4.การมอบหมายงานต้องพิจารณาพ้ืนฐานของแต่บุคคล และความสมัครใจ  
ในการวิจัยกลุ่มเป้าหมายเฉพาะครั้งนี้มีกลุ่มที่ศึกษาจ าแนกเป็น 4 กลุ่มคือกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนวัยแรงงาน 
กลุ่มเด็กและเยาวชน และกลุ่มผู้พิการ นักศึกษาที่ร่วมโครงการมีเพียง 7 คน จึงมอบหมายงานกลุ่มละ 2 
คน ที่เหลือ คนเดียวได้พิจารณาความเหมาะสม ความสามารถเฉพาะให้ศึกษากลุ่มผู้พิการซึ่งนักศึกษามี
วิชาชีพการพยาบาลเป็นฐานเดิม จึงมีความรอบรู้ ทักษะเฉพาะการเยี่ยมบ้าน 

1.3  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย 
1.3.1 พ้ืนที่ต าบลคลองโยงมีขนาดใหญ่ มีความหลากหลายทั้งประชากร สภาพแวดล้อม

ของความเป็นเมือง ชนบท และกึ่งเมืองก่ึงชนบท มีหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระ
มากมาย การด าเนินงานควรเชื่อมโยงเพ่ือการต่อยอดมากกว่าการเริ่มต้นใหม่ ซ่ึงโครงการวิจัยนี้ได้รับความ
อนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยมหิดล เทศบาลต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองโยง ศูนย์
ด ารงชีวิตอิสระของคนพิการพุทธมณฑล และคนในชุมชนที่ให้ข้อมูลพ้ืนฐาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามสภาพ ความต้องการของชุมชน การวิจัยครั้งต่อไปควรด าเนินการต่อยอด
จะส่งผลส าเร็จยิ่งๆขึ้น 

1.3.2 การจัดประชุมโดยใช้เทคนิค A-I-C ในกรณีของกลุ่มที่มีลักษณะแตกต่างกันอาจ
เกิดความยุ่งยากในการเตรียมความพร้อม และสร้างความเข้าใจร่วมกัน เช่นกลุ่มผู้อายุ และเด็ก แต่อาจ
ด าเนินการตามข้ันตอนโดยมีการเว้นระยะเวลาได้ในขั้นของการสร้างพลัง หรือการคิดโครงการ 
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2.ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1.ควรศึกษาเชิงทดลองกลุ่มผู้สูงอายุเพ่ือเปรียบเทียบระหว่างผู้สูงอายุที่ออกก าลังกายตาม
โครงการ และผู้สูงอายุที่เน้นการเรียนรู้ในการดูแลตนเองร่วมกับการออกก าลังกาย 
2.การวิจัยเชิงทดลองพ้ืนที่ก าจัดข้าวดีดโดยใช้สารอินทรีย์ 
3.การน าข้าวดีดมาแปรรูปเพื่อเป็นธุรกิจชุมชน เช่น ข้าวยาคู ข้าวท าขนม เป็นต้น 
4. การสร้างสื่อพ้ืนบ้านหรือบทละครประวัติศาสตร์ชุมชนของเด็กและเยาวชน 
5.แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือสิทธิของผู้พิการชุมชนคลองโยง 
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อ านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย 
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           อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
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เรื่อง    การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ชุมชนคลองโยง 
 
เรียน   ผู้น า ผู้บริหาร ผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 
 

ด้วยภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้
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ระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์เป็นผู้ร่วมวิจัยนั้น 

ในการด าเนินการโครงการดังกล่าวคณะผู้วิจัยจะจ้ดกระบวนเรียนรู้โดยใช้เทคนิคA-I_C เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพ ปัญหา ศักยภาพ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในต าบลคลองโยง จึงขอเรียน
เชิญท่านเข้าร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ณ อาคารทรงไทยหลังใหม่ วัดมะเกลือ ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 
2554 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการจ้ดกระบวนเรียนรู้ตามวันและเวลาดังกล่าวและขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้  
  
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
          (รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริณา จิตต์จรสั) 
                               หัวหน้าโครงการวิจัย 
 
 
 
 
 
ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคม 
โทรศัพท์และโทรสาร 034-255777 
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แนวคิดและปฏิบัติการการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
วิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research based) 
 
การศึกษาอุดมศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตเป็นการเรียนรู้ที่ต้องอาศัยการศึกษาทฤษฎี

อย่างเข้มข้นประกอบการปฏิบัติจริงให้เกิดทักษะเพ่ือเพ่ิมพูนความช านาญการ สร้างองค์ความรู้ ซึ่ง
การเรียนรู้ที่เหมาะสมที่สุดคือการวิจัย ผู้เรียนและผู้สอนจึงมีแนวคิดร่วมกันว่าจะด าเนินการเรียนรู้วิชา
การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน ตาม
นโยบายของสกอ.ในการส่งเสริมการวิจัยเพ่ือความเป็นมาตรฐานในระดับสากล จากแนวคิด และ
ความส าคัญของการวิจัยจึงน าสู่แนวทางกาiปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมดังนี้ 

1. ศึกษาค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ เนื้อหา ตามแบบ มคอ 3  
2. ประชุมและปฏิบัติการเขียนโครงร่า งการวิจัย ก าหนดพ้ืนที่ ไม่ห่างไกลจาก

มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นการวิจัยที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ตรงกับสาขาท่ีศึกษา ใช้การวิจัยที่ศึกษา
ชุมชนเป็นห้องเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใช้เทคนิคการศึกษาชุมชนสร้างองค์ความรู้  

3. ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ กระบวนการเรียนรู้ พ้นที่ที่จะศึกษา 

4. เขียนโครงร่างการวิจัย เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ และปรับแก้ไข โครงการชื่อการ
จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะในหมู่บ้านคลองโยง ต าบลคลองโยง   
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม(Organizing  a Learning Process for Specific Target 
Groups to Enhance Their Potential :Tambon klongyong,  Amphur Phutthamonthon , 
Nakorn Pathom Province) 

5. จัดท าแผนปฏิบัติการชุมชนในด้านวัตถุประสงค์ วิธีการ ระยะเวลา การประสานงาน
โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ซึ่งระยะแรกลงพ้ืนที่ทุกคนเพ่ือการเรียนรู้เบื้องต้น  

6. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนการศึกษาในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
7. ลงพ้ืนที่จ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหา ความต้องการ 

ศักยภาพ  
8. วิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะของ ปัญหา ความต้องการ 

ศักยภาพ เพื่อจัดโครงการกระบวนการเรียนรู้ 
9. จัดกระบวนการเรียนรู้ตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
10. ติดตามและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
11. น าเสนอกระบวนการและผลการเรียนรู้ตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
12. สรุปผลโครงการ 
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แบบสอบถามเพื่อการประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้    
“สภาพ ปัญหา ศักยภาพ และความต้องการการจัดกระบวนการเรียนรู้ต าบลคลองโยง” 

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.00 – 16.00 น.   ณ อาคารทรงไทยหลังใหม่ วัดมะเกลือ 
.............................................................................. 

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ          1.ชาย        2. หญิง 
2. อายุ........................ป ี
3. ระดับการศึกษา 
 1. ประถมศึกษา  2. มัธยมศึกษาตอนต้น  3. มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 4. ปริญญาตรี            5. สูงกว่าปริญญาตรี            6. อ่ืนๆ.......................... 

       4.ประเภท/กลุ่มของผู้เข้าร่วมโครงการ  
 ผู้สูงอายุ                       ท านาข้าว                     เด็กและเยาวชน              
 กลุ่มพิเศษ                    อ่ืนๆ........................ 

                                          ผู้แทนชุมชน 
                                          ภูมิปัญญา 
                                          หน่วยงาน องค์กร 
                                          อ่ืนๆ........................ 

ตอนที่ 2  แบบประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
รายการ 

ระดับความ 
ข้อเสนอแนะ มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ขั้นตอนของการจัดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

      

2. ประโยชน์ของการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

      

3. การน าผลไปใช้       
4. บรรยากาศของการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 
      

5. การมีส่วนร่วมระหว่างการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

      

6. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม       
   

ขอขอบคุณอย่างยิ่ง  
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แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน ครั้งที่ ..........  
 

วัน.....................เดือน ...........................................พ.ศ. .......................เวลา .......................................  
บ้านเลขท่ี .........................................................................................................................  
 
วัตถุประสงค์ของการเยี่ยมบ้านครั้งนี้ คือ  

.................................. 
..................  

...................................................................  
..................  

..................................................................................................... 
 
 

ข้อเท็จจริง / สิ่งที่พบ  ความคิดเห็น / ข้อสังเกต  
สภาพบ้าน.............................................................  
.............................................................................  
.............................................................................  
.............................................................................  
.............................................................................  
ความสัมพันธ์........................................................  
............................................................................  
.............................................................................  
............................................................................. 
.............................................................................  
.............................................................................  
สิ่งแวดล้อม..........................................................  
............................................................................  
............................................................................  
อ่ืนๆ .....................................................................  
...............................................................................  
.............................................................................  
.............................................................................  
...............................................................................  
...............................................................................  
...............................................................................  
...............................................................................  

......................................................................  

......................................................................  

.............................................................. ........  

......................................................................  

......................................................................  

......................................................................  

......................................................................  

......................................................................  

......................................................................  

......................................................................   

......................................................................  

......................................................................  

......................................................................  

......................................................................  

......................................................................  

......................................................................  

......................................................................  

...................................................................... 

................................................................ ...... 

...................................................................... 

...................................................................... 

...................................................................... 
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สรุปประเด็นปัญหา  การช่วยเหลือเบื้องต้น  
จากตัวคนพิการ จากครอบครัว  
จากสิ่งแวดล้อม อ่ืนๆ 

............................................................. ................  

.............................................................................  

.............................................................................  

.............................................................................  

.............................................................................  

.............................................................................  

.............................................................................  

.............................................................................  

.............................................................................  

......................................................................  

......................................................................  

......................................................................  

......................................................................  

......................................................................  

......................................................................  

......................................................................  

......................................................................  

......................................................................  

......................................................................  

 

บันทึกการสังเกต 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................ ................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................................. ...................
................................................................................................................ ................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................  
ข้อเสนอแนะส าหรับการเยี่ยมบ้านครั้งต่อไป  
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
....................................................................................... .........................................................................  
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................................................................................................. ..............
..................................................................................................................... ...........................................
............................................................................................................................. ...................................  

 
 

...............................................................................ลงชื่อผู้เยี่ยมบ้าน  
                                                    (..............................................................................)



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แผนการด าเนินการเครื่องมือการศึกษา 
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แผนการด าเนนิการ 

วัน เดือน ปี กิจกรรม เครื่องมือ/วิธีการ เป้าหมาย 
พ.ค.54 ศึกษาเอกสารข้อมูล

สภาพชุมชน(ด้านสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง
และสิ่งแวดล้อม ความ
ต้องการเรียนรู้ อาชีพ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา) 

ก าหนดกรอบข้อมูล
พ้ืนฐานทางสังคม 
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
การเมืองการปกครอง
และสิ่งแวดล้อม ความ
ต้องการเรียนรู้ อาชีพ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 

การส ารวจข้อมูลสภาพ
ทางสังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครองและ
สิ่งแวดล้อม ความ
ต้องการเรียนรู้ อาชีพ 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ชุมชนโคลงโยง และ
ต าบลคลองโยง 

6มิ.ย.54 วางแผนปฏิบัติการการ
วิจัย การก าหนด
ระยะเวลา กิจกรรม 
บทบาทความ
รับผิดชอบ การศึกษา
ชุมชน ในขั้นของการ
เตรียมการ การ
ด าเนินการ และการ
สรุปผลการวิจัย 

ประชุม ปรึกษาหารือ 
อภิปราย และสรุปผล
ร่วมกัน 

แผนการด าเนินการ
อย่างมีส่วนร่วม 

15 มิย.54 -ประสานงานเพื่อขอ
ความอนุเคราะห์
นักวิชาการพ้ืนที่ และ 
ลงพื้นที่เพ่ือ ส ารวจ
ชุมชน 

- แบบส ารวจชุมชน 
 
 
 
 
 
- วิเคราะห์โครงสร้าง
ชุมชน,ประวัติศาสตร์
ชุมชนแผนที่ชุมชน 

- แนะน าตัว ท าความ
รู้จักคุ้นเคย 
- พบนักวิชาการท่ี
ท างานในชุมชน ท า
ความรู้จักพ้ืนที่และคน
ในชุมชน 
- ข้อมูลพืน้ฐานชุมชน 
ด้านสภาพชุมชน,
ประวัติศาสตร์แผนที่
ชุมชน 
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แผนการด าเนนิการ (ต่อ) 

วัน เดือน ปี กิจกรรม เครื่องมือ/วิธีการ เป้าหมาย 
19 มิย.54 เรียนรู้กระบวนการ

จัดท า A-I-C และการ
ถอดบทเรียน 

การศึกษาเอกสาร  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในคณะวิจัย และ
ปฏิบัติการใน
สถานการณ์จริงของ
พ้ืนที่ 
อัมพวา บางกอกฟอร์
รั่มร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ 

มีความรู้ความเข้าใจ
และทักษะเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดท า A-I-
Cในสถานการณ์จริง 

20 มิย.54 วิเคราะห์ข้อมูลชุมชน
เพ่ือก าหนดและ
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
4 กลุ่ม 
 

แบบส ารวจข้อมูล
ชุมชน 

มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน
ทั้งปริมาณและคุณภาพ
เพ่ือการวิจัย 

มิย.54 ศึกษาสภาพ ความ
ต้องการ และศักยภาพ
ของกลุ่มเป้าหมาย 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือ
ศึกษาสภาพความ
ต้องการและศักยภาพ 

ข้อมูลจากการศึกษา
สภาพความต้องการ
และศักยภาพของ
กลุ่มเป้าหมาย 

กค.54 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
วางแผนจัดท า
กระบวนการ A-I-C 
ของทุกกลุ่มเป้าหมาย 

เตรียมกระบวนการ
จัดท าตามเทคนิค A-I-
C 

แผนกระบวนการ
เรียนรู้ตาม
กลุ่มเป้าหมาย 

สค.54 สรุปเพื่อจัด
กระบวนการเรียนรู้ตาม
กลุ่มเป้าหมาย 

การปฎิบัติการอย่างมี
ส่วนร่วมในข้ันของการ
ให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ 
และประเมินผล 

คู่มือ แนวทางการ
เรียนรู้ในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 

สค.54 จัดกระบวนการเรียนรู้
ตามกลุ่มเป้าหมาย 

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันของ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 

สค.54 สรุปผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้และพัฒนา
หลักสูตร 

 -ผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 

กย.54 จัดเวทีคืนข้อมูลสู่
ชุมชน 

 ชุมชนพ่ึงตนเอง 
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เครื่องมือศึกษาชุมชน 

โครงสร้างชุมชน 

ภาพรวมของชุมชน โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ  
- สังคมและวัฒนธรรม (ความสัมพันธ์ของกลุ่มคนในสังคม กลุ่มเครือญาติ กลุ่ม

กิจกรรมการพัฒนา ค่านิยม ความเชื่อ การศึกษา สุขภาพอนามัย ประเพณี ภูมิปัญญา) 
- เศรษฐกิจ (การประกอบอาชีพ กลุ่มอาชีพ การถือครองที่ดิน ค่าครองชีพ รายได้ 

รายจ่าย ลักษณะการใช้ชีวิต กองทุน) 
- การเมือง การปกครอง (การเมืองท้องถิ่น ผู้น าชุมชนแบบเป็นทางการ ไม่เป็น

ทางการ ผู้น ากลุ่ม ความคิดและการรับรู้เชิงประชาธิปไตย) 
- สิ่งแวดล้อม (สภาพทางกายภาพ แหล่งน้ า การรักษาและการจัดการกับ

สิ่งแวดล้อม) 
- สวัสดิการชุมชน (กองทนุหมู่บ้าน กองทุนฌาปนกิจ กองทุนอื่นๆ) 

ประวัติศาสตร์ชุมชน 

- เรื่องราวความเป็นมาของชุมชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ในด้านสังคม วัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองฯลฯ 

การส ารวจพื้นที่การจัดท าแผนที่การวิจัย 

การสัมภาษณ์เชิงลึก 

- ข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
- สภาพของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
- ความต้องการและปัญหา 
- ศักยภาพของกลุ่ม 
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ประวัติคณะผู้วิจัย 
 

1. ศิริณา  จิตต์จรัส 
Sirina Jitcharat 
รองศาตราจารย์ 
ภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคม คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โทร 081-5618740 
Sirina_c@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  
2522 วท.บ. สาขาพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
2524 ศศ.ม. สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2531 Ph.D. สาขาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัย Central Luzon  

ประเทศฟิลิปปินส์ 
ผลงานทางวิชาการ 
1. วิจัย 
ศิริณา จิตต์จรัส.(2535). การสร้างชุดการสอนวิจัยเบื้องต้นส าหรับศึกษานิเทศก์ และครูอาจารย์ใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 1 (ทุนส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ) 
ศิริณา จิตต์จรัส.(2533).การประเมินสภาพความพร้อมท้องถิ่นในการขยายการศึกษาพื้นฐาน 12 ปี เขต

การศึกษา 1 
ศิรณิา จิตต์จรัส.และคณะ.(2536).การศึกษาปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการสั่งแต่งตั้งข้าราชการ

ครูของกรมต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ (ทุนส านักงาน ก.ค.) 
ศิริณา จิตต์จรัส และคณะ.(2538). ประเมินศักยภาพการอบรมผู้บริหารระดับสูงสถาบันพัฒนา

ผู้บริหาร (ทุนกระทรวงศึกษาธิการ). 
ศิรณิา จิตต์จรัส.(2545) .การสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน (ทุนสถาบันราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา). 
ศิริณา จิตต์จรัส.(2545). บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสัตว์ป่าและการอนุรักษ์สัตว์ป่า(ทุน

ส านักงานครุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ). 
 

ศิริณา จิตต์จรัส.(2546).  การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา(ทุนสถาบันราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา). 

ศิริณา จิตต์จรัส.(2548)และคณะ.  .  การบริหารจัดการเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพสมุนไพรในอ าเภอ
บางบาล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ทุนเครือข่ายวิจัยภาคกลางตอนบน). 

ศิริณา จิตต์จรัส.(2549)และคณะ.  .  แนวทางการพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานเพื่อก้าวสู่ระดับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์
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ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ทุนส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา). 

ศิริณา จิตต์จรัส.(2550)และคณะ.  โครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมส าหรับการเผยแพร่ความรู้
ด้านประชากร สังคมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตของคนไทยเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก:กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(ทุนส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ). 

ศิริณา จิตต์จรัส.(2552).โครงการศึกษาและสรุปบทเรียนกรณีการทดลองการถ่ายโอนสถานีอนามัย
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัพระนครศรี
อยุธยา(ทุนสวรส. กระทรวงสาธารณสุข ) 

ศิริณา จิตต์จรัสและคณะ.(2555).การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ทุนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ). 

ศิริณา จิตต์จรัสและคณะ.(2555).กระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะใน
หมู่บ้านคลองโยง ต าบลคลองโยง   อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม.(ทุนคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร). 

2. หนังสือ(ต ารา) 
นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ และศิริณา จิตต์จรัส.(2538).ประมวลสาระชุดวิชาการส่งเสริมการเกษตรเพื่อ

การพัฒนา ชุดที่ 1 บัณฑิตศึกษา  สาขาส่งเสริมการเกษตรและ สหกรณ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

ศิริณา จิตต์จรัส.(2546). เอกสารประกอบการสอน ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
(Methodology of Social Research)  มหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรี-อยุธยา. 

ศิริณา จิตต์จรัส.(2552). เอกสารค าสอน วิถีไทย(Thai Living)มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา . 

ศิริณา จิตต์จรัส.(2554). เศรษฐกิจชุมชนและภูมิปัญญาไทย(Community Economy and Thai 
Wisdom) ฉบับปรับปรุง มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

3. บทความ 
ศิริณา จิตต์จรัส.(2548).  การบริหารจัดการเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพสมุนไพรในอ าเภอบางบาล  จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา.วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ 
ศิริณา จิตต์จรัส.(2550). การพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานเพื่อก้าวสู่ระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่ง

ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของ
ที่ระลึกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บทความวิชาการประกอบการสัมมนาเรื่อง
ขับเคลื่อนพลังชุมชนเพื่อโลกอนาคต คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2-4 กันยายน2552:179-189 

ศิริณา จิตต์จรัส.(2551). การพัฒนานวัตกรรมส าหรับการเผยแพร่ความรู้ด้านประชากร สังคม
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตของคนไทยเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองมรดก
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โลก:กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา.วารสารส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

ศิริณา จิตต์จรัส.(2551). โครงการศึกษาและสรุปบทเรียนกรณีการทดลองการถ่ายโอนสถานีอนามัย
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลบางนมโค อ าเภอเสนา จังหวัพระนครศรี
อยุธยา.วารสารส านักวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

ศิริณา จิตต์จรัส.(2553). รวมบทความงานวิจัย สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา . 

ศิริณา จิตต์จรัส และคณะ.(2554).บทความ Water Crisis วิกฤติน้ า กับการเรียนรู้ตลอดชีวิต.วารสาร
ส านักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์8(2). 

ศิริณา จิตต์จรัสและคณะ.(2554).บทความนายธนาคารเพ่ือคนจน.วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร9(1):160-171. 

 
2. น.ส.กรรัตน ์ พิพัฒน์ผล 

ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท อัลเทอเนทีฟ โปรเกรส จ ากัด 
ประวัติการศึกษา  

ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยมหิดล  
ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(ก าลังศึกษา)  
  

3. น.ส.นริศรา อินทะสิริ  
อาจารย์ ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จ.นครปฐม 

ประวัติการศึกษา  
วทบ. (เกษตรศาสตร์) สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วทม.(เกษตรศาสตร์) สาขาส่งเสริมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(ก าลังศึกษา)  
 
4. น.ส.สุธีรา  บัวทอง  

พยาบาล ประจ ากรมแพทย์ทหารอากาศ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา  
ประวัติการศึกษา  

พยาบาลศาสตร์บัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  
พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต ม.มหิดล  
ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(ก าลังศึกษา)  
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5. น.ส.จรัญญา วงศ์พรหม 

นักวิจัยช านาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ประวัติการศึกษา  

บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
การจัดการพัฒนาชนบทมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(ก าลังศึกษา)  
 
6. น.ส.มธุวีริญจ์ เกตุสิงห์น้อย 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ กระทรวงสาธารณสุข 
ประวัติการศึกษา  

พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา   
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  
ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(ก าลังศึกษา) 
 
7. นายสุทธิพงศ์ สภาพอัตถ์ 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ กองบริการการศึกษา ม.ศิลปากร  
ประวัติการศึกษา  

ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

(ก าลังศึกษา)  
 
8. น.ส.ธนวรรณ  สินประเสริฐ  

พยาบาล โรงพยาบาลโพธาราม  
ประวัติการศึกษา 

ประกาศนียบัตรพยาบาฃศาสตร์ วิทยาลัพยาบาลบรมราชชนนี  
พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน  
ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ฅ

(ก าลังศึกษา)  
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