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ชุมชน กับ การควบคุมโรค
แนวคิดและบทเรียนจากการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Action Research-PAR)
๑. การวิจัยแบบ PAR : อะไร ทําไม อย่างไร
ทําไมต้อง PAR
วิกฤติทางสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม นานัปการที่เรากําลังเผชิญในปัจจุบัน ทําให้เกิดการ
ยอมรับมากขึน้ ว่า เรากําลังเผชิญกับปรากฏการณ์อันซับซ้อน (Complexities) ที่ชุดความคิดและเครื่องไม้
เครื่องมือที่มีอยู่ไม่อาจจะจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนที่เคยเป็นหรือเคยเชื่อมาก่อน ในทางสุขภาพ
วิธคี ดิ ทางชีวการแพทย์ ที่ว่าด้วยการมุ่งค้นหาสาเหตุหลัก และทําการกําจัด ปรับแต่ง หรือซ่อมใหม่ ด้วยยา
วัคซีน หรือเทคโนโลยีทางการแพทย์ ต่างๆ ดูจะใช้ได้นอ้ ยลงเรื่อยๆ กับการเผชิญหน้ากับปัญหาใหม่ๆ
ทัง้ หลาย นับตัง้ แต่โรคติดเชื้อ โรคอุบัติใหม่ อุบัตซิ ้ํา (เอดส์ วัณโรคดื้อยา มาลาเรีย ซาร์ ไข้หวัดนก และ
ไข้หวัด ๒๐๐๙ ฯลฯ) โรคอันเนื่องมาจากพฤติกรรม และ สังคม (โรคเรื้อรัง ความเครียด ความรุนแรง และ
โรคที่มสี าเหตุทางสังคมทัง้ หลาย) และรวมถึงปัญหาสุขภาพ ที่เกิดจากภัยพิบัติ และภาวะโลกร้อน ทัง้ หลาย
ทุกวันนี้ เรายอมรับกันมากขึน้ ว่า ปัญหาสุขภาพที่ปรากฏในปัจจุบัน แท้จริงมีธรรมชาติเป็น
ปรากฏการณ์ที่ซับซ้อน ทั้งในแง่อาการที่ปรากฏ สาเหตุ และผลที่ตดิ ตามมา วิกฤติสุขภาพที่ปะทุขนึ้ มา
พร้อมๆกับวิกฤติดา้ นอื่นๆ เช่น วิกฤติพลังงาน สิ่งแวดล้อม สังคม การเมือง ความขัดแย้งและสงคราม ความ
ยากจนและความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ ฯลฯ นัน้ ฟริ๊ตจ๊อบ ค้าปร้า (Capra: ๑๙๘๒) วิเคราะห์วา่ เป็น
อาการที่แตกต่างของวิกฤติเดียวกัน (different facets of a single crisis) โดยวิกฤติที่วา่ นัน้ คือวิกฤติของวิธี
คิดในการรับรูค้ วามจริง (Crisis of Perception) ที่นอกจากไม่เพียงพอที่จะทําความเข้าใจความจริง และ
แก้ปัญหาแล้ว แต่ยังมีผลให้เกิดวิกฤติอื่นๆตามมาอีกด้วย
ทุกวันนีช้ ัดเจนว่า โลกต้องการชุดความคิดใหม่ ในการเผชิญกับวิกฤติต่างๆรวมทัง้ ปัญหาสุขภาพ
โดยเป็นชุดความคิดที่ไม่เพียงเพื่อใช้ในการอธิบายหรือแก้วกิ ฤติ ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงมากขึน้ แต่ยัง
เป็นเรื่องมือในการสร้างความรูแ้ บบใหม่อกี ด้วย
ในบรรทัดฐานปัจจุบันและที่ผา่ นมา การวิจัย (Research) คือสิ่งที่ถูกเชื่อว่า เป็นเครื่องมือในการสร้าง
ความรู้ (Knowledge) และความรูท้ ี่ได้จากการวิจัย มักจะถูกเชื่อโดยไม่ตงั้ คําถามว่า เป็นอย่างเดียวกับ
“ความจริง” (Fact/ truth) คําว่าการวิจัยมักผูกกับคําว่า “วิทยาศาสตร์” แปลว่า เมื่อมีการวิจัย ย่อมคาดหวัง
ได้วา่ จะมีความเป็นวิทยาศาสตร์ และมีความเป็นวิทยาศาสตร์ ก็จะเป็นหลักประกันว่า จะได้มาซึ่งความจริง
(จนคําว่า วิจัย วิทยาศาสตร์ ความรู้ และความจริง หลายครัง้ ถูกใช้ในความหมายเดียวกัน) และเมื่อมีการหา


ความรูด้ ้วยกระบวนการวิจัยที่เรียกว่าแบบวิทยาศาสตร์ ก็เป็นอันคาดได้วา่
ความรู้นนั้ จะนําไปสูก่ าร
แก้ปัญหาทัง้ หลายของมนุษยชาติทงั้ หลาย
อย่างไรก็ดี มองในเชิงประวัตศิ าสตร์และปรัชญา คําว่า ความรู้และวิธกี ารหาความรู้แบบ
วิทยาศาสตร์ที่เป็นมรดกทางปัญญาของโลกตะวันตก
หาใช่เป็นปัญญาหรือวิธกี ารแสวงหาปัญญาอัน
บริสุทธิ์ เป็นกลาง และสากล อันเกิดจากการค้นพบด้วยอัจฉริยภาพของมนุษย์ (อันเทียบได้กับการค้นพบ
อริยสัจ ของพระพุทธเจ้า) ตรงกันข้าม วิทยาศาสตร์ เป็นเพียงผลลิตทางปัญญาอย่างหนึ่ง ของโลกตะวันตก
ในการนิยาม ค้นหา พิสูจน์ และสร้างความรูแ้ ละความจริง ที่มรี ากฐานมาจากอารยธรรมกรีกและโรมัน ที่มี
การพัฒนาสูงสุดในยุค Enlightenment ในปลายศตวรรษที่ ๑๗ ต่อศตวรรษที่ ๑๘ ของยุโรป ชุดความคิดทาง
วิทยาศาสตร์ที่ว่านี้ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากทัศนะแม่บทของฟิสกิ ส์แบบนิวตัน และปรัชญาวิทยาศาสตร์แบบ
คาร์เตเซี่ยน ให้ความสําคัญกับความจริง ที่รผู้ า่ นประสาทสัมผัสหรือเป็นความจริงที่จับต้องได้ (Empiricism)
เน้นการใช้เหตุผล (Reason) ในการเข้าถึงความจริง มีทัศนะต่อความจริงว่ามีธรรมชาติแบบกลไกเหมือน
เครื่องจักร (Mechanistic) กาย/วัตถุกับจิตแยกจากกันได้ (Dualistic) และปรากฏการณ์ส่วนรวม สามารถ
ค้นพบได้จากคุณสมบัตขิ องส่วนย่อย ที่แยกศึกษาได้เป็นส่วนๆ (Reductionism) วัฒนธรรมความรู้แบบ
วิทยาศาสตร์ ยังให้ความสําคัญกับความรูท้ ี่ชัดเจน (explicit knowledge) ที่ได้จากผูเ้ ชี่ยวชาญ ที่ใช้วิธกี ารใน
การหาความรูท้ ี่เป็นระบบระเบียบชัดเจน เป็นกลาง ไม่มอี คติ โดยผ่านการกระทําที่เรียกว่า “การวิจัย”
ความรูท้ ี่วา่ นี้ ถือว่าเป็นความจริงที่ “จริงเพียงหนึ่งเดียวและจริงกว่า” ความจริงอย่างอื่น ความจริง ความรู้
และกระบวนการหาความรู้ ที่ผา่ นชุดสมมุติฐานเหล่านี้ เมื่อประกอบกับการสนับสนุนของอํานาจอย่างอื่น
(โดยเฉพาะอํานาจรัฐ) จึงกลายเป็นความจริงที่ค่อยๆ ผูกขาด กดทับหรือแม้กระทั่งทําลาย ความรูห้ รือความ
จริงแบบอื่นหรือของคนอื่น ดังเช่นปรากฏการณ์ที่ว่า ความจริงของหมอหรือของคนจบปริญญา ย่อมต้อง
จริงกว่าความจริงของคนไข้ หรือชาวบ้าน เพราะหมอหรือคนจบการศึกษาสูงๆ ย่อมมีความเป็นวิทยาศาสตร์
มากกว่าเป็นต้น
อย่างไรก็ดี วิกฤติของโลกในปลายศตวรรษที่ ๒๐ กลายเป็นความท้าทายต่อชุดความคิด
วิทยาศาสตร์แบบที่ว่านี้อย่างมาก ปัญหาที่ซับซ้อนทัง้ เหตุและผล ที่แก้เท่าไหร่ ก็ไม่ตก เกิดอาการปัญหาเก่า
หมดไป ปัญหาใหม่ตามมา หรือแก้ได้แต่ ไม่ยั่งยืน ฯลฯ กลับกลายเป็นการชี้ให้เห็นทางตัน และขีดจํากัดของ
สิ่งที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ วิกฤติใหม่ๆ เกิดขึน้ ในขณะที่โลกผลิตความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มากมายทุกวัน
เกิดเป็นภาวะความรูท้ ่วมหัว แต่เอาตัวไม่รอด ทั่วไปหมด
ภาวะดังกล่าว นําไปสูค่ วามคิดว่า เราต้องการกระบวนคิดและวิธกี ารได้มาซึ่งความรูช้ ุดใหม่ ที่ทําให้
เราสามารถทําความเข้าใจกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้ ที่ตรงกับความจริงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ อย่างได้ผล
มากขึน้
ในการเผชิญกับปัญหาภัยพิบัตทิ ี่เนื่องจากวิกฤติโลกร้อนก็ดี ปัญหาโรคอุบัติใหม่-อุบัตซิ ้ํา ก็ดี
บทสรุปหนึ่งที่ตรงกันมากขึ้นคือ ปัญหาเหล่านี้ มีตัวกําหนดหรือสาเหตุของปัญหา (determinants) ที่มากมาย


ซับซ้อน และเชื่อมโยงกัน หลายระดับ ไม่อาจแก้ได้เพียงการจัดการตัวแปรหลัก ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง
(เพราะไม่มี หรือหาไม่ได้) รวมทัง้ ปัญญาหรือความรู้ในการรับมือกับปัญหา ก็ไม่อาจผูกขาดอยูก่ ับ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ หรือ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอีกต่อไป หากแต่ตอ้ งเป็นการเปิดกว้างต่อภูมปิ ัญญาทัง้ หลายประดามี
รวมทั้งจําเป็นต้องมีการขยายนิยามของคําว่า
“วิทยาศาสตร์”
ให้ไปไกลกว่าการยึดความจริงและ
กระบวนการหาความจริงแบบเคร่งครัด ไปสูช่ ุดวิธคี ดิ ที่เห็นความเป็นระบบ ความสัมพันธ์และโยงใยที่ซ้อน
เร้น ของปรากฏการณ์ ซึ่งหลายส่วน มีอยู่แล้วในระบบคิดหรือภูมปิ ัญญาอื่นๆ
การขยายการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการนิยามความจริง และการสร้างและใช้ความรู้ เพื่อการ
เผชิญกับวิกฤติทางสุขภาพและสังคม อันเป็นหลักการพืน้ ฐานของ สิ่งที่เรียกว่า การวิจัยเชิงปฏิบัตกิ ารแบบมี
ส่วนร่วม เป็นหนึ่งในการเคลื่อนไหวตามแนวทางที่ว่านั้น
๒. PAR คืออะไร
Participatory Action Research- PAR เป็นหนึ่งในคําที่ใช้เรียกกระบวนการพัฒนาที่เชื่อในปรัชญาของ
การร่วมด้วยช่วยกันหรือ Partnership approach หรือในแนวคิดการวิจัยแบบ Participatory Methodologies
ซึ่งในต่างบริบท ต่างกรรม ต่างวาระ ยังมีคําอีกหลายคํา ที่มคี วามหมายแบบเดียวกันนี้ เช่น
Action research
Participatory research
Participatory Feminist research
Action/science inquiry
Cooperative inquiry
Critical action research
Empowerment evaluation
Participatory Rural Appraisal- PRA
Rapid Rural Appraisal - RRA
Participatory Learning and Action- PLA
Community-based participatory research- CBPR เป็นต้น
การวิจัยหรือการพัฒนาตามปรัชญาหรือแนวทางแบบนี้ เกิดขึน้ ในราวหลังทศวรรษที่ ๑๙๖๐๑๙๗๐ และถูกใช้ในหลายด้านของการพัฒนา (การศึกษา การพัฒนาชุมชน สาธารณสุข การเกษตร ฯลฯ)
และในหลายมุมของโลก ทัง้ นีด้ ว้ ยพืน้ ฐานแนวคิดทางปรัชญา และวิธีวทิ ยาที่แตกต่างหลากหลาย โดยเฉพาะ


ในทัศนะเบือ้ งหลังในการมองความหมายของการวิจัย บทบาทของการวิจัยกับการแก้ปัญหาสังคม และ นัย
ยะทางเศรษฐกิจการเมือง และจริยธรรม ที่มีอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า “การวิจัย”
ในทางปฏิบัติ การวิจัยในแนวนี้ แม้อาจจะถูกเรียกด้วยคําเดียวกัน แต่ก็อาจกํากับด้วยฐานคิดทาง
ปรัชญาและทฤษฎีที่แตกต่างกัน นับตัง้ แต่ มาร์กซิสต์ ทฤษฎีวพิ ากษ์ สตรีนิยม หรือแม้กระทั่งแนวคิดการ
พัฒนากระแสหลัก ที่มองการมีส่วนร่วมของคนจน เป็นเพียง “ทรัพยากรหรือเครื่องมือ” ใน
กระบวนการพัฒนา ที่เป็นการสอนให้คนจน เรียนรูท้ ี่จะช่วยตนเองแทนการแบมือรับ
ความหลากหลายในการแนวคิดพืน้ ฐาน และ บริบทการใช้ ทําให้การวิจัยแบบนี้ ไม่มรี ูปแบบ ในการ
ออกแบบการวิจัย (research design) และการดําเนินการ ที่ตายตัว และไม่มที ฤษฎีใด ทฤษฎีหนึ่ง เป็นหลักที่
เป็นที่ยอมรับเป็นหนึ่งเดียว
อย่างไรก็ดี ลักษณะหรือหลักการสําคัญ ที่การวิจัยแบบนีม้ คี ล้ายคลึงกัน ก็คือ (McIntyre ๒๐๐๘:๑)
หนึ่ง การมีข้อผูกพันร่วมกัน (Collective commitment) ในการเข้าไปค้นหา หรือจัดการกับประเด็น
หรือปัญหา
สอง การเกิดความต้องการ ที่จะเข้าไปมีสว่ นร่วมเรียนรู้ พัฒนา ทัง้ ในฐานะปัจเจกและกลุม่ เพื่อ
สร้างความชัดเจนหรือแก้ไขในปัญหาหรือประเด็นที่เป็นความต้องการนัน้
สาม มีการร่วมตัดสินใจ (Joint decision) ที่จะเข้าไปร่วมในกิจกรรมหรือการกระทําต่างๆ ทัง้ ระดับ
บุคคลและกลุม่ ที่จะนําไปการได้มาซึ่งวิธกี ารหรือกระบวนการในการแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายต่างๆ
ที่เข้าไปร่วม
สี่ มีการสร้างภาคี/พันธมิตรเกิดขึน้ ระหว่างนักวิจัยกับผูท้ ่มี สี ว่ นร่วมอื่นๆ ในการวางแผน ดําเนินการ
และใช้ผลจากการวิจัย นัน้
ในปัจจุบัน เป็นที่ตระหนักว่า การวิจัยแบบ PAR เป็นเครื่องมือที่มปี ระสิทธิภาพ ในการจัดการกับ
ปัญหาสุขภาพและการพัฒนา อันมีเหตุและปัจจัยอันซับซ้อน การ (Complex determinants) โดยเฉพาะการ
ทําให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนด้วยกระบวนการเติบโตทางทักษะและปัญญาจากการตื่นรูจ้ ากการะบวน
การมีส่วนร่วมในการวิจัย (sustainable through learning through action and self-awareness)
๓. หลักการสําคัญของ PAR
หนึง่ PAR ประกอบด้วย การปฏิบัตกิ าร (Action) ซึ่งหมายถึงการลงมือกระทํา เพื่อการแก้ปัญหา
หรือดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย อย่างใดอย่างหนึ่ง และการวิจัย (Research) ซึ่งหมายถึงกระบวนการหรือ
วิธกี ารในการตอบโจทย์หรือค้นหาความจริง ที่มรี ะบบระเบียบ มีการออกแบบ (design) อย่างเป็นขัน้ ตอน


หรือกล่าวง่ายๆว่า เป็นกระบวนการที่ใช้ปัญญาหรือเพื่อให้เกิดปัญญา เห็นความจริง การปฏิบัตกิ ารและการ
วิจัย สามารถแยกกันได้ (ปฏิบัตกิ ารณ์โดยไม่วิจัย หรือวิจัยโดยไม่มกี ารปฏิบัตกิ ารณ์) แต่เมื่อใดที่รวมกัน
แปลว่า การกระทํานัน้ ต้องมีกระบวนการแห่งปัญญา หรือ กระบวนการแห่งปัญญาหรือการวิจัยนัน้ ต้องมี
การลงมือกระทํา และเมื่อรวมคําว่า การมีส่วนร่วมเข้าไป ความหมายง่ายๆ ก็คอื ทัง้ การปฏิบัตกิ ารและ
กระบวนการตอบโจทย์หรือค้นหาความจริงอย่างเป็นระบบระเบียบนัน้ ต้องเป็นการกระทําร่วมกัน มิใช่เพียง
โดยใคร ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่ง
สอง การวิจัยแบบ PAR เริ่มจากฐานคิด ในการเห็นศักยภาพและคุณค่าของคน ที่ลว้ นมีศักยภาพที่
สามารถเป็นทัง้ ปราชญ์และนักปรัชญาในตัวเอง (“All People are Intellectuals and Philosophers” - Antonio
Gramsci)
สาม การวิจัยแบบนี้ หัวใจอยูท่ ี่คน โดยเฉพาะผูท้ ี่ถูกมองว่าคือผูท้ ี่จะมีส่วนได้ส่วนเสียจากการพัฒนา
Research in PAR is ideally BY the local people and FOR the local people
สี่ การวิจัยแบบ PAR มิใช่กระบวนการแนวดิ่งหรือความสัมพันธ์แบบผูท้ ี่พัฒนาแล้ว ไปพัฒนาผูท้ ี่ยัง
ไม่พัฒนา หากแต่เป็นกระบวนการพัฒนา เรียนรู้ และ เติบโตไปด้วยกัน ด้วยหลักที่วา่ “เราไม่ได้มงุ่ ไป
เปลี่ยนแปลงเขา แต่เราจะเปลี่ยนแปลงไปกับเขา” (Action research does not start with a desire of
changing others ‘out there’, rather it starts from an orientation of change WITH others- Pieter Reason &
Hilary Bradbery ๒๐๐๘
ห้า การวิจัยแบบนี้ การการค้นหาปัญหา (การวิจัย) และ การแก้ปัญหา เป็นสิ่งที่เกิดเกิดขึน้ ไปพร้อม
กัน เพื่อการจัดการกับปัญหา/ความต้องการ ที่เกิดขึน้ จริง เฉพาะหน้า (Research is designed to address
specific issues identified by local people, and the results are directly applied to the problems at hand).
หก เป็นการวิจัย ที่มงุ่ แก้ที่รากเหง้าของวิกฤติ คือ โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอํานาจ การวิจัยแบบ
PAR โดยอุดมคติคือ การเสริมพลังอํานาจให้กับผูท้ ี่เป็นเบีย้ ล่างในสังคม (PAR has a capacity to challenge
existing (unequal) structures of knowledge and power. Participation of key stakeholders (especially
those who are usually excluded from decision making about research (patients, clients, community)
leads to more relevant project to the lives of ordinary people. Good PAR is itself an empowering
process. (Ian Hughes ๒๐๐๘)



เจ็ด แม้ว่ารูปแบบการดําเนินการของการวิจัยแบบ PAR จะมีความแตกต่างหลากหลาย แต่ “การมี
ส่วนร่วมในเชิงอํานาจ” ที่จะตัดสินใจในขัน้ ตอนต่างๆของการวิจัย ของผูท้ เี่ กี่ยวข้อง (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
เปรียบเทียบระหว่าง นักวิจัยภายนอกกับชุมชนหรือคนภายใน) คือลักษณะที่กําหนดว่า งานวิจัยนัน้ จะมีเข้า
ใกล้ความเป็น PAR มากน้อยเพียงใด ข้อสังเกตของผูเ้ ขียน เมื่อพิจารณาในมิตินี้ การวิจัยแบบ PAR ที่ผา่ นๆ
มา อาจแบ่งได้เป็น ๔ แบบ คือ
หนึ่ง เรา (นักวิจัยภายนอก) “พา” เขา (ชุมชน/ชาวบ้าน) ไป
สอง เขา “ตาม” เรา
สาม เรากับเขา “พากันไป”
สี่ “เขา” พา “เรา
สองแบบแรก บอกถึงการไร้อํานาจ ของชุมชน/ชาวบ้าน (แน่นอนว่ารูปแบบแรกพบมากที่สุด ในการ
วิจัยแบบ PAR ในระบบราชการ) ขณะที่สองรูปแบบหลัง คือภาพที่สะท้อนความเข้มแข็งของชุมชน/ชาวบ้าน
ที่สะท้อนแนวคิดพืน้ ฐาน และเป้าหมายของการวิจัยแบบนี้ (ดูแผนภาพ)

“มิติของอํานาจ” คือ ความแตกต่าง
Outside researcher

Community

Conventional research

PAR

ความเป็น PAR มากหรือน้อย

แปด หัวใจของการวิจัย PAR คือ การเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นในกันและกัน การมีอํานาจในการ
ตัดสินใจร่วมกัน การเรียนรู้ไปด้วยกัน การยกระดับความสามารถ สร้างความแข็งแกร่งให้กับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
อันมีผลต่อการค้นหาและจัดการกับปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการ (PAR intended to bring


together researchers and communities to establish trust, share power, foster co-learning, enhance
strengths and resources, build capacity, and examine and address community-identified needs and
health problems).
เก้า PAR ทํางานโดยอาศัยความเข้มแข็งและทรัพยากรที่มีในหรือจากชุมชน ไม่ว่าจะเป็นทักษะ
ความรูค้ วามสามารถเฉพาะตัวของบุคคล เครือข่ายทางสังคม และ องค์กร ในการจัดการกับปัญหาที่เห็น
ร่วมกัน
สิบ PAR เน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ไปด้วยกัน การวิจัยแบบนี้ ไม่ใช่ผรู้ มู้ ากไปพัฒนาผูร้ นู้ อ้ ย
(PAR fosters co-learning and capacity building among all partners. It’s a co-learning process that
fosters the reciprocal exchange of skills, knowledge, and capacity among all partners involved,
recognizing that all parties bring diverse skills and expertise and different perspectives and experiences
to the partnership process.”
สิบเอ็ด

PAR

เน้นการผสานและมุง่ สูค่ วามสมดุลระหว่างการสร้างและการใช้ความรู้

เพื่อยัง

ประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
สิบสอง PAR เน้นจัดการกับปัญหาสุขภาพ ที่เป็นปัญหาของชุมชน ด้วยกรอบทัศนะเชิงระบบที่
ครอบคลุมสาเหตุตา่ งๆของปัญหาในทุกระดับ ด้วยทีมแบบสหประสบการณ์ เน้นกระบวนการพัฒนา ด้วย
กิจกรรมแบบวงจร และซ้ําๆ จากการวิเคราะห์ปัญหา การค้นหาสาเหตุ การออกแบบการแก้ปัญหา การลง
มือแก้ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์สรุปผล ความสําเร็จ วนรอบจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข
การเรียนรู้ใหม่เกิดขึน้ หรือไม่ก็เข้าสูว่ งรอบเดิมใหม่ หากพบว่า ปัญหายังคงอยู่ หรือมีการเรียนรู้ใหม่เกิดขึน้
การวิจัยแบบนี้ จึงต้องอาศัยการมุง่ มั่น อดทน ระยะยาว ที่นักวิจัยคนนอกมักทําไม่ได้
สิบสาม การเป็นนักวิจัยแบบ PAR ควรมีคุณสมบัติ คือ ชัดในเหตุผลว่าทําไมต้อง partnership
approach เห็นคุณค่า เชื่อมั่นในคนอื่น ฟังเป็น (deep listening) ไม่ตัดสิน ให้เกียรติ เห็นคุณค่าของการเรียนรู้
พัฒนาร่วมกัน (มิใช่เราพัฒนาเขา) มีทัศนะของการเรียนรู้ (Discovery, learning attitudes) และตระหนักใน
อิทธิพลของความสัมพันธ์เชิงอํานาจ ที่จะกําหนดกระบวนการค้นหาความรู้ ความจริง และ การพัฒนา
ศักยภาพของคน



สิบสี่ ความแตกต่างระหว่างงานวิจัยแบบทั่วไปกับงานวิจัยแบบ PAR มีหลายมิติ ดังนี้
มิติ
เป้าหมาย
ใครทํา

งานวิจัยทั่วไป

PAR

เพื่อสร้างความรู้ เพื่อความเป็นเลิศ

เพื่ อ แก้ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง เพื่ อ การ
พัฒนาคน

นักวิชาการ ผูเ้ ชี่ยวชาญ คนนอก

ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ผู้ ที่ เ ผชิ ญ กั บ ปั ญ หา คน
ธรรมดา คนใน ใครก็ได้

ทําอย่างไร

เน้น ระเบียบวิธีแ บบวิ ช าการ เคร่ ง ครั ด เน้นกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม
ตายตัว มักห่างไกลชีวิตจริง ผู้เชี่ยวชาญ อยู่ ใ นชี วิ ต จริ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการ
เป็นคนกําหนด
แก้ ปั ญ หาในชี วิ ต จริ ง เป็ น วงจรการ
แก้ปัญหา ร่วมกันกําหนด

ใครได้
ประโยชน์

สังคม วิชาการ กลุม่ เป้าหมาย??

ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ผูเ้ สียหาย

สิบห้า ความสําเร็จที่แท้จริง หรือในอุดมคติของของการวิจัยแบบ PAR ไม่ได้อยูท่ ี่ปัญหาที่แก้หมดไป
หากแต่อยูท่ ี่การพัฒนาคน ที่รว่ มอยู่ในกระบวนการ การเรียนรูท้ ักษะการวิจัย อันหมายถึงการตอบโจทย์
หรือแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ระเบียบ และ ใช้ปัญญา ผ่านการลงมือกระทํา และ เครือข่ายการร่วมมือที่
เกิดขึน้ หมายถึง การพัฒนาที่คนและเครือข่ายทางสังคม ที่จะเป็นต้นทุนหรืออาวุธทางปัญญา ที่ผทู้ ี่
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะชุมชน จะนําไปใช้ในการเผชิญกับปัญหาหรือวิกฤติในชีวติ อื่นๆ ความยั่งยืนในการ
แก้ปัญหาจึงเกิดขึ้น โดยมิใช่เพราะว่าปัญหาหมดไป หรือไม่เกิดอีก แต่เพราะว่า ชุมชนหรือผูท้ เี กี่ยวข้อง จะมี
ปัญญาและทักษะในการแก้ปัญหาสําหรับไว้ใช้ในการกับปัญหาใหม่ๆที่จะอาจจะตามมา
๔.สรุป ลักษณะสําคัญ ของการวิจัยแบบ PAR คือ
PAR เป็นกระบวนการสร้างความไว้ใจ (Trust) เป็นการ share power ความสัมพันธ์แบบแนวนอน
เรียนรู้ร่วมกัน สร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึน้ (foster co-learning) ทรัพยากรที่มีอยู่ก็ทําให้มปี ระโยชน์มากขึน้
(enhance strengths and resources) ศักยภาพที่มจี ะถูกพัฒนาขึน้ (build capacity) ทัง้ หมดเพื่อตอบโจทย์ที่
ชุมชนเป็นผูน้ ยิ าม Source: Israel et al. (๒๐๐๕) Methods in CBPR on Health



PAR มองชุมชน หมายถึงมากกว่าชุมชนกายภาพ แต่คือชุมชนทางอัตลักษณ์ (Unit of Identity) ที่
เชื่อมกันด้วยสํานึกความเป็นพวกเดียวกัน มีอารมณ์ความรูส้ กึ ยึดถือในบรรทัดฐาน คุณค่าเดียวกัน มี
ผลประโยชน์ร่วมกัน แม้หลายครัง้ จะอยูก่ ระจัดกระจายกันในเชิงกายภาพ
PAR ทํางานโดยอาศัยความเข้มแข็งและทรัพยากรที่มีในหรือจากชุมชน ไม่วา่ จะเป็นทักษะความรู้
ความสามารถเฉพาะตัวของบุคคล เครือข่ายทางสังคม และ องค์กร ในการจัดการกับปัญหาที่เห็นร่วมกัน
หัวใจสําคัญคือ มีหนุ้ ส่วน ภาคีความร่วมมือที่มคี วามเท่าเทียมกันในแนวนอน ไม่มีใครเหนือกว่า และต้อง
ปรากฏอยูต่ ลอดกระบวนการวิจัย ตัง้ แต่ กําหนดโจทย์ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล นําข้อมูลไปเผยแพร่ และ
การนําผลการวิจัยไปใช้ รวมทัง้ กระบวนการที่จะกระตุน้ ให้คนที่มคี วามรูน้ ้อย อํานาจน้อย ได้มคี วามเท่า
เทียมมากขึน้
นักวิจัยต้องตระหนักอยูเ่ สมอว่า ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เท่ากัน โอกาสที่คน
ภายนอกมีอํานาจเหนือกว่าชาวบ้านมีอยู่
ต้องพยายามพัฒนาความสัมพันธ์เหล่านีบ้ นความไว้เนื้อเชื่อใจ
ยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน (ไม่มองชาวบ้านว่า รู้นอ้ ยกว่า ด้อยกว่า ต้องการการพัฒนา) วิธกี าร คือ สร้าง
กระบวนการทําให้ชาวบ้านเข้มแข็งขึ้น (empower) โดยการสร้างการสื่อสารให้กว้างขวางตรงไปตรงมา มี
กระบวนการสื่อสารที่เปิดกว้าง มีการใช้ทรัพยากรที่เท่าเทียม
PAR เป็นกระบวนการพัฒนาศักยภาพซึ่งกันและกัน มีกระบวนการแลกเปลี่ยนทักษะความสามารถ
ความรู้ ศักยภาพต่างๆ เริ่มต้นที่ แต่ละฝ่ายมีทักษะ ทัศนะ ความรู้ วิธคี ดิ ประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ต้องดึง
ความหลากหลายให้เข้ามาสูก่ ระบวนการ เพื่อให้เกิดการเรียนรูร้ ่วมกัน ผสานและมุง่ สูค่ วามสมดุลระหว่าง
การสร้างและการใช้ความรู้ เพื่อยังประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
PAR เน้นจัดการกับปัญหาสุขภาพ ที่เป็นปัญหาของชุมชน ด้วยกรอบทัศนะเชิงระบบที่ครอบคลุม
สาเหตุต่างๆของปัญหาในทุกระดับ ด้วยทีมแบบสหประสบการณ์ เน้นกระบวนการพัฒนาเชิงระบบ ด้วย
กิจกรรมแบบครบวงจร และซ้ําๆ เป็นวงจรของกิจกรรมการพัฒนา จาก การประเมินจากชุมชน community
assessment, สร้างโจทย์ problem identification, ออกแบบวิธกี ารตอบโจทย์ research design, รวบรวม
ข้อมูล data collection and analysis, ตีความสรุปผล data interpretation, นําความรูป้ อ้ นกลับสูช่ ุมชน
dissemination, กําหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหา determination of intervention and policy strategies,
and การลงมือทํา action taking ซึ่ง ต้องการกระบวนการที่เกาะติด ต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืน (A long-term
process of commitment to sustainability)

หัวใจของ PAR อาจสรุปสั้นๆ ได้ว่า
หนึ่ง การร่วมมือ เพื่อร่วมสร้าง (The active participation of researchers and participants in the
co-construction of knowledge)
สอง เกิดตื่นรู้ เพื่อเปลี่ยนแปลง (The promotion of self- and critical awareness that leads to
individual, collective, and/or social change)
สาม อาศัยพันธมิตรในทุกขั้นตอน (The building of alliances between researchers and participants
in the planning, implementation, and dissemination of research process)
สี่ หัวใจของ PAR คือ การพัฒนาคน ผ่านกระบวนการเรียนรูด้ ้วยการกระทํา จนเกิดการปรับเปลี่ยน
สูก่ ารลุกขึน้ จัดการกับปัญหาด้วยตนเอง
๕.PAR กับบทเรียนภาคปฏิบัตกิ าร
ทุกวันนี้ การพัฒนาภาครัฐ ต่างก็หันไปหาชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้อง แต่หากไม่คดิ ให้ชัด
ทําจนกลายเป็นแฟชั่น คิดอะไรไม่ออก แก้ปัญหาไม่ได้ ก็คดิ ถึงคําตอบว่า ต้องชุมชนมีส่วนร่วม การคิดเช่นนี้
นอกจากไม่แก้ปัญหา แต่จะยังสร้างวิกฤติอกี หลายด้าน ชุมชนและคนทํางานในท้องถิ่นอาจอ่อนล้ามากขึน้
เกิดความไม่เท่าเทียม เป็นการผลักภาระให้ชาวบ้าน โดยที่ไม่มกี ารแก้ปัญหาอย่างแท้จริง ข้อเขียนนี้ เป็นการ
ประมวลข้อคิดและประสบการณ์ในการทํางานกับชุมชนทางด้านสุขภาพ ที่อาจจะช่วยให้การดําเนินงานสู่
การสร้างชุมชนเข้มแข็งทางด้านสุขภาพบรรลุผลได้งา่ ยขึน้
๖.ชุมชนและท้องถิ่นกับการควบคุมโรค-ต้องคิดให้ชัด
ปัญหาสุขภาพทุกวันนี้ ยากและซับซ้อนขึ้น ทัง้ ในแง่ สาเหตุ อาการที่ปรากฏแสดง และ ผลกระทบที่
ติดตามมา ความรูท้ งั้ หลายเปิดเผยว่า โรค(ทัง้ ติดเชื้อและไม่ตดิ เชื้อ) เป็นผลมาจากเหตุปัจจัยอันซับซ้อน
โดยเฉพาะจากปัจจัยเชิงพฤติกรรม ทัง้ การกิน การอยู่ การประกอบอาชีพ การเดินทาง ประเพณี ศาสนา
และเพศสัมพันธ์ ฯลฯ ซึ่งถูกกําหนด จากตัวแปรเชิงมหภาคอีกมากมาย ทัง้ จากเศรษฐกิจ การเมือง ความไม่
เท่าเทียมทางสังคม ทางเพศ เทคโนโลยี กระแสบริโภคนิยม จนถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงของอากาศของ
โลก ไล่จากระดับท้องถิ่น จนถึงระดับโลก ฯลฯ ทัง้ หมดต่างซ้อนทับ เชื่อมโยง กําหนดกันไปมา
การแก้ปัญหาที่เกิดจากความซับซ้อนเหล่านัน้ ไม่มีอัศวินขี่มา้ ขาวคนใดจะช่วยได้โดยลําพัง หากแต่
ต้องอาศัยการระดมสรรพกําลังของฝายต่างๆ โดยเฉพาะท้องถิ่น และ ภาคประชาชน เป็นแก้ปัญหาที่ใช้กอง



กําลัง ที่ประกอบด้วย แม่ทัพ นายกอง พลทหาร ฯลฯ ต่างช่วยกันทําหน้าที่ คนละจุด คนละด้าน สูก่ ารบรรลุ
เป้าหมายเดียวกัน คือ การสร้างสังคมที่เป็นสุข ปลอดพ้นจากภัยคุกคามของโรค
เราต่างตระหนักกันทั่วไปว่า เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ อย่างเดียว
ไม่มที างควบคุมโรคได้สําเร็จ ปรากฏการณ์ของโรคอุบัตซิ ้ํา ชี้ว่าชุดความคิดเรื่องเชื้อโรค (Germ theory) และ
เครือ่ งมือที่มีอยู่ (ไม่วา่ จะเป็นยาปฏิชีวนะ วัคซีน ฯลฯ) ได้ถงึ เพดานสูงสุดของความสําเร็จ ขณะที่
ปรากฏการณ์ของโรคอุบัติใหม่ ย้ําว่ากระบวนทัศน์ในการควบคุมโรคที่มีอยูป่ ัจจุบัน ไม่เพียงพอที่จะเข้า
ใจความซับซ้อนของธรรมชาติและความจริงในโลก ความเชื่อที่ว่า การกินดี อยูด่ ี มั่งคั่ง ทันสมัย ตามคตินิยม
แบบตะวันตก นํามาซึ่งสุขภาพ บัดนีก้ ็ชัดเจนแล้วว่า กลับเป็นต้นธารของปัญหาโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นโรค
ความดัน เบาหวานหรือโรคอันเนื่องมาจากความทันสมัยและการพัฒนาทัง้ หลาย วิกฤติปัจจุบัน จึงเป็น
วิกฤติระดับกระบวนทัศน์ ที่เราไม่อาจใช้กระบวนทัศน์เก่าที่สร้างปัญหา ไปแก้ปัญหา เพราะจะวนสูจ่ ุดอับ
แบบเดิม การหาทางออก ด้วยการระดมสรรพกําลังทางสติปัญญา และทุนทางสังคมต่างๆ จึงเป็นหนทางสู่
การแก้ปัญหาที่มปี ระสิทธิภาพ ทัง้ ระยะสัน้ และ ระยะยาว
การมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น ในการควบคุมโรค ในบริบทปัจจุบัน จึงสําคัญและจําเป็นอย่าง
ยิ่ง ทัง้ นีม้ ิใช่เพราะประชาชนมีหน้าที่ในฐานะผู้ได้รับประโยชน์จากการพัฒนา (เหมือนเช่นที่หลายๆฝ่ายชอบ
คิดกัน) แต่เพราะประชาชน คือตัวแปรสําคัญในการแก้โจทย์ที่มธี รรมชาติเป็นความซับซ้อน การมีส่วนร่วมฯ
มิใช่เป็นเพียงการระดมสรรพกําลังทางวัตถุสิ่งของ แรงงาน หรือทางสติปัญญา แต่การมีส่วนร่วมฯ หาก
ออกแบบให้ดี จะเป็นกระบวนการพัฒนาคนและชุมชน ซึง่ เป็นหัวใจของการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
๗.การมีส่วนร่วมของชุมชน ต้องเน้นกระบวนการเรียนรู้ เพราะเป้าหมายคือการพัฒนาคน
คําว่า "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา" ถูกใช้มานานจนเฝือ ทําให้เกิดความเข้าใจ
คลาดเคลื่อนมากมาย เช่น "ชุมชนต้องมีส่วนร่วม เพราะรัฐบาล มีทรัพยากรในการพัฒนาจํากัด" "การมีสว่ น
ร่วมเป็นหน้าที่ของประชาชน เพราะเป็นผูร้ ับประโยชน์จากการพัฒนา" หรือ "การมีส่วนร่วม เป็นการมีส่วน
รับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเอง เพราะปัญหาส่วนมากเกิดจากพฤติกรรม" ฯลฯ ทัศนะเหล่านี้ ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงระยะสั้น และสร้างวัฒนธรรมการพัฒนาที่เป็นปัญหา
ความหมายของคําว่า การมีสว่ นร่วมของชุมชน ที่แท้จริง ไปไกลถึงปรัชญาการพัฒนา เพราะการที่
ประชาชน ได้มสี ่วนร่วมในการพัฒนา เป็นเรื่องของการยอมรับการมีอยู่ในฐานะมนุษย์ที่มศี ักดิ์ศรี มีศักยภาพ
ของคน (มิใช่ ไม่มีอยู่ หรือเป็นเพียงสิ่งมีชีวติ ชนิดหนึ่ง ที่ไร้สติปัญญา ความสามารถ ต้องรอให้คนอื่นมาช่วย


พัฒนา) เป็นเรื่องของอํานาจ ในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ มีสทิ ธิ์ มีเสียงที่จะกําหนดทิศทางของชีวติ ของตน
ที่สําคัญคือ เป็นความยั่งยืนของการพัฒนา เพราะเป็นกระบวนการพัฒนาศักยภาพของคน เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ สูก่ ารพึ่งตนเองได้
โดยความหมายเชิงปรัชญาแบบนี้ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือท้องถิ่นในการควบคุม
โรค จะต้องเน้นที่กระบวนการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ ที่มากกว่าการคาดหวังให้ชุมชน ช่วยแรง ช่วย
เงิน หรือ วัตถุสิ่งของ หากแต่ ต้องเป็นกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทํา และร่วมเรียนรู้ เป็น
การสร้างพืน้ ที่ๆ ชุมชน ได้ใช้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ซึ่งทัง้ หมดจะเกิดได้ดว้ ยการออกแบบกลไกและกระบวนการที่ให้เกิดการยอมรับ ทักษะ สติปัญญา
คุณค่า และ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อันเท่าเทียมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะของชาวบ้าน
อย่างไรก็ดี บทเรียนจากการทํางานในโครงการพาร์กับการควบคุมโรคที่ผา่ นมา การพัฒนาคน ยังมี
ความหมายถึง การเกือ้ หนุนหรือสร้างเสริมพื้นที่ สําหรับชุมชน ที่จะเกิดการพัฒนาจากภายใน ซึ่งจะทําให้
คนทํางานมีความสุข
เครื่องมือในการพัฒนาทางจิตใจ ของตนเอง โดยเฉพาะ การภาวนา ที่จะทําให้จติ ภายใน นิ่ง สงบ
เย็น จนเกิดปัญญา และ วิธีคดิ ในการทํางานเชิงบวก นับว่าเป็นเครื่องมือที่มปี ระสิทธิภาพมากในเรื่องนี้
จิตที่ นิ่ง สงบเย็น ฉลาดรอบ และมีประสิทธิภาพ ของคนทํางาน จะเป็นสนามพลัง เหนี่ยวนําให้เกิด
การเชื่อมประสานกันของคนดีๆ จิตดีๆ และ สิ่งดีๆ ให้มารวมและเสริมกัน จนเป็นคลื่นและพลังขับเคลื่อน ที่
มีความสุขเป็นทัง้ เครื่องมือและเป้าหมายไปพร้อมๆ กัน ทัง้ หมดเป็นทัง้ การพัฒนาปัจเจกชนและสร้าง
สิ่งแวดล้อมในการพัฒนาคน ไปในขณะเดียวกัน
๘.โจทย์เรา +โจทย์เขา = โจทย์ร่วม
ความท้าทายของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ ทําอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน โครงการ
พัฒนาของรัฐส่วนใหญ่ที่ทํางานกับประชาชนหรือท้องถิ่น มักเป็นแบบไฟไหม้ฟาง ลุกโชนและมอดดับลงใน
เวลาอันสัน้ อันเป็นธรรมชาติของงานพัฒนาที่รเิ ริ่ม ผลักดันจากคนนอก ยิ่งงานหรือกิจกรรมตามนโยบาย ที่
ผันผวนตามกระแสการเมืองได้งา่ ย ยิ่งมีอายุสนั้ เปลี่ยนเร็ว ผลก็คือ ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัตงิ าน
เกิดความรูส้ กึ เบื่อ เอือมระอา โครงการ/กิจกรรม ที่เริ่มไว้ถูกทิง้ ร้าง กลายเป็นอนุสาวรียป์ ระจานความ
ล้มเหลวของการพัฒนาไว้ในชุมชน ชาวบ้านก็เรียนรู้ว่า หน่วยงานภายนอกมักทํางานไม่จริงจัง และมักไม่
จริงใจ เพียง "มายั่วให้อยาก และก็จากไป"


การสร้างความยั่งยืนให้กับการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ต้องเริ่มจากการทําความเข้าใจว่า การพัฒนา
จากภายนอก มักเป็นไปเพื่อตอบโจทย์คนนอกหรือ "โจทย์เรา" (โดยเฉพาะโจทย์ที่กําหนดจากนโยบายหรือ
ตัวชี้วัดตาม PA ขององค์กร) มิใช่ตอบโจทย์ที่เป็นปัญหา ความต้องการของชาวบ้าน หรือ "โจทย์เขา" อย่าง
แท้จริง
โจทย์ทงั้ สองลักษณะ มักแตกต่างหรือไม่ก็ขัดแย้งกัน อย่างน้อยที่สุดก็ในแง่ลําดับความสําคัญ โจทย์
ที่ชาวบ้านเห็นเป็นเรื่องใหญ่ มักเกี่ยวกับปากท้อง เป็นความเดือดร้อนทีเ่ ผชิญอยูต่ รงหน้า เป็นรูปธรรม
ปฏิบัติได้ ไม่แยกปัญหาตามกระทรวงแต่ผูกโยงกัน แต่ของคนนอก ธรรมชาติของโจทย์มักเป็นวิชาการ ไกล
ตัว นามธรรม แยกกันตามภารกิจของหน่วยงาน หลายครัง้ ถูกชาวบ้านมองว่า "เป็นความฟุม่ เฟือยที่ไม่ทํา
ตอนนีก้ ็ไม่ตาย"
การมีส่วนร่วมของชุมชน จะเกิดง่าย เกิดมาก จริงจัง และยั่งยืน หากเป็นการทําเพื่อแก้โจทย์เขา
ขณะที่การแก้โจทย์ชาวบ้าน หน่วยงานภายนอก อาจไม่มคี วามสุข เพราะไม่ตอบตัวชี้วัด
ความท้าทายก็คือ จะทําอย่างไร ให้การพัฒนาที่มาจากภายนอก เป็นการตอบโจทย์ของทัง้ สองฝ่าย
เรื่องนี้ เป็นปัญหาในเชิงปรัชญาการพัฒนา และ กระบวนการนโยบาย พร้อมๆกับเป็นปัญหาเชิงเทคนิคด้วย
สองปัญหาแรกเป็นเรื่องยาก และใหญ่ ที่ไม่อาจกล่าวในทีน่ ้ี แต่เรื่องหลัง เป็นสิ่งที่พอแก้ไขได้ในทางปฏิบัติ
การเข้าใจธรรมชาติที่แตกต่างกันของโจทย์การพัฒนาทัง้ สองแบบ จะช่วยให้เราเข้าใจว่าทําไมการ
พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ผา่ นมาหลายครัง้ จึงล้มเหลว การแก้ไขเชิงเทคนิคอย่างหนึ่งคือ การแปลง
โจทย์ทงั้ สองให้เป็น "โจทย์รว่ ม" ซึ่งต้องอาศัยอย่างน้อยสองขัน้ ตอนคือ การค้นหาและวิเคราะห์โจทย์ กับ
การจัดกระบวนการพัฒนาโจทย์ร่วม
การค้นหาและวิเคราะห์โจทย์ ก็คือ การใช้เทคนิคการวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation analysis) เพื่อ
เก็บรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และ ฟังเสียงของชุมชนและคนที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทัง้ การค้นหา คนดี คน
เก่ง คนเสียสละ อันเป็นต้นทุนทางสังคมในพืน้ ที่ พร้อมๆ กับตรวจสอบ การวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับโจทย์
เชิงนโยบาย "ของเรา" กับ โจทย์ของชุมชนซึ่งเป็น "ของเขา" ว่าสอดคล้อง ขัดแย้ง ซ้อนทับ กันอย่างไร
เทคนิคในข้อนี้ ทําได้หลายวิธี เช่น การสํารวจด้วยแบบสอบถาม การจัดเวทีพูดคุย แลกเปลี่ยนกับชุมชน และ
การใช้ข้อมูลเชิงเอกสารต่างๆ ซึ่งทัง้ หมด หัวใจสําคัญคือ การพยายามฟังให้ได้ยนิ เสียงของชุมชน และ การ
หันกลับมามองหรือวิเคราะห์ตนเอง อย่างวิพากษ์
การพัฒนาโจทย์ร่วม ส่วนใหญ่ ต้องอาศัยการมีเวทีพบปะ พูดคุย ซึ่งจริงๆ แล้ว สามารถกลืนไปกับ
ขัน้ ตอนการค้นหาและวิเคราะห์โจทย์ ข้างต้น หรืออาจถือว่าเป็นผลจากขัน้ ตอนดังกล่าวก็ได้ อย่างไรก็ดี


หัวใจสําคัญของขัน้ ตอนนี้ คือ การให้เวลา และจัดกระบวนการที่เปิดกว้าง ซึ่งมากเพียงพอที่จะได้ยินปัญหา
และความต้องการของทุกฝ่าย มีกระบวนการสื่อสาร ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิด "ความรู้จัก"
และ "ความเข้าใจ" ซึ่งกันและกัน
อุปสรรคสําคัญของการสร้างโจทย์ร่วมในฝ่ายรัฐหรือหน่วยงานภายนอกก็คือ การไม่คนุ้ เคยกับการ
ฟังเสียงและความต้องการของชุมชน พร้อมๆกับการมองไม่เห็นหรือไม่สนใจข้อจํากัดของระบบการทํางาน
แบบราชการ อุปสรรคที่มกั ทําให้ "โจทย์เรา" แข็งตัว ไม่สามารถผสานรวมกับ "โจทย์เขา" ได้ก็คอื วิธคี ดิ ใน
การยึดระเบียบ เวลา และ งบประมาณ ตลอดจนตัวชี้วัด แบบเถรตรง ขาดความยืดหยุ่น โดยเฉพาะการ
หลงลืมไปว่า ระบบ ระเบียบทัง้ หลาย แท้จริง มีไว้เพื่อเป็น "เครื่องมือ" มิใช่ "เป้าหมาย" ของการทํางานกับ
ประชาชน
การรูจ้ ักโจทย์เรา เข้าใจโจทย์เขา และพยายามพัฒนาโจทย์ร่วม จะเป็นหลักประกันว่า การมีส่วน
ร่วมที่แท้จริงของชุมชนจะเกิดขึน้ และพัฒนาสูค่ วามยั่งยืน โดยอาศัยจุดแข็งของทั้งคนในและคนนอก มา
หลอมรวมกัน
๙.การมีส่วนร่วม คือความเป็นภาคี คือ เพื่อน คือ กัลยาณมิตร
การมีส่วนร่วมของชุมชน ในอีกมิตหิ นึ่ง คือ การมีส่วนร่วมในอํานาจ ที่จะนิยามหรือกําหนดว่าอะไร
ผิด อะไรถูก อะไรคุม้ ค่า อะไรสูญเปล่า อะไรจริง อะไรเท็จ ฯลฯ ในกระบวนการพัฒนา การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน มีนัยยะถึง การปรับเปลี่ยนทิศทางความสัมพันธ์ ทางอํานาจ จากแนวดิ่ง ที่มนี ักวิชาการอยูบ่ นยอด
และชาวบ้านอยูท่ ี่ฐานข้างล่าง ไปเป็นแนวนอน ที่ทุกฝ่าย เสมอกัน ใกล้เคียงกัน
ในระบบความสัมพันธ์ของการพัฒนาแบบแนวดิ่ง คนข้างบนซึ่งส่วนใหญ่คือ ข้าราชการ นักวิชาการ
เป็นผูก้ ําหนดหรือนิยาม ว่าอะไรคือ โจทย์ อย่างไรคือวิธกี ารตอบโจทย์ ภายใต้ชุดวิธคี ดิ ว่า ข้าราชการ/
นักวิชาการ คือตัวแทนของความเป็นวิทยาศาสตร์และผูร้ มู้ ากกว่า ดีกว่า ชุมชนหรือชาวบ้าน ผลที่ผา่ นมาก็
คือ ความสัมพันธ์แบบนี้ ไม่เพียงผลิตโครงการพัฒนาที่ไม่ตอบโจทย์ชาวบ้าน แต่ยังก่อให้เกิดการกดทับ
ทําลาย ศักยภาพในการพึ่งตนเอง ของ ชุมชนและท้องถิ่น เป็นกระบวนการพัฒนาความด้อยพัฒนา ที่อยู่
เบือ้ งหลังความล่มสลายของชุมชนทัง้ หลาย
วาทกรรมภูมปิ ัญญาท้องถิ่นในปัจจุบัน ทําให้เรารู้ว่า ความรู้ และ สติปัญญา ที่แก้ทุกข์ มิได้มชี ุดที่
เป็นวิทยาศาสตร์หรือเป็นวิชาการสมัยใหม่ชุดเดียว แต่ยังมีอกี มากมายที่แฝงฝัง สะสม อยู่ในประสบการณ์
ชีวติ และวิถีวัฒนธรรม ของผูค้ นและท้องถิ่น ภูมปิ ัญญาเหล่านี้ หลายที่ หลายแห่ง ช่วยตอบโจทย์การพัฒนา
ได้ลมุ่ ลึก เด็ดขาด และ ยั่งยืนกว่าความรูส้ มัยใหม่


การมีส่วนร่วมของชุมชน ในอีกความหมายหนึ่ง คือ การเปิดพืน้ ที่ให้เกิดการใช้ พัฒนา และ พลิกฟื้น
ภูมปิ ัญญาของชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งจะเกิดขึน้ ได้ก็ด้วย การอาศัยท่าทีการเข้าไปเกี่ยวข้อง แบบเคารพ และ
ยอมรับ ในคุณค่าและการมีอยูข่ องภูมริ แู้ ละประสบการณ์เหล่านั้น รวมทัง้ ยังต้องอาศัยท่าทีของความจริงใจ
จริงจัง ความเป็นกัลยาณมิตร และการสร้างเครือข่ายเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ ซึ่งทัง้ หมดนัน้ จะเกิดได้ ก็
ต่อเมื่อคนทํางานจากภายนอก เรียนรูท้ ี่จะหันกลับมามองตนเองอย่างวิพากษ์ ขยายหรือแม้แต่ปรับเปลี่ยน
กรอบวิธคี ดิ ให้เปิดกว้าง ยืดหยุน่ ขึน้ และมองชุมชนในฐานะเพื่อนร่วมสังคม ร่วมโลก ร่วมสังสารวัฏมิใช่ผทู้ ี่
อ่อนด้อย และรอคอยการพัฒนา
ท่าทีเช่นนี้ ไม่เพียง เป็นการระดมสรรพกําลังในการแก้ปัญหา แต่ ยังเป็นการเกือ้ ให้เกิดการพัฒนา
จากภายใน จากฐานราก ที่นําไปสูค่ วามยั่งยืนอย่างแท้จริง
๑๐.การเข้าใจและก้าวข้ามวัฒนธรรมแบบราชการ
แม้ระบบราชการ จะมีข้อดีและจุดแข็งหลายอย่าง เช่น การมีคนมีความรูค้ วามสามารถ มีทรัพยากร
มีระบบการบังคับบัญชาที่ชัดเจน แต่ระบบราชการเอง ก็มสี งิ ที่เป็นอุปสรรคสําคัญในการทํางานร่วมกับ
ชุมชน โดยเฉพาะ จากตัวระบบ ระเบียบ และวัฒนธรรมการทํางานแบบราชการ
จุดอ่อน ที่เป็นธรรมชาติของระบบและวัฒนธรรมการทํางานแบบราชการ การมักยึดเครื่องมือเป็น
เป้าหมาย (เช่น ระเบียบ กฎเกณฑ์) มองขึน้ ข้างบน ยึดตัวชี้วัด มองเป็นด้านๆ ตามความถนัด มีตารางการ
ทํางานแบบตายตัว ตอบสนองเป้าหมายที่ความก้าวหน้าขององค์กรหรือตนเอง ฯลฯ
คนทํางานในระบบราชการ เมื่อต้องทํางานกับชุมชน มักเกิดปัญหาความไม่สอดคล้องกัน ระหว่าง
"เวลาราชการ" กับ "เวลาราษฎร" ระเบียบงบประมาณที่มงุ่ ป้องกันการทุจริต หลายครัง้ กลายเป็นการทําลาย
กําลังใจของคนสุจริตทั้งที่ทํางานหนัก ประการสําคัญคือ การที่คนทํางานในระบบ มีเงินเดือน มีการประเมิน
ความดีความชอบ ที่มาจากองค์กร มิใช่ชุมชน มีโจทย์ในชีวติ ของตนเอง ดังนัน้ คนทํางานจากภายนอก เมื่อ
ทํางานกับชุมชน จึงมักขาดความอดทน ทุม่ เท หรือ "กัดแล้วปล่อย" ซึ่งต่างจากคนในชุมชนในยามที่ต้อง
ทุม่ เท อดทน เพื่อแก้ปัญหาของตนเอง ฯลฯ
วัฒนธรรมการทํางาน ทีเ่ กี่ยวกับระบบเช่นนี้ คนทํางานในระบบมักมองไม่เห็น เพราะคุน้ เคยจนเป็น
เรื่องธรรมดา ธรรมชาติ และ มองเห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้ว
ความสําเร็จในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน
จําเป็นต้องมองให้เห็นและเข้าใจข้อจํากัดเชิง
วัฒนธรรมและเชิงโครงสร้างดังกล่าว ในระดับคนทํางาน ต้องตระหนักเสมอว่า ระเบียบและกฎเกณฑ์เป็น
เครื่องมือ มิใช่เป้าหมายการพัฒนา คนทํางานในระบบที่ดกี ็คอื ผูท้ ี่ทําให้ระเบียบ กฎเกณฑ์รับใช้เป้าหมาย


๑๑.การใช้หลักพยายามให้สมประโยชน์ของทุกฝ่าย (win-win solution)
คนที่ทํางานกับชุมชน จําเป็นต้องตระหนักว่า ชุมชนและท้องถิ่น มิใช่สิ่งว่างเปล่าและเป็นเนื้อเดียวกัน
ทัง้ หมด ตรงข้าม ชุมชน คือสังคม ที่ประกอบด้วยผูค้ นที่หลากหลาย มีระบบกลไกทางสังคม วัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจ ที่ซับซ้อน รวมทัง้ มีชุดวิธคี ดิ ประสบการณ์ ปัญหา ความสนใจ ที่เฉพาะและแตกต่างกันไป
ความสําเร็จในการพัฒนาการมีส่วนร่วม ที่ทําให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การเข้าใจความซับซ้อนและพล
วัตร ของสิ่งเหล่านี้
การใช้เวลาและมีกระบวนการที่เหมาะสม ในการร่วมกับชุมชน วิเคราะห์ ทําความเข้าใจกับสิ่ง
เหล่านี้ เป็นขัน้ ตอนที่สําคัญและจําเป็นมาก เพราะไม่เพียงทําให้คนภายนอก รูจ้ ักชุมชน แต่เป็นยังเป็น
กระบวนการรู้จักตนเองของชุมชนอีกด้วย ขั้นตอนนี้ จะช่วยให้เกิดการเห็นจุดอ่อน จุดแข็ง ต้นทุนทางสังคม
ตลอดจนช่องทางในการพัฒนาข่ายใยความร่วมมือ ที่จะเอื้อต่อการพัฒนา
การรูจ้ ักโครงสร้างอํานาจในชุมชน/ท้องถิ่น ยังเป็นสิ่งจําเป็น ต่อการพัฒนากลยุทธ์ ในการสร้างการ
มีสว่ นร่วมของฝ่ายต่างๆ การเรียนรู้โครงสร้างความสัมพันธ์และความต้องการของกลุม่ จะช่วยให้สามารถ
พัฒนากลวิธสี ง่ เสริมการมีส่วนร่วม ที่เป็นการสมประโยชน์ของทุกฝ่ายได้ นอกจากนี้ อาจช่วยให้เกิด
กระบวนการในการสร้างเป้าหมายร่วมระยะยาว ที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องและยึดร่วมกัน อันจะเป็นผลให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย อย่างเต็มที่และถาวรขึน้
ทัง้ หมดนี้ เป็นเพียงข้อคิด ความเห็นเบื้องต้น ที่เกิดจากประสบการณ์การทํางานกับพืน้ ที่ในรอบ
หลายปีที่ผา่ น แน่นอนว่า การปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทพืน้ ที่ เป็นเรื่องจําเป็น
......................................................................



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่อง ชุมชนวิจัย...วิจัยชุมชน: สรุปบทเรียนสามปีของการวิจัยแบบพาร์กับการควบคุมโรค
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔          !

บทเรียนที่ ๑
“จากเอชไอวี
จากเอชไอวีเอดส์สู่พลัง
ความงามและความสุข”
โดยทีมวิจัยชุมชนอําเภอโนนคูณ
จังหวัดศรีสะเกษ และสคร.๗
และสคร อุบลราชธานี

จากเอดส์...สู่พลัง ความงาม และ ความสุข
ประสบการณ์ของการรวมพลังเพื่อการจัดการปัญหาด้วยการวิจัยของชาวโนนค้อ
ปัญหาเอดส์ การมีเพศสัมพันธ์กอ่ นวัยอันควร และการตัง้ ท้องของวัยรุน่ คือทุกข์หนักทีห่ ลาย
ครอบครัว หลายชุมชน ต่างรับรูอ้ ยูเ่ ต็มอก ในพืน้ ทีต่ ําบลโนนค้อ อําเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
หลายชุมชนคิดอยากจะแก้ไข แต่...การก้าวให้พน้ จากวิกฤติครัง้ นีด้ ูจะใหญ่เกินกําลัง จึงตกอยู่ในสภาวะ
จํานน และผลักปัญหาให้อยู่ในมือของคนนอกมานานแสนนาน
เมื่อปลายปี ๒๕๕๒ ที่ผา่ นมา ทีมวิจัยกลุม่ เล็กๆกลุม่ หนึ่งเริ่มก่อตัวขึน้ จากเครือข่าย อสม. และ
ผูน้ ําชุมชนตําบลโนนค้อ โรงพยาบาลโนนคูณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และสํานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยเจตนาที่จะใช้กระบวนการวิจัยเป็นหนทางในการ
เผชิญกับวิกฤติครัง้ นี้
“ความร่วมมือ”
เกิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรมเมื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นขึน้ ระหว่าง
นักวิชาการจากภาครัฐ ซึ่งเป็น “คนนอก” กับแกนนําชาวบ้านและเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขในพืน้ ทีซ่ ึ่งเป็น
“คนใน” เวทีสนทนาครัง้ แรกนัน้ ได้กลายเป็นพืน้ ที่ในแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทําให้คนนอกได้เห็น “โจทย์”
ของชุมชน ในขณะเดียวกัน ชุมชนก็เริ่มมองเห็นถึงการเข้ามาของ “มิตร” จากภายนอก
โจทย์ที่คนนอกคิดจะเข้าไปแก้ไขด้วยเชื่อว่าเป็นปัญหาของชุมชนคือเรื่องการติดเชือ้ เอชไอวี แต่
จากการพูดคุยกับคนในชุมชนทําให้นักวิจัยภายนอกเกิดปัญญาการตระหนักรู้ใหม่ๆว่า ทุกข์หนักอกของ
พ่อแม่ ครอบครัว ผูน้ ํา และ เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น คือ ชะตากรรมของลูกหลานวัยรุน่ ที่กําลังเผชิญกับ
ปัญหาเซ็กส์ในวัยรุน่ การตัง้ ท้อง ความรุนแรง การทะเลาะวิวาท และยาเสพติด ซึ่งล้วนเกิดขึน้
ท่ามกลางปัญหาความอบอุ่นในครอบครัวทีล่ ดลง ลูกหลานค่อยๆ ห่างเหิน เป็นคนแปลกหน้าของพ่อแม่
การเลือกโจทย์ในการพูดคุยนับตัง้ แต่วันแรกนัน้ นับว่าตรงกับปัญหาที่หลายชุมชนกําลังห่วงใย
และต้องการแก้ไข ผู้นําจํานวน ๑๓ หมูบ่ า้ น จาก ๒๐ หมูบ่ า้ นของตําบลโนนค้อ จึงไม่ลังเลที่จะตอบรับ
เพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัย แม้ในความรูส้ กึ แรกจะรูส้ กึ ว่า “วิจัย” เป็นเรื่องไกลตัว แต่เมื่อได้ลงมือทําจริง
ด้วยการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อค้นหาทุกข์และเหตุแห่งทุกข์ จึงทําให้เกิดความหวังทีว่ ่า
วิจัยจะนําไปสูก่ ารค้นหาทางออกจากทุกข์ได้อย่างแท้จริงและเห็นผล

วิจัย เรียนรู้ สู่ปัญญา
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเริม่ ต้นขึน้ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลุม่ อาสาแนวหน้าภายใต้
ชื่อที่เรียกกันเองว่า “นักวิจัยชุมชน” ประกอบด้วย อสม. และผูน้ ําชุมชนจากทัง้ ๑๓ หมูบ่ า้ น พร้อมด้วย


ทีมเยาวชนผูห้ ญิงที่เติบโตมาจากโรงเรียนประถมศึกษาในท้องถิ่น มีชื่อกลุม่ เป็นของตนเองว่า ซิสเตอร์
ออฟอิสาน หรือ ซอย ทัง้ หมดออกติดตาม ถามไถ่ และบันทึกเรื่องราวปัญหาต่างๆ กับผูน้ ําชุมชน อสม.
อบต. พ่อบ้าน แม่บา้ น และเยาวชน
ภาพของทีมนักวิจัย ชาวบ้าน ผูน้ ําชุมชน ที่รวมกลุม่ เปิดอกพูดคุยที่ศาลากลางบ้าน หรือบ้าน
ผู้ใหญ่บา้ น
มีให้เห็นในทุกหมูบ่ า้ นของตําบลโนนค้อ ขณะที่ในโรงเรียน... ทีมนักวิจัยเยาวชน ขอ
อนุญาตครู และนักเรียน เก็บข้อมูลจากเพื่อนๆ เยาวชน

ข้อมูลที่รวบรวมได้ ถูกป้อนเข้าสูเ่ วทีการพูดคุยในระดับตําบล โดยผูท้ เี่ ข้าร่วมพูดคุยมีทงั้ นักวิจัย
ชุมชน อสม. ผู้นํา บุคลากรสุขภาพจาก รพ.โนนคูน ครู และ ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตําบล เวทีครัง้
นี้ ไม่เพียงทําให้เกิดการมองเห็น “อาการ” ของวิกฤติชัดขึน้ ทัง้ ปัญหาสื่อลามก เซ็กส์ในวัยเรียน การตัง้
ท้องของวัยรุน่
รวมถึงปัญหาความเหินห่างและขัดแย้งของพ่อแม่กับลูกวัยรุน่
แต่ทําให้ทมี ทัง้ หมด
เห็นชัดขึน้ ว่า พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของลูกหลานวัยรุ่นอันเป็นความทุกข์รอ้ นในจิตใจของพ่อแม่จํานวน
มากล้วนเป็นอาการที่เปรียบได้กับส่วนพ้นของภูเขาน้ําแข็ง ซึ่งอาการเหล่านีม้ ีโยงใยของเหตุและปัจจัย
สานเชื่อมกันอย่างซับซ้อน โดยทัง้ หมดตัง้ อยู่ฐานของวิกฤติความอ่อนแอ ความแตกแยกของครอบครัว
การมุง่ แต่ทํามาหากิน หลงลืมความรัก ความผูกพัน การโอบกอดและความเข้าใจที่ลูกต้องการได้รับ
การใช้ทา่ ทีตําหนิ กดดัน คาดหวังเอาเองว่าเด็กต้องเข้าใจ ทัง้ หมดนีท้ ําให้ “บ้าน” เป็นเพียงสถานที่ ที่
เด็กพอใจที่จะหลีกเร้น ถอยห่าง ความตึงเครียด แห้งแล้งคําหวาน นําไปสูค่ วามแปลกแยก เปลี่ยวเหงา
และเฉยชา ทัง้ หมดคือการผลักให้เด็ก ต้องแสวงหาพื้นที่ชวี ติ นอกบ้าน และนั่นก็คอื จุดเริ่มต้นของการ
ถลําสูก่ ารเป็นเหยื่ออันโอชะของตลาดและสังคมที่ไม่ปลอดภัยสําหรับเยาวชน
ปัญญาอันเกิดจากการเลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดก่อให้เกิดการมองเห็นวิกฤติร่วมกัน
บทสรุปทีท่ มี ต่างเห็นพ้องว่าเป็นคําตอบของวิกฤติลูกหลานทัง้ หมดก็คอื การกลับมาที่ครอบครัว การ
ปรับตัวของพ่อแม่



บทสรุปที่สนั้ ง่าย อันเปรียบได้กับการปฏิวัตทิ าง “ปัญญา” ครั้งสําคัญของชุมชนตําบลโนนค้อ
ในครัง้ นัน้ ก็คอื ... จากนี้ไป “เราจะพาลูกหลานกลับบ้าน”

เส้นทางการบ่มเพาะปัญญา พลัง และความเชื่อมั่น
เวทีการพูดคุยของแม่พอ่ ผู้นําชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู และผู้ใหญ่หวังดี ในวันนัน้ ได้
นําพาให้คนที่เคยต่างคนต่างทํา ต่างคนต่างคิด มาสู่การมีเป้าหมายร่วม และยังเป็นการสร้างทัง้ พลัง
และความหวังให้เกิดขึน้ กระนัน้ ก็ตาม การลงมือทําไม่งา่ ยอย่างการคิด กิจกรรมหลายอย่างถูกคิดค้น
ลงมือปฏิบัติโดยเน้นย้ําไปทีก่ ารติด “อาวุธทางปัญญา” และสร้างกําลังใจ ความเข้มแข็งให้กับแกนนํา
ที่มงุ่ มั่นทํางาน โดยปรัชญาหลักก็คอื คนเรียนรู้ เข้มแข็ง และ มีความสุข เพื่อนําไปสูก่ ารคลี่คลาย
ปัญหาในท้ายที่สุด
กิจกรรมที่เกิดขึน้ ได้แก่ การอบรมทักษะการวิจัยบนปรัชญาว่า “โจทย์หรือปัญหาต้องถูกตอบ
ด้วยข้อมูล อย่างใช้ปัญญา” การเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับชุมชนอื่น เพื่อขยาย
ประสบการณ์ ความคิด และสร้างแรงบันดาลใจ รวมทัง้ กิจกรรมที่สําคัญที่สุด คือ กระบวนการอบรม
จิตปัญญา ที่มงุ่ เน้นการสร้างทีมให้เรียนรูท้ ี่จะจัดการกับสภาวะภายใน ให้นิ่ง และสงบเย็น จนเกือ้ ต่อ
การก่อเกิดและใช้ปัญญา ในการจัดการกับทุกข์ทงั้ หลาย

สิ่งเหล่านี้ได้สร้างผลสะเทือนอย่างลึกซึง้ ต่อคนทํางาน ภายใต้ชื่อทีเ่ รียกว่า “นักวิจัยชุมชน ผูม้ ี
จิตที่สงบเย็น ผู้มคี วามสุข ผูเ้ ปีย่ มด้วยกําลังใจ” ที่จะทําสิ่งยากๆ ทําให้เกิดเครือข่ายของพลังแห่งความ
ดี ความงาม ความสุข ที่หนุนเกือ้ กันไปมา เกิดเป็นเครือข่ายการปฏิบัติ ทัง้ ในระดับหมูบ่ า้ น โรงพยาบาล
โรงเรียน เยาวชน วัด และ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น นํามาซึ่งกิจกรรมการพัฒนาทัง้ ทีก่ อ่ ตัวขึน้ ใหม่
และที่ไปเกี่ยวร้อยกับสิ่งดีๆ ที่มอี ยูเ่ ดิมในชุมชนให้เชื่อมโยง ขับเคลื่อนไป เป็นการเชื่อมสายธารน้อย
ใหญ่ ให้กลายเป็นลําน้ําแห่งจิตสาธารณะ มีเป้าหมายใหญ่ขา้ งหน้า คือ สุขภาวะของลูกหลาน ตําบล
โนนค้อ


กิจกรรมทั้งมวล กลายเป็นพื้นที่สําคัญ ของการสร้างปัญญา การเรียนรู้ กําลังใจ และ
ความเชื่อมั่น ในการจัดการกับปัญหาของตนเอง ด้วยตนเอง
จากวันนัน้ และ เรื่อยมา กิจกรรมหลายอย่าง ถูกคิดค้น และ ต่อยอด กระจายไปยังชุมชน
หลายแห่งของ ตําบลโนนค้อ ด้วยพลังการขับเคลื่อนทัง้ จาก ผูน้ ําชุมชน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล อปท.
และกลุม่ เยาวชน เป็นต้นว่า โครงการ “คืนลูกดีสู่ออ้ มกอดแม่พอ่ ” โดยเยาวชนกลุม่ “ซอย” โครงการ
“ครอบครัวอบอุน่ ..พ่อแม่พาลูกหลานเข้าวัด” โครงการ “งดเหล้าในงานศพ งานบุญ” โครงการ “การ
พัฒนาศักยภาพครูสอนทักษะชีวติ เพื่อป้องกันปัญหาอนามัยเจริญพันธ์ ในเด็กและเยาวชน ม.1-6
อําเภอโนนคูณ”

นอกจากนี้ กลุม่ “ซอย” ยังได้ขยายเติบโตไปสูก่ ลุม่ ใหม่ที่มชี ื่อว่า “โนนคูณจูเนียร์ มีการก่อตัง้
“สภาเยาวชนตําบลโนนค้อ” และดําเนินโครงการ “ขยะ ของลูกหลานซอย”
เกือบ ๓ ปี ของการสานพลังร่วมกันของหลายฝ่าย วันนี้ ชุมชนบ้านโนนค้อ กลับมาฟื้นคืนพลัง
เกิดความเชื่อมั่น ในการที่จะหาทางออกกับวิกฤติที่ลูกหลาน และ แม่พ่อทัง้ หลายกําลังเผชิญอยู่ ด้วย
มือของตนเอง
พลังแห่งปัญญา ที่เกิดขึน้ บนพืน้ ทีก่ ารเรียนรู้ในกระบวนการวิจัย วันนี้ ได้กอ่ ดอก ออกผล เป็น
เครือข่ายของพลังที่เป็นทัง้ ความงดงาม และ ความงอกงาม ของการทํางานด้วยจิตที่เชื่อมั่น และมี
ความสุขของทุกฝ่ายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
แม้วันนี้ สภาพปัญหาหลายอย่าง ยังคงไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนัก แต่วันนี้ตําบลโนนค้อมีพลัง
มากขึน้ คนดีๆ จับมือกัน สร้างและเติมความหวังและกําลังใจให้กันและกัน ที่สําคัญคือ แม้สภาวะ
กิจกรรมภายนอกจะคล้ายคลึงกับที่ผา่ นๆมา แต่สภาวะภายในของคนทํางานที่โนนค้อวันนี้ได้เปลี่ยนไป
แล้วเกือบจะสิน้ เชิง ทุกวันนี้ งานดูจะหนักเท่าเดิม หรือหนักขึน้ แต่คนทํางานอิ่มเอม และ เป็นสุขขึน้



“แต่ก่อนเวลามีปัญหา เราก็คดิ ก็แก้คนเดียว ..บางครัง้ ร้องไห้เพราะเราเป็นผู้นําชุมชนไม่รู้จะ
แก้ไขปัญหาอย่างไร.. พอมีเวทีแบบนี.้ . เราไม่เดินเดี่ยว ..มีเพื่อน ..มีกําลังใจ เราก็เริ่มจาก
ปัญหาง่ายๆก่อน....ค่อยไปสูป่ ัญหาที่ยากขึน้ แต่ก่อนคนมาร่วมประชุมที่หมูบ่ า้ น ๑๐ คน ๒๐
คน เดีย๋ วนีม้ าเกือบทุกหลังคาเรือน พอเราสร้างพืน้ ที่ท่ีชุมชน เราทําจริงจัง ก็ได้รับความร่วมมือ
ทุกวันนีเ้ ริ่มยิม้ ได้แล้ว เราก็จะทําไปเรื่อยๆ เพื่อชุมชนของเรา” (ผูใ้ หญ่หอย)
วันนี้ ภารกิจของการแก้วกิ ฤติตําบลโนนค้อถูกเรียกว่า เป็นงานของเรา “เรา”...ที่มคี วามหมาย
ของการหลอมรวมจิตสาธารณะของคนทํางาน “เรา”... ที่หมายถึง งาน-ชีวติ และ ชุมชน-ราชการ ที่
หลอมรวมจนกลายเป็นเนือ้ เดียวกัน
“เดิมโรงพยาบาลโนนคูณได้ทํากิจกรรมหลายอย่างในชุมชน…..บทบาทส่วนใหญ่จะทําโดย
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทัง้ หมด แต่หลังจากที่มีงานวิจัยเข้ามา เราจะได้คนในชุมชนที่มจี ติ อาสา
ร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นในหลายๆชุมชน บางชุมชนถึงขัน้ ดําเนินการกิจกรรมเองทัง้ หมดเลย เรา
ขยับมาเป็นพี่เลีย้ ง” (คุณกมลรัตน์ พยาบาลชุมชน)
“บทบาทของ สคร.๗ เรามีภารกิจเกี่ยวกับการออกแบบ ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นนวัตกรรม
รูปแบบใหม่ๆในการป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพ พาร์ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ดี ที่จะใช้
แก้ไข หรือรวมพลังให้คนในพืน้ ที่ร่วมกันแก้ปัญหาด้านสุขภาพในพืน้ ที่” (ผูอ้ ํานวยการสํานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ ๗)
วันนี้ ที่บา้ นโนนค้อ พลัง ความงาม และ ความสุข ได้ปรากฏเด่นชัด บนเส้นทางของการแก้
วิกฤติลูกหลาน ของพวกเขา
“ดีใจ แต่ก่อน ซอย เดินเดี่ยว เดีย๋ วนีเ้ รามีภาคีเพิ่มขึน้ ... ก็ดใี จ” (ครูฐชิ ยา)



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่อง ชุมชนวิจัย...วิจัยชุมชน: สรุปบทเรียนสามปีของการวิจัยแบบพาร์กับการควบคุมโรค
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔          !

บทเรียนที่ ๒
“ชีชีวิต ครอบครัวและควันบุหรี”่
โดยทีมวิจัยชุมชนบ้
ชน านหนองบั
หนองบัว อําเภอบ้านแท่น
จังหวัดชัยภูมิ และสคร.๕
และสคร นครราชสีมา

ชีวิต ครอบครัวและควันบุหรี่
การสู บ บุ ห รี่ อาจดู เ ป็ น ปั ญ หาสุ ข ภาพที่ ชั ด เจนในมุ ม มองทางการแพทย์ แต่ ใ นทางสั ง คม บุ ห รี่ เป็ น
ปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนทั้งแง่เหตุ ปัจจัย และพฤติกรรม การสูบบุหรี่ในหลายบริบท มีความหมายทางวัฒนธรรม
ของความเป็นชาย มิตรภาพ หรือความเป็นผู้ใหญ่
บุหรี่ อาจเป็นปัญหาจิตวิทยาของปัจเจก และปัญหาของสังคม ในขณะเดียวกัน
บุหรี่ มักเป็นปัญหาของคนไม่สูบ มากกว่าปัญหาของคนสูบ
การแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ จึงเป็นเรื่องยาก การรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ด้วยการชี้ให้เห็นพิษภัยทาง
สุขภาพ เพื่อหวังให้คนเกรงกลัว ไม่กล้า หรือเลิกสูบ จึงมักได้ผลอย่างจํากัด
ที่ บ้ า นหนองบั ว อ.บ้ า นแท่ น จั ง หวั ด ชั ย ภู มิ มี ค วามพยายาม ที่ จ ะหาทางออกให้ กั บ ปั ญ หานี้ ผ่ า น
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยหวังว่า ความร่วมมือระหว่าง นักวิชาการภายนอก กับ ชาวบ้านใน
ชุมชน จะก่อให้เกิดนวัตกรรม ที่เป็นรูปแบบใหม่ ของการแก้ปัญหาบุหรี่ในชุมชน
บุหรี่ จากโจทย์เรา กลายเป็นโจทย์ร่วม
ปีแรกของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ณ บ้านหนองบัว อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ มีจุดเริ่มต้นมาจาก
โจทย์ของ สคร.๕ ที่ว่า “ทําอย่างไรอัตราการสูบบุหรี่ในบ้านหนองบัวจึงจะลดลง” ในขณะเดียวกันโรงพยาบาล
บ้านแท่น ก็มีนโยบายในการแก้ปัญหาสุขภาพที่มาจากการสูบบุหรี่ และเคยจัด “ค่าย ลด ละ เลิกบุหรี่ วิถีแนว
พุทธ” ในครั้งนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถลด ละ เลิก บุหรี่ได้จํานวนหนึ่งแต่ยังมีบางรายกลับเข้าสู่เส้นทางของคน
สูบบุหรี่อีก เมื่อทั้ง สคร.๕และโรงพยาบาลบ้านแท่นมีจะหมายเดียวกัน จึงจับมือกันเดินเข้าพูดคุยกับแกนนําบ้าน
หนองบัว เพื่อสื่อสารกับชุมชนในการค้นหาช่องทางแก้ไขปัญหาสุขภาพจากพิษภัยบุหรี่ โดยหวังให้คนในชุมชนมี
สุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากโรคอันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่
การพูดคุยกันครั้งนั้น ผู้ใหญ่สายัญ ขาวสร้อย ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวได้ให้ข้อคิดสําคัญว่า “การจะทําอะไรใน
ชุมชนต้องประชาคมก่อน ถ้าชาวบ้านเอาด้วยก็ง่าย” ภายหลังประชาคม ทีมวิจัยภายนอกและทีมวิจัยในชุมชนเริ่ม
ค้นหา “โจทย์” ด้วยการตั้งวงพูดคุยถึงสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบจากบุหรี่ต่อชุมชน ทําให้เริ่มรู้ว่า “หลาย ๆ
คนได้รับความเดือดร้อนรําคาญจากบุหรี่อยู่ไม่น้อย” จึงเกิดคําถามตามมาว่า

๑

“...แล้วคนทั้งชุมชนคิดอย่างไร จริงๆ แล้วมีคนในชุมชนสูบบุหรี่มากตามข้อมูลที่มีอยู่หรือไม่ คนที่
ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่มีมากน้อยแค่ไหน คนที่เลิกได้มีมากแค่ไหนทําอย่างไรจึงเลิกได้ คนที่
สูบคิดอยากเลิกสูบไหม...” ฯลฯ
ที ม วิ จั ย ภายนอกและที ม วิ จั ย ในชุ ม ชนจึ ง ร่ ว มกั น
ออกแบบคําถาม ค้นหาข้อมูล สรุปและคัดเลือกประเด็น สําคัญ
มานําเสนอต่อชุมชน ทําให้คนในชุมชนร่วมคิดร่วมวิเคราะห์และ
มองเห็นปัญหาจากการบุหรี่ร่วมกัน บทเรียนสําคัญเมื่อได้ลงมือ
ทําจริงครั้งนี้ทําให้ทีมวิจัยชุมชนมองเห็นลู่ทางในการขับเคลื่อนสู่
การสร้างชุมชนไร้ควันโดยพลังชุมชนเอง
กิจกรรมพาร์ กิจกรรมเสริมศักยภาพทีมวิจัย
เมื่อสามทีมรวมเป็นหนึ่ง จึงร่วมกันคิดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนโจทย์ร่วมเมื่อปลายปี ๒๕๕๓ ทีมวิจัย
ตั้งเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การเป็น “ชุมชนเข้มแข็ง อบอุ่น ไร้ควัน (บุหรี่)” โดยทีมวิจัยต้องมีความเข้มแข็งทางปัญญา
สามารถคิดวิเคราะห์ วางแผนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการสูบบุหรี่ในชุมชนได้
ทีมวิจัยจึงเริ่มต้นจากการสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมวิจัยชุมชน โดยสคร.๕ ทําหน้าที่ในการหนุนเสริมการไป
ศึกษาดูงาน ณ ตําบลเมืองแก อําเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เมื่อต้นปี ๒๕๕๔ ครั้งนั้นนักวิจัยชุมชนได้เรียนรู้ความ
เข้มเข็งจากชุมชนอื่น เรื่อง กองทุนสวัสดิการชุมชน การสร้างความอบอุ่น เข้มแข็งในครอบครัว และการสร้างกลุ่ม
แกนนําเยาวชน ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทีมวิจัยได้คิดหาทางออกในการแก้ปัญหาในเวลาต่อมา
หลั ก จากนั้ น ที ม วิ จั ย ชาวบ้ า นยั ง ได้ รั บ การเสริ ม
ศักยภาพจากทีมที่ปรึกษา โดยการเรียนรู้เรื่องการวิจัยโดย
ยึ ด หลั ก “การวิ จั ย ต้ อ งมี โ จทย์ การตอบโจทย์ ต้ อ งใช้
ข้ อ มู ล ” เพื่ อ ให้ เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของการวิ จั ย ในฐานะ
หนทางของการใช้ “ข้อมูล” “สติ” และ “ปัญญา” ในการ
แก้ปัญหาและนําพาสู่สังคมแห่งความสุข ในครั้งนี้ทีมวิจัย
ยังได้ ฝึกฝนทักษะในการวิจัย เช่น ฝึกคิดอย่างรอบคอบ
ฝึกสังเกต ฝึกคิดวิเคราะห์โดยใช้เหตุผล และฝึกจดจํา “การ
ตั้งโจทย์” และ “เหลาโจทย์” ให้คมชัด ภายหลังการเรียนรู้หลักการวิจัยชาวบ้าน ทีมวิจัยยังได้ทดลองทําวิจัย
ร่วมกันในประเด็น “ขยะสาธารณะ” ในบ้านเรา ทําให้ทีมวิจัยชุมชนเห็นว่าปัญหาขยะในชุมชนเป็นปัญหาเร่งด่วน
และเห็นความเป็นไปได้ในการร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหา
๒

เมื่อทีมวิจัยมีแรงบันดาลใจและได้ติดอาวุธทางปัญญาแล้ว จึงเริ่มต้นวางแผนแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ ใน
เดือน มีนาคม ๒๕๕๔ โดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของทีมวิจัย นําโดยแม่ครูหนูปาง ทาโบราณ
และวางแผนการนําเสนอผลการสํารวจและสืบค้นข้อมูลขยะในชุมชนที่สํารวจใหม่อีกครั้งหนึ่ง มีการประกวด
ครอบครัวอบอุ่น โดยร่วมกันสร้างเครื่องมือในการค้นหาข้อมูล มีการให้ความหมายของครอบครัวอบอุ่น คิด
ประเด็นคําถามในการสัมภาษณ์ และประกาศผลการตัดสินในวันสงกรานต์
ในวั น สงกรานต์ นอกจากจะมี กิ จ กรรมตามประเพณี เช่ น การสรงน้ํ า พระ การแข่ ง ขั น กี ฬ าเชื่ อ ม
ความสัมพันธ์แล้ว ทีมวิจัยยังประชาสัมพันธ์โครงการวิจัยด้วยคําขวัญที่ว่า “ครอบครัวสุขสันต์ ในวันสงกรานต์
หนองบัวชื่นบาน ลูกหลานไร้ควัน” และจัดให้มีขบวนรณรงค์ลด ละ เลิกบุหรี่ โดยสมาชิกชุมชนจากทุกคุ้ม ทุก
ครัวเรือน ทั้งเด็กเล็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ มาร่วมเดินรณรงค์ มีกิจกรรมการตอบปัญหาชวนคิด แสดงละครสะท้อน
ปัญหาชีวิตครอบครัว และมอบรางวัลครอบครัวต้นแบบ กิจกรรมในวันสงกรานต์นี้ นอกจากแสดงให้เห็นศักยภาพ
ของทีมวิจัยที่ทําให้เกิดการยอมรับจากทุกครัวเรือน เป็นที่ประทับใจคนบ้านหนองบัวแล้ว ยังเป็นภาพสะท้อนให้
เห็ น หั ว ใจสํ า คั ญ ของการวิ จั ย แบบพาร์ ที่ ส ร้ า งสั ง คมแห่ ง
ความสุข สามัคคี ในชุมชน
“... เมื่อ ก่ อ นบ้ า นเราไม่ มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะทํ า
อะไร ที่เห็นชัดๆ เมื่อวันสงกรานต์ เห็นคนทุก
บ้านไปร่วมขบวน ประทับใจโครงการ อาจารย์
สคร.๕ ที่ติดตาม ให้ความรู้มาตลอด” (สอบต.
ไพบูลย์)
ความเข้มเข็งของทีมวิจัยพาร์ยังได้หนุนเสริมจาก
ทีมวิจัย สคร.๕ อีกครั้งหนึ่งให้ทีมวิจัยชาวบ้านได้มีพื้นที่ในการเรียนรู้เพิ่มเติม โดยจัดให้มีการศึกษาดูงานชุมชนบ้าน
จํารุง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ในครั้งนี้ทีมวิจัยได้เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ธนาคารขยะ การกําจัดขยะ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ใหญ่บ้านจํารุง ในกิจกรรมการถอดบทเรียนของทีมวิจัย
ทีมวิจัยสคร.๕ ยังมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ โดยหวังจะให้เป็นพื้นที่ในการขับเคลื่อน
โครงการครอบครัวอบอุ่น เสริมสร้างศักยภาพแกนนําชุมชน และพัฒนาสิ่งแวดล้อม สคร.๕ จึงเป็นฝ่ายรวบรวม
และมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ศูนย์การเรียนรู้ ในขณะที่ทีมวิจัยเองก็รวบรวมเงินส่วนที่เหลือจากค่าอาหารในการ
ทํากิจกรรมของทีมวิจัยไว้เป็นกองทุน และยังได้รับเงินสนับสนุนจาก อบต. ศูนย์การเรียนรู้ที่เกิดจากความร่วมทุน
จากหลายฝ่ายจึงกลายเป็นของขวัญที่มีค่ายิ่งสําหรับชาวบ้านหนองบัว
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พาร์ กับการเปลี่ยนแปลงภายใน
ตลอดระยะเวลาสองปีที่ทีมวิจัยภายนอกร่วมกันผลักดันกิจกรรมต่างๆ เช่น การศึกษาดูงาน การประชุม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การเยี่ ย มเยี ย นพื้ น ที่ วิ จั ย กิ จ กรรม
เหล่ า นี้ เ ป็ น การบ่ ม เพาะให้ นั ก วิ จั ย เกิ ด การเรี ย นรู้
สร้างความสามัคคีเข้มแข็งให้ทีมวิจัยชุมชน จนทําให้
ความลังเลสงสัยว่าการวิจัยพาร์คืออะไร คนนอกจะ
เข้ามาทําอะไรกับชุมชน กลายเป็นความมั่นใจ สุขใจ
เห็นคุณค่าของตนเอง เกิ ดการเปลี่ยนแปลงภายใน
จิ ต ใจ หลายคนกลายเป็ น คนที่ มี จิ ต อาสา เสี ย สละ
เกิดพลังในการทํากิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้าน หลาย
คนใช้ปัญญาในการคิดแก้ปัญหา และทําสิ่งดีๆ เพื่อ
ชุมชนด้วยกลุ่มของตนเอง
“การเปลี่ยนแปลงตัวเอง มีจิตอาสามากขึ้น อยากทําให้ชุมชนเราเหมือนหมู่บ้านที่ไปดูงานมา กลุ่ม
อสม.เข้มแข็งมากขึ้น รู้จักคิดรู้จักทํามากขึ้น ในอนาคตอยากให้บ้านหนองบัวเป็นหมู่บ้านเข้มแข็ง เป็น
ตัวอย่างด้านขยะ บุหรี่ อสม.เข้มแข็งจัดการกันเองได้ อยากแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วยตัวเอง”
(ประภาศรี)
พลังของคนหนองบัว ไม่เพียงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเท่านั้น พลังเหล่านี้ยังเปล่งประกายออกมา
ภายนอก เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยเฉพาะเรื่องการสูบบุหรี่ จากที่เคยปฏิบัติอย่างเปิดเผยกลายเป็นการ
หลบซ่อน ทั้งเด็กเล็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ล้วนมีจิตสํานึกที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งของตนเอง คนใน
ครอบครัวและคนในชุมชน เช่น พ่อเฒ่าอายุเจ็ดสิบกว่าปีคนหนึ่งสามารถเลิกบุหรี่ได้เมื่อมีการดําเนินงานวิจัยใน
ชุมชน ครั้งหนึ่งพ่อเฒ่าเห็นคนอื่นสูบบุหรี่ แกว่า “โอ๊ยไปสูบที่อื่น คนหนองบัวเขาไม่ดูดบุหรี่กัน เขาไม่ยอมรับกัน
แล้ว” หรือแม้กระทั่งเสียงเด็กเล็กที่บอกว่า “พ่อ อย่าดูดบุหรี่นะ เดี๋ยวนี้เขาเลิกหมดแล้ว เขาไม่ให้ดูดบุหรี่ ผมก็จะ
ไม่ดูดบุหรี่” การปฏิบัติต่อกันของคนในชุมชนเหล่านี้ทําให้คนสูบบุหรี่ไม่กล้าสูบ คนที่สูบก็ละอาย กลายเป็นคนที่
สังคมรังเกียจ หลายคนต้องเลิกสูบบุหรี่ไปโดยปริยาย จนคนหนองบัวแตกต่างจากคนหมู่บ้านอื่นอย่างชัดเจน
“...เรื่องบุหรี่เราคิดว่าได้ผลแล้ว ใครจะสูบบุหรี่ต้องแอบๆๆซ่อนๆ ไม่สูบในที่ชุมชน หรือที่มีคนรังเกียจ
เวลาไปประชุ มร่วมกันคนบ้านอื่น เห็นความแตกต่างชัดเจน คนอื่นเขาสูบกันเปิดเผย แต่เราต้อง
หลบๆ” (เสียงของคนสูบบุหรี่)
การเปลี่ยนแปลงภายในที่ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในการแก้ปัญหา
อื่นๆ ที่คนในชุมชนเห็นพ้องร่วมกัน นักวิจัยชาวบ้านเห็นว่าปัญหาบุหรี่ต้องแก้ไขต่อเนื่องไปในระยะยาว แต่ปัญหา
๔

เร่งด่วนคือเรื่องขยะในชุมชน หลายคนตระหนักว่า การจัดการขยะเป็นเรื่องของทุกคน ไม่จําเป็นต้องรอผู้นํา
หมู่บ้านมาจัดการ ทีม อสม.จึงรับหน้าที่เป็นแกนนําในการจัดการกับขยะ จนรอบๆ บ้านหนองบัวสะอาด กลายเป็น
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ใครจะมาทําสกปรกก็ไม่กล้า
ปฏิเสธไม่ได้ว่า รูปธรรมของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดจากการขับเคลื่อนโดยกระบวนการวิจัยแบบพาร์
ที่เน้นให้เห็นอยู่เสมอว่า “คนเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็ง ปัญหาแก้ไขได้” นักวิจัยเองก็ได้รับการบ่มเพาะให้เห็นถึงคุณค่า
ของการเรียนรู้จนมั่นใจว่า “โครงการนี้ไม่มีล้มเหลว ไม่จําเป็นต้องสําเร็จ แต่เราได้แน่นอน”
สิ่งที่ได้จากกระบวนการวิจัยพาร์จึงแตกต่างจากการแก้ปัญหาแบบเดิมอื่นๆ ตั้งแต่วิธีการทํางานที่เป็น
ระบบ ชัดเจน ทําให้นักวิจัยชาวบ้านซึ่งอยู่กับปัญหา รู้จักค้นหาทางออก ใช้ข้อมูล ใช้เหตุผล มีการวางแผนและ
ติดตามอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดคุณค่าในตัวเอง เกิดความภาคภูมิใจในการทํางานเพื่อคนอื่น
“...ต่างจากการแก้ปัญหาอื่นเพราะเดิมปัญหาหมู่บ้านเป็นหน้าที่ของผู้นํา กรรมการหมู่บ้าน ทีม อสม.
นานๆ ครั้ง ไม่มีการทํางานเป็นทีมอย่างนี้ เห็นคนที่ไม่ใช่ อสม. ยิ่งดีใจที่ทุกคนเสียสละมาช่วยกัน”
(น้ําฝน)
จากความลังเลสงวัยว่าชาวบ้านอย่างเราๆ จะทําวิจัยอย่างเดียวกับคนที่เรียนจบปริญญาได้ไหม กลายเป็น
ความมั่นใจ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการวิจัยกับชุมชนอื่นได้อย่างไม่น้อยหน้า
“..วิจัยพาร์ เป็นวิจัยชาวบ้านที่แตกต่างจากนักวิชาการหรือดร.
พวกผมวิจัยเกี่ยวกับงาน หรือชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเอง ถ้าทุก
คนได้ ศึ ก ษาเรี ย นรู้ แ ละเก็ บ มาเป็ น บทเรี ย น รู้ จั ก หาปั ญ หา
แก้ปัญหา พัฒนา การมีเหตุมีผล ก็คือการวิจัยอยู่แล้ว...” ผู้ใหญ่
สายันต์
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เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่อง ชุมชนวิจัย...วิจัยชุมชน: สรุปบทเรียนสามปีของการวิจัยแบบพาร์กับการควบคุมโรค
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔          !

บทเรียนที่ ๓
“คืคือพัฒนา คือพี่น้องผองเพื่อน”
น
โดยทีมวิจัยชุมชนจังหวัดกําแพงเพชร
และสคร.๘ นครสวรรค์

สายธารแห่ง “คุณค่า การพัฒนา และผองเพือ่ น”
ความทันสมัยของชีวิต ที่เกิดเนื่องกับสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนา มิได้มีผลบวกเพียงด้านเดียว ในท่ามกลาง
ความ สะดวกสบาย ของชีวิต มหันตภัยหนึ่ง ได้อุบัติขึ้น คืบคลาน แฝงเร้น มาอย่างเงียบๆ จนปรากฏตัวชัดมาก
ขึ้นๆ ในปัจจุบัน นั่นก็คือ ภาวะความเจ็บป่วย อันเนื่องมาจาการการกินดี อยู่ดี (เกินไป)
การกินมาก ออกกําลังน้อย กินอยู่แบบพึ่งพาภายนอก บริโภคอาหารที่เต็มไปด้วย เกลือ น้ําตาล สารเคมี
และ ยาฆ่าแมลง ฯลฯ ทั้งหมดค่อยสะสม พอกพูน จนกลายเป็นปัญหาสุขภาพนานัปการ โดยเฉพาะ ความดัน
เบาหวาน อ้วน หัวใจขาดเลือด ฯลฯ ซึ่งถาโถมเข้าสู่ครัวเรือนและชุมชน ไม่เลือกเมือง หรือชนบท ในปัจจุบัน
ทั้ง หมด มีแ นวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัว เป็นปัญหา ที่ ไม่มีเครื่องมือใดจะทัดทาน หรือขจัดได้ อย่า งมี
ประสิทธิภาพ แม้กระทั่งวิทยาการและเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ ที่มีอยู่ ทางออกเดียวที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ก็
คือ การบรรเทาเบาบางปัญหาในปัจจุบัน จากหนักให้เป็นเบา และ การหามาตรการสําหรับอนาคต ด้วยการสร้าง
คนรุ่นใหม่ ทีร่ เู้ ท่าทันการใช้ชีวิต หันมาสู่ การอยู่ และ การกินอย่างพอดี และปลอดภัย
เรื่องเกิดที่กําแพงเพชร
ปัญหาโรคความดัน เบาหวาน ที่คุกคามชีวิตของ
ชาวบ้ า น ในพื้นที่ ความรับผิ ดชอบของ สํานัก งานป้ องกั น
ควบคุ ม โรคที่ ๘ จ. นครสวรรค์ ไม่ ได้ แ ตกต่ า งจากหลาย
พื้นที่ อาวุธสํา คัญ ของนักวิชาการสาธารณสุขที่มีอ ยู่ ก็คือ
การให้สุขศึกษาเพื่อการปรับพฤติกรรมการกินและการดูแล
รักษาตนเอง ตามมาตรฐานทางการแพทย์
และเช่นเดียวกับที่อื่นๆ ในประเทศนี้ มาตรการเช่น
ว่านี้ มีประสิทธิภาพน้อย และไม่ยั่งยืน
เดือนธันวาคม ๒๕๕๑ ทีมนักวิชาการกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งของ สคร. ๘ ริเริ่มโครงการที่จะค้นหาคําตอบที่
ดีกว่าที่เป็นอยู่ โดยจับมือร่วมกับชุมชน จัดทําโครงการที่มีชื่อเรียกว่า “ การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรม
สุขภาพการบริโภคอาหาร เพื่อการป้องกันโรคเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร” โดย
มีพื้นที่วิจัย จาก ๔ ชุมชน ในจังหวัดกําแพงเพชร คือ บ้านวังแขม..บ้านแม่ลาดน้อย..บ้านบ่อแก้ว..และบ้านหนอง
ปากดง
นั่นคือจุดที่การจับมือร่วมเดินทาง ของนักวิชาการสาธารณสุขคนนอก กับ แกนนําของชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นกลุ่ม อสม. และผู้นําหมู่บ้าน ได้เริ่มต้น


การเรียนรู้ในขวบปีแรก เป็นการรวมตัวของสายน้ําหลากหลายสาขา โดยมี สํานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ ๘ (สคร.๘) โดยการนําของ คุณสวรรยา สิริภคมงคล และทีม เริ่มต้นค้นหาสายน้ําสําคัญในชุมชน โดยเริ่มขอ
ความร่วมมือจาก นายก อบต.วังแขม ซึ่งแนะนําให้ขยายพื้นที่วิจัยไปอีก ๓ หมู่บ้าน กระทั่งได้คนที่มีใจอาสาในการ
ร่วมแก้ไขปัญหาโรคเรื้อรังหลายคนในสี่พื้นที่ ได้แก่ ผู้ใหญ่ประเสริฐ พื้นที่หมู่ ๓ บ้านแม่ลาดน้อย ครูเฉลียว พื้นที่
หมู่ ๕ บ้านพานทอง คุณวิเชียร พื้นที่หมู่ ๑ บ้านหนองปากดง และป้าคิดกับพี่ต้อม อสม. หมู่ ๑ บ้านวังแขม ล้วน
เป็นคนมีใจ อาสาทํางานเสียสละเพื่อชุมชน เป็นทั้งกําลังกาย กําลังความคิด ซึ่งสามารถสะท้อนปัญหาที่
เกิดขึ้นจริงในชุมชน
การหลอมรวมสายน้ํ า ให้เ ข้า ด้วยกัน ยั ง เป็ นพลัง ในการเหนี่ ย วนํา ผู้ ค นให้ ใ ช้ก ารวิจัย แบบพาร์ เป็ น
เครื่อ งมือ ในการทํา งานร่ว มกั บชุ มชน ได้ก่ อ ให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลง ปั ญหาแบบหมอ สู่ก ารรู้จัก ตนเอง ผ่า น
เครื่องมือแบบชาวบ้าน เช่น การเดินสํารวจปัญหาในชุมชน จนพบว่า วิถีชีวิตการบริโภคอาหาร ส่งผลให้เกิด
ปัญหาสุขภาพกับทุกคนในชุมชนตั้งแต่เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ไม่เว้นแม้แต่พระที่ชาวบ้านนําอาหารไปถวาย การ
เรียนรู้เรื่องร่างกายและโรคเรื้อรัง ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นกับตนเอง โดยการหนุนเสริมจากทีมวิจัย สคร.๘ และ
สถานีอนามัย

จากความดันเบาหวาน ที่เป็นปัญหาแบบหมอ หมอ สู่การรู้จักตนเอง ผ่านเครื่องมือ คือ การวิจัยเพื่อ
ค้นหาความจริง คิดค้นเครื่องมือแบบชาวบ้าน อบรมแนวร่วม เก็บวิเคราะห์ข้อมูล จนแปลงไปสู่การเรียนรู้ร่วมกัน
โจทย์หมอผสานเป็นปัญหาชาวบ้าน กลายเป็นโจทย์ร่วมของทุกฝ่าย



ความจริงใจของคนนอก ต้องของแท้จึงจะชนะ
แม้จะเปี่ยมด้วยความหวังดี แต่การเปลี่ยนบทบาท จากคนที่เคยถูกรับรู้ว่าเป็นคนชี้ คนสั่ง ไปเป็นเพื่อน
ร่วมทางกับชุมชน จริงๆแล้วก็มิใช่เรื่องง่าย ประสบการณ์เชิงลบที่แกนนําชุมชนที่นี่ มีกับโครงการพัฒนาของรัฐที่
ผ่านมา คือภาพของคนนอกที่ขาดความจริงใจ ผ่านมา แล้วก็ผ่านไป ไม่ได้จริงจังที่จะตอบโจทย์ของชาวบ้าน
โครงการวิจัย ถูกปฏิเสธจากชุมชนทั้งโดยตรงและโดยอ้อมหลายครั้ง บางครั้งด้วยวาจาที่ประชดประชัน
ของแกนนําชุมชน หรือการเข้าร่วมอย่างขอไปทีของกลุ่มเป้าหมาย แต่ทั้งหมดก็ไม่ได้ทําให้นักวิจัยคนนอกอย่าง
สวรรยาและทีม ท้อถอย การอดทนฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย นับตั้งแต่การเดินทางไปกลับนับ ๑๐๐ กิโลเมตรในแต่
ละครั้ง การต้องออกพื้นที่แต่ในเวลาดึกดื่น หรือเช้าตรู่ เพื่อให้ตรงนัดกับชาวบ้าน และ การจัดการกับปัญหาของ
ระบบการทํางานที่แข็งตัว และ ขัดขวาง ต่อมา ค่อยๆกลายเป็นเครื่องพิสูจน์ให้ชุมชนทั้งหมดได้เห็นและเข้าใจ
จากความเบื่อ บ่นว่า “หมอมาทําไม” กลายเป็นความเกรงใจ ที่จะต้องทําอย่างที่หมอชวนทํา
จากการลองทําตามหมอแนะ ก็เริ่มประสบผลกับตัวเอง จนท้ายที่สุด เป็นการเห็นผลและยอมรับ อย่าง
สนิทใจ ถึงเจตนาและสิ่งดีๆ ที่หมอภายนอก นํามาแลกเปลี่ยน เรียนรู้และพาทํา
จากทําเพราะเกรงใจ สู่การทําเพราะเข้าใจ และทําด้วยใจ
การแลกเปลี่ยนเรีย นรู้ ผ่านกิ จกรรมการวิจั ยแบบพาร์ โดยมีสคร.๘ เป็ นทีมวิ จัยหลัก ลงพื้นที่ อ ย่า ง
ต่อเนื่อง จากที่เคยต้องการให้ความรู้ ส่งเสริมให้ออกกําลังกาย กระตุ้นให้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาวะ ส่งผลให้เกิด
การตื่นตัว ซึมซับความรูเ้ กี่ยวกับการป้องกันโรคเรื้อรัง บ่มเพาะความกล้าและคุณค่าในตัวเอง กลายเป็นพลังในการ
แก้ปัญหาของชุมชนอย่างยั่งยืน
“. . . พ อ วิ ธี ก าร พ า ร์ เข้ า มา ทํ า ให้ คนม า แ ลก เ ปลี่ ย น
ประสบการณ์ มาเรียนรู้ร่วมกันว่าอันไหนควรทํา อันไหนไม่
ควรทํา ทําแล้วผลเกิดกับตัวเองอย่างไร ทําให้พอมีกิจกรรมเข้า
มาทําให้งานตรงนี้ง่ายเข้า คือ กลุ่มที่ทําเกิดจากความคิดของ
ตัวเองเกิดจากความเข้าใจว่าเราทําแล้วมันสามารถแก้ปัญหา
ให้แก่ตัวเราเองได้...เมื่อทํางานมันก็จะง่ายเข้า เพราะทุกคนเริ่ม
เข้ า ใจเรื่ อ งการเรี ยนรู้ วิ ธี ก ารว่ า ทํ า แบบนี้ มั น จะพาเราไป
ประสบผลสําเร็จได้...” (ครูเฉลียว)
ความร่วมมือร่วมใจแปรเป็นช่องทางในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย มีผู้นํา อสม. กลุ่มแม่บ้านและเยาวชน
เป็นตัวเอก มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นฝ่ายสนับสนุน ทุกฝ่ายร่วมกับคนทั้งหมู่บ้าน ค้นหาช่องทางมากมาย


เพื่อแก้ปัญหา โดยแกนนํานักวิจัยชาวบ้านเป็นแนวร่วมและรับผิดชอบดําเนินโครงการ พร้อมทั้งชักชวนกระตุ้น
ชาวบ้านมาร่วมดําเนินการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณ... เกิดโครงการต่างๆ ในปีที่สองของ
การเดินทางร่วมกัน ได้แก่ มหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ การรณรงค์บริโภคอาหารสุขภาพ และดื่มน้ําสมุนไพร ปลูก
ผักปลอดสารพิษ ออกกําลังกายสามวัย รําไม้พ ลอง ดีเจน้อย ตรวจสุขภาพประจําปี พัฒนาห้องพยาบาล บ้าน
สุขภาพดีตัวอย่าง ปุ๋ยอินทรีย์ และถอดบทเรียนภูมิปัญญาชาวบ้าน
โครงการเหล่านี้ไม่เพียงเกิดผลเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนในชุมชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร สามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ระดับความดันโลหิตให้อยู่ระดับปกติ เว้นระยะการพบ
แพทย์ได้นานขึ้น คนในหมู่บ้านเกิดความตระหนักสนใจสุขภาพ พูดคุยกันเรื่องทุกขภาวะจากอาหารการกิน กิน
อย่างไรให้โทษ กินอย่างไรให้ประโยชน์ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริโภคอาหาร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน
ที่ก่อให้เกิดสุขภาวะ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มองเห็นในการใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติอีกยาวนาน มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในระหว่างการออกกําลังกาย เกิดความสนุกสนาน สามัคคี สานเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม และ
ออกแบบการดําเนินชีวิตใหม่ที่มีสุขภาวะเป็นเป้าหมาย
“...ได้กับตัวเองคือ หนึ่งได้ความรู้เพิ่ม ได้วิธีการว่าเราจะทํางานกับชุมชนอย่างไร สามารถทํารุ่นต่อไป
ได้ หรือทํา เรื่องอื่นได้ เริ่มจากตรงไหน แล้วก็มีค วามรู้เรื่องสุขภาพ สาธารณสุข ชีวิตความเป็นอยู่
เกี่ยวกับสุขภาพ ได้เพิ่มมากมาย...เราสามารถบอกกล่าวคนอื่น เป็นวิทยาทาน เราได้แล้วเราก็บอกต่อ
ให้คนอื่นได้ด้วย
เรื่องชุมชนมีก ารรวมกลุ่ ม สามัคคีมากขึ้นทําให้คนในชุมชนคลายเครียดบางคนหายป่วย ... พอมา
เริ่มต้นเรียนรู้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินอาหารก็มาคุยกันเรื่องร่างกาย สุขภาพตัวเอง ทุกคนรู้ว่า
ตัวเองป่วยเป็นอะไร คนนี้ป่วยเป็นอะไร เมื่อก่อนคนมีความทุกข์ว่าทําไมโรคทุกโรคมาอยู่ที่ฉันคนเดียว
คือไม่ได้ระบาย ไม่รู้คนอื่น มีความทุกข์เพิ่มขึ้น จากการที่เราได้มารวมกลุ่ม พูดคุย แลกเปลี่ยนกันก็ทํา
ให้รู้คนอื่นมากขึ้น...คลายเครียด รู้จักตัวเอง รู้จักคนอื่น ทําให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด
จากที่มีความทุกข์ก็มีความสุขเพิ่มขึ้น แล้วก็ทําให้ไปในเรื่องสังคมส่วนรวมด้วยว่า บ้านนี้เขาเดือดร้อนมี
ความทุกข์...มีการช่วยเหลือกันทําให้สังคมชุมชนมีความรักกันมากขึ้น...”(ครูเฉลียว)
สองปีที่สายน้ําหลายสายไหลมารวมกันเกิดสํานึกใหม่ในการทํางาน ต่อยอดสู่ความงอกงามในการพัฒนา
ชุมชนเข้มแข็งทั้งสี่หมู่บ้าน ก่อให้เกิดคุณค่าและพัฒนาศักยภาพของนักวิจัย กลายเป็นผู้นําตามธรรมชาติ หลายคน
ได้รับเลือกให้เป็นผู้นําทางการ



“...เรามีคุณค่ามากขึ้น เพราะว่าเราไปไหนอย่างเมื่อก่อนไม่ทักเราและก็ถามเราด้วย เป็นความภูมิใจก็
รู้สึกว่าไม่เหนื่อย เราดีใจ เราก็ยิ้มแสดงว่าเขาสนใจเรา ฟังเรา ให้ความสําคัญกับเรา เขาชม ทําให้เรามี
กําลังใจทํางานมากขึ้น...เรามีความมั่นใจเกือบเต็มร้อยเลยค่ะ ตอนนี้ถามอะไรตอบได้หมดแล้ว พูดเก่ง
ขึ้น...” (ต้อม)
สายน้ําไม่เคยหยุดไหล
ในปีที่สามของการเดินทางร่วมกัน ทีมวิจัยหลักและทีมที่ปรึกษายังเสริมพลังให้ทีมวิจัยโดยบ่มเพาะให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใน ด้วยกระบวนการแบบจิตปัญญา นักวิจัยเห็นคุณค่าของตนเอง
“...ทีมวิจัยพาร์ให้เราครบวงจร การพัฒนา การรู้จัก ตัวเอง การเสียสละ การเป็นผู้นําเป็นอย่างไร การ
เริ่มต้นคิดเริ่มต้นทําเป็นอย่างไร ตัวเองต้องรู้จักพอประมาณพอเพียง ตัวเองต้องเป็นเยี่ยงอย่างของคน
ทั้งหลาย คือตัวเราต้องทําให้เขาดูเป็นเยี่ยงอย่าง...ถ้าเราเป็นเยี่ยงอย่างที่ดี เราก็กล้าพูดกล้าสอนเขาได้
เต็มปาก เราต้องสร้างศรัทธาให้ตัวเราเอง...” (จําปี)
ทีมวิจัยยังได้เรียนรู้ความเข้มแข็งของชุมชนอื่นขยายเครือข่าย และกลับมาสร้างความเข็มแข็งให้ชุมชนใน
การศึกษาดูงานต่างพื้นที่ เกิดยุทธวิธีในการแก้ปัญหาโดยการวิจัยแบบมีส่วนร่วม ผู้นําใช้การค้นหาความต้องการ
พื้นฐาน การไต่ถามความต้องการของคนในหมู่บ้าน วางรากฐานชุมชนเพื่อลูกหลานในอนาคต
“...ใช่เราต้องวิจัยว่าต่อไปเราจะทําอะไร เราต้องวางแผนไว้ก่อนว่า ถ้าเขาเสนอมาแล้วแผนการต้อง
เป็นยังไง เดินไปทางไหน มันถึงจะประสบความสําเร็จ ถ้าเราไม่มีจุดมุ่งมั่น ทําไปก็เลื่อ นลอย ไม่มี
จุดมุ่งหมาย ได้ใช้ประโยชน์จากทีมวิจัยพาร์ที่ว่า ได้ดูงานที่เชียงใหม่บ้าง ที่ประจวบบ้าง...”
“...กลับจากการที่ไปดูงานบ้าน ผู้ใหญ่โชค มาพูดกันกับพ่อบ้านว่า ชุมชนเรายังขาดตรงที่ คนในชุมชน
เรายังเป็นผู้รับ...เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาให้เขาเป็นคนคิดคนเสมอ ที่ทุกวันนี้คือผู้นําเก่ง
เสนอให้ชาวบ้านทํางานเหมือนนักการเมืองต้องทําอย่างนั้นนะ ต่อไปเราต้องให้เขา (ชาวบ้าน) เป็นคน
เสนอเราว่าเขาอยากได้อะไร อยากทําอะไร ก็เลยคิดว่าจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้ของชุมชน กับตัว
เรา เราก็ได้ความเสียสละ เมื่อก่อนคิดว่า คนเราถ้าครอบครัวเรามั่นคง รอบข้างก็ไม่มีความหมาย แต่
ทุกวันนี้ไม่ใช่ สังคมในครอบครัวดีแต่ถ้าสังคมภายนอกไม่ดีก็ไม่มีความหมาย เราได้ตรงนี.้ ..” (จําปี)
นั ก วิ จั ย หลายคนมี ค วามมั่ น ใจว่ า วิ จั ย พาร์ เ ป็ น การ
พัฒนาคน พัฒนาชุมชน เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มคนและ
ชุม ชน ทํา ให้เ กิด ปัญ ญาในการแก้ ไ ขปัญ หาด้ วยตัว เอง เห็ นได้
ชัดเจนว่า อสม.ทํางานง่ายขึ้น ชาวบ้านให้ความสนใจเรื่องสุขภาพ


มากขึ้น และสามารถนํากระบวนการสุนทรียสนทนามาใช้ในการวิจัยทุกๆ ขั้นตอน เช่น การให้ความสําคัญกับการ
เก็บรวมรวม ค้นหา วิเคราะห์ ข้อมูลโดยการสนทนาในวงเล็กๆ เพื่อให้ทุกคนกล้าแสดงความคิดเห็น จากเวทีวิจัย
เล็กๆ พัฒนาเป็นการแสดงความคิดในเวทีประชุมของชุมชน
การพัฒนาอุดมคติในกระบวนการวิจัยแบบพาร์ เป็นเสน่ห์ที่ทําให้นักวิจัยนํากระบวนการวิจัยไปต่อยอด
ในการแก้ไขปัญหาชุมชนเรื่องอื่นๆ เช่น กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ ฯลฯ
“ ... ผมได้เรียนนะครับ เรียนรู้วิธีการ วิธีการทั้งหลาย เรียนรู้แล้วเอามาปรับใช้ อย่างน้อยผมเอามา
พัฒนากลุ่มปุ๋ยอีกที พัฒนาตัวเอง พัฒนาอุดมคติออกมาเป็นการกระทํา อันนี้สําคัญ สร้างอุดมคติใน
ตัวเองออกมาเป็นการกระทําได้ มันก็จะเกิดกระบวนการพัฒนาที่เป็นธรรมชาติ ...เป็นผลอย่างยิ่งกับ
ตัวเองและขยายผลสู่เครือข่าย
...ได้มีการนําเอากระบวนการวิจัยพาร์ มาประยุกต์ในการพัฒนากลุ่มปุ๋ยอินทรีย์นะครับ โดยเชิญคุณ
หมอไปร่วมด้วย ไปค้นข้อมูลว่าปัจจุบันเรามีอะไร เมื่อก่อนเรามีอะไร อนาคตเราจะไปอย่างไร เอาสาม
ตัวมาจับแล้วพัฒนาเป็นโครงการ ปัจจุบันมีการก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์ในกลุ่มปุ๋ย มีแผนที่จะผลิตข้าว
อินทรีย์ขายเอง...ได้ผลจากการประยุกต์ สารเคมีก็ลดไปโดยปริยาย
ก่อนหน้านี้ผมก็เอากระบวนการวิจัยพาร์ไปพูด เพื่อเอากระบวนการนี้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนใน
การพัฒนาจังหวัดกําแพงเพชร ต่อไปคิดว่ามันจะเป็นเครื่องมือของเครือข่ายเรา ขอบคุณอย่างยิ่ง ผม
คิดว่าจะนํากระบวนการพวกนี้ไปเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน...” (วิเชียร)
การทํางานวิจัยพาร์ บนเส้นทางที่ไม่ได้ โรยด้วยกลีบ กุห ลาบ แต่เต็ม ไปด้วยปัญหา อุปสรรค ที่เป็นบท
ทดสอบว่า “พาร์เป็นการพัฒนาคน พัฒนาอุดมคติ พัฒนาชุมชน” และที่สําคัญ การทํางานวิจัยพาร์ยังแสดงให้เห็น
“ความจริงใจ และความเป็นเพื่อนร่วมทาง” เห็นได้จากการพยายามจัดการกับปัญหาอุปสรรคของนักวิจัยหลัก
เช่น การปรับเปลี่ยนเวลาราชการโดยยึดเวลาราษฎรเป็นสิ่งสําคัญ การไม่ย่อท้อของทีมวิจัยหลักเมื่อผู้ร่วมวิจัยลดลง
จนเหลือเพียง ๓ ท่าน หรือแม้กระทั่งการทํางานวิจัยต้องยุติลงก่อนระยะเวลาที่กําหนด กล่าวได้ว่า การเดินทาง
ร่วมกันมาถึง ณ วันนี้ นักวิจัยหลักมีคนในชุมชนบ้านวังแขม..บ้านแม่ลาดน้อย..บ้านบ่อแก้ว.และบ้านหนองปากดง
จังหวัดกําแพงเพชร เป็นกําลังใจเป็นหลักในการทํางาน และ ณ วันนี้ยังพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงของ
พาร์ คือ “คนเรียนรู้ ทํางานมีความสุข ปัญหาชุมชนได้รับการแก้ไข” และก่อเกิด “สายธารแห่งคุณค่า การพัฒนา
และผองเพื่อน”



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่อง ชุมชนวิจัย...วิจัยชุมชน: สรุปบทเรียนสามปีของการวิจัยแบบพาร์กับการควบคุมโรค
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔          !

บทเรียนที่ ๔
“จากวั
จากวัคซีน สู่เรื่องหมา-หมา
หมา
และกติกาสังคมของชุมชน”
ชน
โดยทีมวิจัยชุมชนโคกม่
ชน
วง อําเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา และ สคร.๑๒ สงขลา

จาก...วัคซีน

สู.่ ..เรื่องหมา-หมา

บทเรียน ๓ ปี ของการควบคุมโรค

และ กติกาสังคมของชุมชน

พิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตาํ บลโคกม่วง

วันนี.้ . ที่ชุมชนในตําบลโคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา รูปแบบการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ได้เปลี่ยน
อย่างสิ้นเชิง โครงการวิจัยพาร์ หรือในชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่ริเริ่ม
ผลักดันโดยสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ จ.สงขลา ได้นําการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญมาสู่ชุมชน ด้วยการสร้าง
พื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมร้อยกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่า “นักวิจัยชุมชน” จนกลายเป็นพลังสําคัญในการ
แก้ไขวิกฤติของชุมชน ในปัจจุบัน
ผลเชิงรูปธรรมที่กําลังเกิดกับชาวบ้านที่นี่ ไม่เพียงแค่การมีรูปแบบการจัดการกับปัญหาพิษสุนัขบ้า ที่กําลัง
ก่อดอกออกผล แต่ การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย ยังเป็นการปลุกพลังยังเป็นบทเรียนที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ชุมชน ในการจัดการกับวิกฤติอื่นๆ ที่มีอยู่
ภาพเดิมๆของการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในตําบลโคกม่วงวันนี้เปลี่ยนแปลงไป ที่บ้านทุ่งนนท์ ซึ่งเป็นพื้นที่
เริ่มต้นโครงการวิจัยได้ประกาศใช้ ระเบียบชุมชนว่าด้วยคนอยู่กับหมา ที่เป็นผลผลิตโดยตรงจากกระบวนการวิจัย
พาร์ขึ้นเป็นครั้งแรก บทเรียนของบ้านทุ่งนนท์ไม่เพียงกําลังผลสะเทือนไปสู่ชุมชนอื่นๆในตําบล แต่วิถีแห่งปัญญา
และการตื่นรู้ ที่เกิดจากการกระบวนการวิจัยเรื่องหมาๆ กําลังถูกต่อยอด นําไปใช้เพื่อการจัดกับปัญหาอื่นๆ ของ
ชุมชน
การแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าด้วยการวิจัยที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเปรียบเสมือนต้นธารการ
เรียนรู้อันเป็นบ่อเกิดของ “สายน้ําแห่งปัญญา” ทีจ่ ะยังคงไหลต่อไปไม่จบสิ้น แกนนําชุมชนกําลังขยายพื้นที่ทาง
ความคิดและขยายเครือข่ายความร่วมมือเพื่อก้าวไปสู่การขับเคลื่อนชุมชนในการแก้ไขป้องกันปัญหาอื่นๆ ที่ใหญ่
กว่า ยากกว่า ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด การพนัน ลักขโมย หรือปัญหาทรัพยากรน้ําและสัตว์น้ํา
จากนี้ไป ชาวโคกม่วงจะก้าวไปด้วยกัน... ตําบลโคกม่วงกําลังจะเปลี่ยนแปลง



กองทุนวัคซีน... ก้าวแรกของตําบลโคกม่วง
แม้จะทราบดีว่า โรคพิษสุนัขบ้าสามารถป้องกันได้ด้วย
การฉีดวัคซีน

แต่ก็ไม่ง่ายนักที่จะทําให้ชาวบ้านที่เลี้ยงหมา-

แมวให้ความร่วมมือ

รวมถึงการจัดการกับหมา-แมวที่ไม่มี

เจ้าของทั้งหลายให้ได้รับการป้องกัน ที่ตําบลโคกม่วง อําเภอ
คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โรคพิษสุนัขบ้าคร่าชีวิตชาวบ้าน
ที่นเี่ กือบทุกปี และเคยมีสุนัขที่ติดเชื้อกัดวัวเลี้ยงของชาวบ้าน
ทําให้มีวัวล้มตายทั้งคอก สร้างความเสียหายให้กับเจ้าของวัว
มิใช่น้อย ส่วนวัวที่ตายเพราะโรคพิษสุนัขบ้าก็ถูกชาวบ้านชําแหละ แจกจ่ายเป็นอาหาร ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ผลก็คือ ทําให้ต้องมีการไล่ฉีดวัคซีนให้กับชาวบ้านที่ร่วมกินเนื้อวัวครั้งนั้นหลายสิบคน
ปัญหาดังกล่าว ทําให้ผู้นําท้องถิ่นและฝ่ายสาธารณสุขในพื้นที่ ให้ความสําคัญและพยายามแก้ไขปัญหามา
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ เริ่มจากการรณรงค์ฉีดวัคซีนฟรีให้กับสุนัขและแมวที่มีเจ้าของ อาศัยงบประมาณของท้องถิ่นมา
สนับสนุนค่าใช้จ่าย แต่วิธีนกี้ ็ยังไม่ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเท่าที่ควร
จนกระทั่ง “กองทุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตําบลโคกม่วง” ถือกําเนิดขึ้นในปี ๒๕๔๗ โดยให้เจ้าของ
สุนัขและแมวได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จึงนับเป็น “ก้าวแรก” ของ
ตําบลโคกม่วงที่ได้เริ่มจัดการกับปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าด้วยตนเอง

ทําให้พื้นที่แห่งนี้มีความโดดเด่นและเป็นที่รู้จัก

ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในฐานะตัวอย่างของการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าโดยชุมชนเอง

จากวัคซีน สู่เรื่องหมา-หมา
โดยทั่วไป “วิจัย” ดูจะเป็นเรื่องที่ห่างไกลจากวิถีชีวิตของชาวบ้าน หากจะมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องบ้าง
ชาวบ้านก็มักจะถูกกําหนดให้เป็นเพียงผู้ให้ข้อมูล โจทย์วิจัย มักเกิดจากสนใจของคนนอก มากกว่าคนในคือ
ชาวบ้าน ภาพของการวิจัยเช่นนี้ แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หรือ
“พาร์” ถูกนําเข้ามาสู่ตําบลโคกม่วงเมื่อปลายปี ๒๕๕๑



วิจัยแบบพาร์ ถูกนํามาใช้ครั้งแรก เพื่อเป็น “เครื่องมือ” ในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าของชุมชน โดย
การสนับสนุนของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา ภายใต้ชื่อโครงการ “การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม”
บ้านทุ่งนนท์ หมู่ ๒ ของ ตําบลโคกม่วง ถูกเลือกเป็นพื้นที่นําร่อง เนื่องจากแกนนําชุมชนมีความพร้อมและ
เข้มแข็งกว่าหมู่อื่นๆ
แม้ชุมชนที่นี่ จะเคยมีประสบการณ์ตรงเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการจัดตั้งกองทุนวัคซีน แต่เอาเข้าจริง
โจทย์วิจัย เรื่องการสร้างความยั่งยืนให้กับกองทุนวัคซีน โดยหวังว่าจะเป็นผลจากการการมีส่วนร่วมของชุมชน ก็
ไม่ใช่ “โจทย์ของชาวบ้าน” ในครั้งแรกของการเปิดเวทีการพูดคุย เพื่อชี้แจงโครงการ โจทย์วิจัยของคนนอก ถูกท้า
ทายด้วยโจทย์อื่นของชาวบ้าน ที่ใหญ่กว่า
กองทุนวัคซีนและโรคพิษสุนัขบ้า อันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมา แม้จะสําคัญ แต่ก็ไม่สําคัญเท่ากับ “ปัญหา
หมา-หมา” ที่ชาวบ้านเผชิญอยู่และเร่งด่วนกว่า
ที่บ้านทุ่งนนท์ ชาวบ้านหลายครอบครัว เดือดร้อนจากปัญหาอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มเพราะชนหรือถูก
หมาตามท้องถนนไล่ ภรรยาผู้ใหญ่บ้าน ขับรถชนหมาเกิดอุบัติเหตุจนต้องเข้าโรงพยาบาล เสียเงินเสียทองไปไม่ใช่
น้อย และมีลูกหลานชาวบ้านรถล้มเพราะชนหมาจนเกือบพิการตลอดชีวิต ในขณะที่เพิ่งเรียนจบใกล้จะได้งานทํา
ฯลฯ



ปัญหาหมากัดเป็ดชาวบ้าน หมาไล่คนขณะเดินทางไปกรีดยางตอนเช้ามืด หมาถูกนํามาทิ้งจนเป็นภาระกับ
วัดและเดือดร้อนคนมาทําบุญ หมาคุ้ยเขี่ยขยะ ขี้สกปรกหน้าบ้านชาวบ้าน หมาทําให้ชาวบ้านทะเลาะกัน ฯลฯ
ปัญหาหมา-หมา นับเป็นจุดเริ่มต้น ของการที่โจทย์คนนอกและโจทย์คนใน ผสานกันเป็น “โจทย์ร่วม”
และนั่นคือจุดเริ่มต้น โครงการพาร์ ของคนบ้านทุ่งนนท์ ตําบลโคกม่วง

การวิจัย คือการตอบโจทย์ด้วยข้อมูล
เมื่อค้นพบโจทย์ คําถามต่อมาก็คือ จะตอบโจทย์ด้วยวิธีการอย่างไร แม้จะรู้ๆกันอยู่ว่าหมา เป็นปัญหา แต่
เมื่อถูกคนนอกตั้งคําถามว่า แล้วหมาบ้านในชุมชนทั้งมีและไม่มีเจ้าของมีกี่ตัว กี่ตัวที่ฉีดวัคซีน มีเด็กกี่คนที่เคยถูก
หมากัด ชาวบ้านกี่คนที่เคยประสบอุบัติเหตุเพราะชนหมาหรือหมาไล่ กี่คนที่เข้าโรงพยาบาล และเสียเงินทองกัน
เท่าไหร่ และหากจะหาทางจัดการกับปัญหานี้ ชาวบ้านคิดเห็นกันอย่างไร และชาวบ้านกี่มากน้อย ที่จะเห็นด้วย
และร่วมขบวนไปกับเรื่องนี้ ฯลฯ
ชาวบ้าน ก็ไม่มีคําตอบที่มั่นใจ รู้แต่เพียงว่า หลายคนมีปัญหากับเรื่องหมา-หมา
... เมื่อมีคําถาม แต่ไม่มีคําตอบ กระบวนการวิจัย ตามนิยามสั้นๆง่ายว่า คือ “การตอบโจทย์ด้วยข้อมูล” ก็
เริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ที่บ้านทุ่งนนท์
ไม่นานหลังจากนั้น ชาวบ้านและนักวิชาการสาธารณสุขก็เริ่มขุดค้นข้อมูล ช่วยกันสร้างแบบสํารวจ เก็บ
ข้อมูล และเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกัน
ประสบการณ์ของการทํางานร่วมกันครั้งแรก ไม่ง่ายอย่างที่คิด เครื่องมือที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ดัดแปลง
มาให้ชาวบ้านใช้ทําให้เกิดความไม่เข้าใจ

แล้วความสับสนอันเนื่องมาจากความบกพร่องของเครื่องมือก็เกิดขึ้น

เจ้าหน้าทีเ่ องก็เผชิญกับปัญหาที่จะทําความยาก ซับซ้อน และสับสน ให้เป็นความง่าย แต่สร้างการเรียนรู้สําหรับ
ชาวบ้าน
ผลของการ “ทําวิจัย” ครั้งแรกของชาวบ้าน ที่ประกอบด้วยพลังหลักคือ กลุ่ม อสม. ในชื่อ “นักวิจัย
ชุมชน” แม้จะดูยาก ห่างไกลจากความคุ้นเคยและไม่ช่วยให้ได้คําตอบที่อยากรู้นัก แต่สิ่งที่ได้โดยอ้อมก็คือ ความ
เป็นกลุ่มก้อน ของทีม ที่เกิดจากการทํางานร่วมกัน



เมื่อวิจัยดูจะเป็นของยากและแปลกแยก

ทางออกทางหนึ่งในความเห็นร่วมกันของทีมวิจัยชุมชน

โดยเฉพาะ “ผู้ใหญ่เอิ้น” ผู้นําชุมชน ที่เป็นหัวขบวน ก็คือ การจัดอบรมทักษะการวิจัยให้กับทีม
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๒ ทีมวิจัยชุมชนทั้งหมดประมาณ ๖๐ ชีวิต ก็เหมารถเดินทางมาใช้ชีวิตร่วมกัน ที่
โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดตรัง เป็นการอบรมสัมมนา เพื่อเรียนรู้การวิจัย เป็นครั้งแรกของทีมชาวบ้าน
พื้นที่ของการเรียนรู้ร่วมกัน ๓ วัน ไม่เพียงเปิดโลกชุมชนในเรื่องวิจัย ที่ขยายความสู่ การเป็นกระบวนการ
ตอบโจทย์ ด้วยข้อมูล อย่างใช้ปัญญา หากยังช่วยขันเกลียวความสัมพันธ์ระหว่างทีมให้แน่นแฟ้น และสร้างพื้นที่
ของการร่วมกันสร้างจินตนาการ เพื่อหาทางตอบโจทย์เรื่องหมา-หมา อย่างมีพลัง มีโครงการมากมาย ที่ผุดขึ้นจาก
เวทีครั้งนั้น
หนึ่งในนั้น คือ โครงการสร้างระเบียบชุมชน ว่าด้วยคนกับหมา

สร้างกติการ่วม ร่วมสร้างกติกา: บนเส้นทางของระเบียบชุมชน
เป้าหมายหลักของกระบวนการร่วมคิดร่วมทําในระยะต่อมา ซึ่งเป็นช่วงปีที่สองของโครงการวิจัยคือ การ
สร้าง “ระเบียบชุมชน” ที่จะนํามาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือกํากับดูแลและควบคุมสุนัข-แมวในพื้นที่นําร่อง คือ หมู่ ๒
บ้านทุ่งนนท์ แกนนําชุมชนกว่ายี่สิบคนที่อาสาเข้ามาร่วมกระบวนการวิจัยตั้งแต่ปีแรกและได้รับการขนานนามว่า
“นักวิจัยชุมชน” ได้ร่วมกันวางแผนการทํางาน จัดเรียงลําดับกิจกรรมตามความสําคัญ ความเร่งด่วน และความ
เป็นไปได้ จากนั้นกําหนดหน้าทีแ่ ละแบ่งความรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม โดยมีนักวิจัย สคร.๑๒ คอยให้การ
สนับสนุนการดําเนินงานทุกด้าน ความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยภายนอกและนักวิจัยชุมชนจึงเริ่มเหนียวแน่น และ
แปรเปลี่ยนจาก “คนนอก-คนใน” มาสู่การเป็นเพื่อน เป็นนักวิจัยพาร์ทีมเดียวกัน
หลายชีวิตที่เข้ามาร่วมเดินเคียงบ่าเคียงไหล่ ร่วมคิดร่วมสร้างกฎกติกาเพื่อให้คนอยู่กับหมาอย่างมีความสุข
ต่างก็ได้รับประสบการณ์และบทเรียนอันมีคุณค่ามากมาย นักวิจัยพาร์ทั้งจาก สคร.๑๒ และชาวโคกม่วงได้มีโอกาส
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพมากขึ้นในเรื่องของการร่างระเบียบชุมชนและการทําประชาพิจารณ์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้
จากผู้เชี่ยวชาญภายนอก นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อ “เปิดโลก” ให้กับทีม
นักวิจัยพาร์ เป็นการออกไปเรียนรู้จากพื้นที่ที่มีการจัดการกับปัญหาสุนัขและพื้นที่ชุมชนเข้มแข็ง เมื่อได้ไปเห็น
ตัวอย่างที่มีทั้งข้อดีและเสีย นักวิจัยจึงกลับมาพร้อมกับความมั่นใจที่จะเดินหน้าตามแนวทางของบ้านทุ่งนนท์เอง



ส่วนอุปสรรคที่ต้องเผชิญร่วมกันระหว่างการเดินทาง ถึงจะสร้างความลําบากแต่กลับทําให้ “ทีม” ยิ่งมีความเหนียว
แน่น กลมเกลียวมากขึ้นกว่าเดิม
สําหรับบ้านทุ่งนนท์ซึ่งไม่เคยมีการจัดทํากฎกติกาชุมชนในเรื่องใดๆมาก่อน

หนทางสู่จุดหมายที่จะได้

ระเบียบชุมชนมาไว้ใช้จึงไม่ใช่เรื่องง่าย กว่าจะผ่านกระบวนการยกร่างระเบียบชุมชนจนกระทั่งได้ระเบียบฉบับ
สมบูรณ์ก็ต้องใช้เวลาไปกว่าครึ่งปี หากไม่มีความสามัคคี ความเสียสละอดทน ของทีมนักวิจัยชุมชน และหากไม่มี
ผู้นําท้องถิ่นที่เข้มแข็งจริงจังในการแก้ไขปัญหา

ก็ไม่อาจสร้างระเบียบชุมชนได้สําเร็จตามที่มุ่งหวัง

แต่ในที่สุด

ระเบียบชุมชนฉบับสมบูรณ์ที่มีชื่อว่า “ระเบียบชุมชนบ้านทุ่งนนท์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข
แมว และลิง ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๓” ก็ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ๒๘
กันยายน ๒๕๕๓ นับเป็นความภาคภูมิใจยิ่งของทีมนักวิจัยพาร์

ปลายปีนั้น

ทีมนักวิจัยวางแผนร่วมกันว่าจะดําเนินการเรื่องการจดทะเบียนสุนัข-แมวและฉีดวัคซีนให้

เรียบร้อย เพื่อให้ระเบียบชุมชนมีผลบังคับใช้ได้เต็มที่ แต่ก็ต้องมาสะดุดจนถึงกับหยุดชะงักไปหลายเดือน เนื่องจาก
ปัญหาน้ําท่วมใหญ่ในจังหวัดพื้นทีภ่ าคใต้

ซึ่งหลายพื้นที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก

ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยจึงกลายเป็นภารกิจเร่งด่วนของทุกหน่วยงานรวมทั้ง

การเยียวยาให้ความ
สคร.๑๒

ทําให้การ

ติดต่อสื่อสารกับชุมชนขาดช่วงไป ทางด้านโคกม่วงเอง แม้จะไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าพื้นที่อื่นๆ แต่ก็ต้องเผชิญ
กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในทีมนักวิจัยชุมชน มีสมาชิกใหม่เข้า สมาชิกเก่าออก ปัจจัยสําคัญคือเรื่อง
การปรับย้ายหัวหน้าสถานีอนามัยที่เคยเป็น ตัวเชื่อม สําคัญของโครงการวิจัยพาร์ ซึ่งกระทบต่อการดําเนินงาน



และประสานงานทั้งหมดในพื้นที่ จนกระทั่งสถานการณ์น้ําท่วมเริ่มคลี่คลาย นักวิจัย สคร.๑๒ ก็ได้กลับเข้าไปที่โคก
ม่วง ทีมวิจัยพาร์จึงกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๕๔
แม้ว่านักวิจัยชุมชนจะมีจํานวนสมาชิกลดลงไป

แต่ทีมที่ยังคงอยู่ก็มีความเข้มแข็งและถือเป็นนักวิจัยจิต

อาสา “ตัวจริง” ของชุมชน ซึ่งเหลือกันอยู่ไม่ถึงสิบคน หนึ่งในนักวิจัยยืนยันความตั้งใจจริงว่า “ต่อให้เหลือแค่คน
เดียวก็จะทํา” ด้วยความที่ไม่ท้อถอยต่อปัญหาอุปสรรค และเต็มไปด้วยพลังความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อไป ทีมงาน
“เล็กพริกขี้หนู” จึงเริ่มดําเนินการตามแผนที่วางไว้ คือ จดทะเบียนสุนัข-แมวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ในพื้นที่หมู่ ๒ ให้ได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ พร้อมกับเร่งประชาสัมพันธ์เรื่องระเบียบชุมชนทางเสียงตามสายของ
หมู่บ้าน
ใช้เวลาเพียงเดือนกว่า การดําเนินงานต่างๆก็บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย ทําให้สุนัขและแมวที่มีเจ้าของ
ทุกตัวในชุมชนบ้านทุ่งนนท์ได้รับการฉีดวัคซีนและขึ้นทะเบียน มีสมุดบันทึกการฉีดวัคซีนประจําตัว พร้อมกับปลอก
คอ กระแสตอบรับจากชาวบ้านส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้วยแนวทางนีเ้ ป็นอย่างดี และยินดีจะ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชน มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังขาดความเข้าใจ ซึ่งไม่เกินกําลังของนักวิจัยพาร์ที่จะ
แก้ไขปัญหา นีค่ ือสิ่งที่นักวิจัยเชื่อมั่นและยึดถือเป็นแนวทางในการดําเนินงาน
“ที่เขาด่า เขาพูด เพราะเขาไม่รู้ แต่ถ้าเราท้อ เราถอย เราหยุดซะ ขบวนการที่เราเริ่มมาจะพังทั้งระบบ...
เราต้องทนให้ได้” (คุณรัฐพล อดีตนายก อบต.โคกม่วง)
ความสําเร็จในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นกําลังใจที่ยิ่งใหญ่สําหรับนักวิจัยพาร์ แต่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์พลังของแกน
นําชุมชนในพื้นที่แห่งนี้ ที่แม้จะเริ่มจากคนกลุ่มเล็กๆ แต่ก็สามารถขับเคลื่อนชุมชนได้ หากมีความมุ่งมั่นใน
เป้าหมาย รู้จักอดทน และเสียสละต่อส่วนรวม

เริ่มต้นจากพาร์ “เรื่องหมาๆ จึงเป็นทางผ่าน”
ตลอดเส้นทาง ๓ ปีของการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าที่มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนใน
พื้นที่ตําบลโคกม่วง บทเรียนที่เกิดขึ้นไม่เพียงสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทความสําคัญของ “ชุมชน” ในการป้องกัน
ควบคุมโรค หากยังเป็นหนึ่งบทพิสูจน์คุณค่าของ “วิจัย” และ “การมีส่วนร่วม” ที่มีต่อการพัฒนาชุมชนในทุกมิติ
บนเส้นทางของการวิจัยแบบพาร์ ในฐานะเครื่องมือของการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา สิ่งที่เกิดขึ้นตลอด
กระบวนการวิจัยคือ “กระบวนการเรียนรูแ้ บบมีส่วนร่วม” ที่จะช่วยให้ทั้งคนนอก (นักวิจัยภายนอก) และคนใน


(ชาวบ้านในชุมชน) ได้ร่วมเรียนรู้ปัญหาของชุมชนไปด้วยกัน และที่สําคัญ การพยายามทําความเข้าใจโจทย์และ
ตอบโจทย์ด้วย “ข้อมูล” ได้นํามาซึ่งการปฏิวัติทางปัญญา ในขณะเดียวกันก็เป็นต้นธารของการพัฒนาเครือข่าย
ด้วย ดังเช่นกรณีของกํานันตําบลโคกม่วง ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้สนใจเรื่องการวิจัยจึงได้แต่มองดูอยู่ห่างๆ มาวันนี้ เมื่อ
เริ่มเห็นข้อมูล เห็นปัญหาและเข้าใจปัญหาชัดเจนขึ้น เห็นคุณค่าของการวิจัย กํานันจึงเข้ามาร่วม “ก่อการ” โดย
เป็นสมาชิกพาร์แบบเต็มตัว
“กํานันประสิทธิ์” ในฐานะผู้นําท้องที่ วันนี้เปลี่ยนไป การมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย ไม่เพียงส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงภายในของตนเอง แต่ทําให้เกิดการปรับรูปแบบการทํางานเกือบจะสิ้นเชิง
การทํางานแบบรอคําสั่ง จากข้างบน วันนี้ กํานันกลายเป็นฝ่ายรุก ใช้กระบวนการวิจัย สร้างพื้นที่การมี
ส่วนร่วม ฟังเสียงผู้คนรอบข้าง เปลี่ยนความคิดเห็น ความทุกข์เดือดร้อน มาเป็นข้อมูล ประกอบการทําแผนงาน
โครงการสู่หน่วยเหนือ
วันนี้ ที่ตําบลโคกม่วง ชุมชนค่อยๆเปลี่ยนจากการถูกกําหนดโดยรัฐ มาเป็นผู้ช่วงชิงการกําหนดโจทย์การ
พัฒนา และอนาคตของตนเอง
“เปลี่ยนไปเยอะ... จากที่เคย ทุกอย่างตัดสินด้วยอํานาจ คือเมื่อก่อนคุณพูดไม่เข้าหู ผมตวาดได้
เลย ... เมื่อก่อนไม่ฟัง คือตอนนี้มันกลับกันเลย มาเปลี่ยนตอนที่อาจารย์เข้ามา ให้มาตั้งหลักคิด
สติ อย่าให้มันเตลิดออกไป เราต้องกลับมานั่งอยู่กับตัวเรา รับเขาได้ ฟังเขาได้ไหม เพราะมัน
หลากหลายความคิด นั่งกันอยู่สิบคนก็สิบใจ สิบความคิด เราต้องฟังข้อมูลจากคนอื่นก่อน ไม่ใช่
เราไปตัดสินชี้ดําชี้แดงก่อน ผมปรับจากอาจารย์มา ผมมาประชุม เรื่อง เราต้องการพื้นที่ จากผู้
หว่าน เราจะทําอย่างไรให้มีพื้นที่ทํางาน... ผมก็กลับมาคิด ประชุม เพื่อให้เขาคิดตอบโจทย์ว่า นั่ง
เป็นผู้ใหญ่บ้านนี่ เรามีข้อมูลไหม”(กํานันประสิทธิ)์

การที่ชุมชนเริ่มต้นทําวิจัยในประเด็นที่ไม่ยากนักเช่นเรื่องหมา-หมา เมื่อเกิดความเข้าใจและสามารถแก้ไข
ปัญหาได้สําเร็จก็จะทําให้ชุมชนเกิดกําลังใจ

มองเห็นประโยชน์ของการวิจัย

และเห็นโอกาสที่จะนํา

กระบวนการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาอื่นๆ



“พอเกิดงานวิจัยขึ้นมา จึงได้รู้ว่าหมาเป็นตัวต้นปัญหา หนึ่งไล่กัดคนตอนที่ขี่รถ สองคนขี่มอไซค์ไปชน
สามนําโรคพิษสุนัขบ้าเข้ามาสู่ชุมชน ผมมองเห็นปัญหาว่าถ้าเกิดแบบนี้ เราไม่มีทางแก้นอกจากวิจัย...
วิจัยให้ภูมิคุ้มกัน ผมเลยศรัทธาและเข้ามาอยู่ตรงนี้เต็มตัว” (กํานันประสิทธิ)์
สําหรับแกนนําคนสําคัญเช่นอดีตนายก อบต.โคกม่วง คุณค่าของการวิจัยถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อผลักดันให้มี
การนําวิจัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตําบลโคกม่วงเลยทีเดียว

ส่วนปราชญ์ชาวบ้านเช่นคุณสัมพันธ์

ประธานสภาชุมชนตําบลโคกม่วง ให้ความสําคัญกับการวิจัยในฐานะเครื่องมือที่จะช่วยให้ได้ข้อมูล ความจริง ซึ่ง
เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
“ในกลุ่มของพี่น้องที่เข้ามาร่วมในงานวิจัยก็เกิดประสบการณ์ว่า ถ้าเริ่มจากการเรียนรู้ข้อเท็จจริงอย่าง
ละเอียดทุกแง่มุม มันจะทําให้การจัดการปัญหามีน้ําหนัก มีความเป็นธรรม ไม่ว่าจะทําอะไรต้องวิจัยก่อน
ไม่ใช่ซี้ซั้วทํา ต้องไปเก็บข้อมูลก่อน จะทําโดยไม่รู้เหนือรู้ใต้ ทําไม่ได้”
เมื่อวิจัยคือกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้เป็นต้นกําเนิดของปัญญา วิจัยเรื่องหมา-หมาจึง
กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทางปัญญา จากเรื่องหมา-หมาจึงได้แตกลูกแตกหน่อ เกิดการก่อดอกออกผล
ทางปัญญาไปสูก่ ารแก้ไขป้องกันปัญหาอื่นๆ ที่ใหญ่กว่า ยากกว่า เช่น ปัญหายาเสพติด การพนัน ลักขโมย ปัญหา
ทรัพยากรน้ํา และการลักลอบล่าสัตว์น้ํา
สําหรับผู้นําซึ่งถือว่าเป็นกุญแจสําคัญในการขับเคลื่อน
ชุมชน การเติบโตทางปัญญาอันเป็นผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมการ
วิจัยพาร์มีส่วนผลักดันให้เกิดการตกผลึกทางความคิด และเกิดการ

“ถ้าเราไม่เอาปัญหาหมามาเป็นปัญหา
เราก็มองไม่เห็นปัญหาเรื่องน้ํา”
(คุณรัฐพล อดีตนายก อบต.โคกม่วง)

ทบทวนบทบาทหน้าที่การเป็นผู้นําชุมชนของตนเองที่ผ่านมา
“เมื่อก่อนผมเป็นตัวแทนของภาครัฐ ทําตามนโยบายอย่างเดียว เมื่อก่อนโจทย์ไม่ได้คิดเองเลย รอรับจาก
เขา เขาไม่มาเราก็อยู่เฉยๆ สบาย ง่ายเลย เพราะเราไม่ได้คิดถึงปัญหาของตัวเอง...
เริ่มจากงานวิจัย... เริ่มคิดว่าจะดูแลชุมชนของเราอย่างไร พอคิดนีเ่ ห็นปัญหารอบตัวเลย พอหยิบมาแต่ละ
ตัว ถามว่าใครช่วยแก้ ถ้าไม่ใช่เรา ดังนั้น เริ่มที่ตัวเรา คนอื่นจะมาแก้ได้ไง บ้านเราไม่กวาดขยะ ถามว่า
ขยะไม่ท่วมบ้านเราเหรอ ใครจะทําให้เรา” (กํานันประสิทธิ์)

ด้วยพลังแห่งปัญญา พลังความมุ่งมั่น และพลังความร่วมมือของชุมชน อีกไม่นาน... ตําบลโคกม่วงจะมี
“หลักสูตรท้องถิ่น” สําหรับการเรียนการสอนในโรงเรียนวัดโคกม่วง ที่แกนนําชุมชนจะร่วมกันสร้างขึ้น เพื่อที่จะ
ปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตสํานึกรักและหวงแหนในถิ่นกําเนิด

รับรู้และเข้าใจปัญหาของชุมชน

และเติบโตมาเป็น

ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคต
…………………………………………………………………………………….



เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่อง ชุมชนวิจัย...วิจัยชุมชน: สรุปบทเรียนสามปีของการวิจัยแบบพาร์กับการควบคุมโรค
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔          !

บทเรียนที่ ๕
“เปลี
เปลี่ยนปัญหา เป็นปัญญา”
ญา
ประสบการณ์ของการเผชิญกับปัญหาไข้เลือดออก
ของชุมชนบ้านน้น้ําดิบ อําเภอป่าซาง จังหวัดลําพูน
โดยทีมวิจัยชุมชนบ้บ้านน้
นน้ําดิบและสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง

เปลี่ยนปัญหา เป็นปัญญา
ประสบการณ์ของการเผชิญกับปัญหาไข้เลือดออกของชุมชนน้าดิบ
อ้าเภอป่าซาง จังหวัดล้าพูน
แม้ไข้เลือดออกจะยังคงเป็นภัยคุกคามทางสุขภาพที่สาคัญของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยสถิติ
การระบาดที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั้งระดับพืน้ ที่และระดับชาติ
แต่วันนีท้ ีห่ ลายหมู่บ้านในตาบลน้าดิบ
จังหวัดลาพูน วิกฤตินีก้ าลังมีทางออกด้วยฝีมอื ของชุมชนด้วยกันเอง
โครงการวิจัยที่เรียกง่ายๆว่า โครงการ “พาร์”(PAR) หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสว่ นร่วม
กาลังก่อดอกออกผล ติดอาวุธทางทักษะปัญญาอย่างใหม่ พร้อมทั้งความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง
ให้กับกลุ่มคนที่เรียกตนเองว่า “นักวิจัยชุมชน” ซึ่งลุกขึน้ มาจับมือกันเพื่อร่วมกันสร้างหมู่บ้านอยู่ดี มี
สุข และปลอดไข้เลือดออก ให้เกิดขึ้น
ย่างก้าวที่ ๓ ของโครงการพาร์ที่ตาบลน้าดิบ กิจกรรมการพัฒนาปัญญา และทักษะการวิจัย
ไม่เพียงนามาซึ่ง ความรู้ ความสุข คุณค่า และพลังของเครือข่ายนักวิจัยชุมชน แต่ได้ทาให้ตาบลน้าดิบ
ในวันนี้ ปลอดจากผูป้ ่วยหรือตายจากโรคไข้เลือดออก
การวิจัยเรื่องชุมชนกับไข้เลือดออก – จาก COMBI สู่ PAR
ก้าวปีแรกของการก้าวสู่การวิจัย เริ่มจากการที่สานักโรคติดต่อนาโดยแมลง เสนอโครงร่างการ
วิจัย “ประสิทธิผลโปรแกรมการประยุกต์กลยุทธ์การสื่อสารและการกระตุ้นชุมชน (COMBI) ในการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก จังหวัดลาพูน” เพื่อขอรับทุนจากกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้กระบวนการ
ฝึกและเตรียมทีมวิจัยอย่างเข้มข้น ร่างโครงการวิจัยดังกล่าวได้ถูกปรับแก้ ให้เคลื่อนไปสู่รูปแบบการ
ทางานกับชุมชน ภายใต้ชื่อ “การพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน กรณีศกึ ษา:ตาบลน้าดิบ อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน” ดาเนินการใน ๖ หมูบ่ ้าน ของตาบล
น้าดิบ มีนักวิจัย กว่า ๓๐ ชีวิต เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงาน
อย่างไรก็ดี ระยะแรกของการตัดสินใจที่จะก้าวเดินไปด้วยกันของชุมชน และ นักวิชาการภายนอก
หาได้ราบรื่น และรวดเร็วไม่ โจทย์ไข้เลือดออก ที่เป็น “โจทย์เรา” เมื่อนาไปต่อกับชุมชนผ่านทีมนักวิจัย
กลับไม่ได้รับการยอมรับ เนื่องจากชุมชนมีโจทย์ของชุมชน หรือ “โจทย์เขา” หลายอย่าง ปัญหาด้าน
สุขภาพยังเป็นรองจากปัญหาเรื่องการอยู่กิน หนีส้ ิน ว่างงาน
ทีมวิจัยต้องลงพื้นที่หลายครั้งเพื่อทาความรู้จักชุมชนให้มากขึ้น
ใช้เวลาในการทาความเข้าใจ
ร่วมกัน และค้นหา “โจทย์ร่วม” จนถึงวันเปิดตัวโครงการวิจัยไร้ไข้เลือดออกของ ต.น้าดิบ วันเปิดตัว

นักวิจัยชุมชนจาก 6 หมู่บ้าน และนักวิจัยผูช้ ่วยในชุมชน ซึ่งนักวิจัยชุมชนเหล่านี้เป็นกาลังสาคัญที่จะ
ช่วยกันขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกต่อไป
โดยทีมวิจัยจากภาครัฐคอยทาหน้าที่สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เป็น “สิ่งแวดล้อม” ที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้ เพื่อติดอาวุธและพัฒนาทางปัญญา
ทั้งของทีมวิจัยและนักวิจัยชุมชน

อาวุธทางปัญญาชิน้ แรกทีใ่ ห้กับนักวิจัยชุมชน
คือการเรียนรู้กระบวนการวิจัยโดยรู้จักข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล และ ใช้ขอ้ มูล ผ่านความรู้ด้าน “กีฏวิทยา” ทาให้นักวิจัยชุมชนได้รจู้ ัก “ยุง” มากกว่าที่
เคยรู้จัก รู้ว่ายุงแบบนี้ ลูกน้าแบบนีเ้ ป็นยุงอะไร มีวถิ ีชีวติ อย่างไร นาโรคมาให้ชุมชนหรือไม่ วัดความ
หนาแน่นของลูกน้าและยุงลายอย่างไร ทาลายแหล่งเพาะพันธุ์ยังอย่างไร จากนั้นนักวิจัยชุมชนในหมู่บ้าน
จึงแยกย้ายกันไปเก็บข้อมูลในหมู่บ้านของตนเอง นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล และคืนข้อมูลสู่ชุมชน
อาหารทางปัญญาเมนูนีท้ าให้ชุมชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ “สถานการณ์ไข้เลือดออกของหมู่บ้าน ปัญหาโรค
นีเ้ กิดขึ้นได้อย่างไร ใครคือผูท้ ี่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก ยุงลายในหมูบ่ ้านมากเพราะอะไร มีแหล่ง
เพาะพันธุ์ที่ไหน การแก้ไขปัญหาที่หมู่บ้านทามามีอะไรบ้าง ประสบความสาเร็จหรือไม่ มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง”
“มีความสุขค่ะ และแก้ปัญหาได้เยอะ ได้มากขึ้น มั่นใจมากขึ้น...ครูต้อม
เข้ามาช่วย อันนีล้ ูกน้ํา ไอ้โม่ง ยุงลาย ยุงรําคาญ ยุงบ้าน ยุงสวน...ก่อน
หน้านั้นไม่รู้ รู้แต่ว่ายุง ไม่รู้วา่ ยุงบ้านหรือยุงสวนนะที่วา่ กัดแล้วมี
ไข้เลือดออก...เราจะต้องนําอันนี้ไปวิจัยเรื่องอื่นได้อกี ...” (ป้าเหรียญ)
นอกจากความรูเ้ รื่อง ยุง...ยุง แล้วนักวิจัยชุมชนยังเรียนรู้คาว่า “วิจัย” ทาให้เกิดการตั้งคาถาม
ว่า ใคร อะไร ทีไ่ หน อย่างไร และเกิดการขยายผลในการนาความรู้จากการวิจัยไปใช้กับเรื่องอื่นๆต่อไป
“เฮาได้มคี วามรู้ รู้จักการวิเคราะห์ วิจัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ ไม่ว่าใน
ครอบครัวเราหรือว่าเกิดจากที่บ้านอื่น เราก็สามารถแนะนําให้เขาได้ว่า
สาเหตุเกิดจากอย่างใด เฮาจะแก้ไขอย่างใด นีค้ ือการวิเคราะห์ มีความฮู้

ทั้งชุมชนและชาวบ้าน เราวิเคราะห์เป็นว่าอย่างนัน้ อย่างเราเลี้ยงไก่น้ี
สาเหตุที่ไก่ตายนี้เพราะอะไร ต้องแข็งแรง ให้ความอบอุ่นไม่ โดนฝน”
(ป้าเหรียญ)
“ขอเสริมว่า โดยส่วนตัวคิดหาคําตอบว่า ตอนนี้เราทําอะไรอยู่ เราตั้ง
คําถามว่า ใคร ทําอะไร ที่ไหนและทําอย่างไร เราจะค้นอยู่ตรงนี้ แล้วเรา
จะมารวมเป็นคําว่าวิจัย เราคิด คิดเองน่ะค่ะ คิดเอง ใครคือหมายถึงว่า
ตัวเรานะ เราทําอะไรอยู่ ไปเอาลูกยุง ไปเอามาจากที่ไหน เราทําอย่างไร
เราเอาลูกยุงมามาให้หมอต้อมดู เพื่อศึกษา หมอต้อมก็แนะนําบอกให้ ได้
อะไรมาก็วิ่งมาหาหมอต้อม...เราก็ได้คําตอบ นี่หรือคือคําว่า วิจัย ตอนที่
เราทําเรายังไม่รอู้ ่ะค่ะ คําตอบ เราวิ่งทําเราทํา แต่พอเรามาคิดอีกที...ไป
ใช้ได้กับทุกเรื่อง ใช้คะ่ กับเรื่องการทํางาน ทําลําไย การใช้ชีวติ ประจําวัน
เราจะไปที่ไหนสักแห่งเราก็จะเตือนเราอยู่ว่า เราทําอะไรอยู่ ทําอะไร ทํา
อย่างไร ทําที่ไหน คือ คําสามสี่คํานีม้ ันจะใช้อยู่ทุกวัน เราจะเตือนตัวเรา
เองตลอด” (พี่ราไพ)
สิ่งดีงามที่เกิดขึน้ หลังจากเป็นนักกีฏวิทยาชาวบ้าน
คือการทาหน้าที่ของ“นักระบาดวิทยา
ชาวบ้าน” เช่น “ลุงตั๋น” ที่ทาหน้าที่ติดตามผูป้ ่วยในหมู่บ้านที่สงสัยโรคไข้เลือดออก นาพาส่งโรงพยาบาล
ติดตามสอบถามการวินิจฉัยโรคจากแพทย์
เพื่อกลับมาประชาสัมพันธ์ให้คนในหมู่บ้านรับทราบและ
เฝ้าระวังการป่วยของคนในหมู่บ้าน หรือ “ป้าเหรียญ” ที่เรียนรู้และใช้การสอบสวนโรคเพื่อควบคุม
ป้องกันการระบาดของโรคในโรงเรียน
“เริ่มรูจ้ ักคําว่า สอบสวน เพราะตอนนั้นเข้ามาอบรมแล้วอาจารย์เปิ้ลมา
บอก ตอนนัน้ มีเหตุการณ์ เฮามีสิทธิ์ที่จะสอบสวนได้ อย่างพอมี
ไข้เลือดออกเกิดขึ้นที่รร.ราษฎร์ประชานี้ เฮาก็เข้าไปสอบสวนโดยผ่าน
ทางท่านอาจารย์ว่า สาเหตุมันเกิดจากอะยัง มาจากหมู่บ้านอะหยัง เด็ก
ราษฎร์ประชานุเคราะห์นี้มาจากหลายที่...เข้าไปสอบสวน พอได้สาเหตุ
เฮาก็ต้องรีบป้องกัน ส่วนมากทางห้วยอ้อ หมอมนัสจะโทรมาบอก ... ไป
ที่รพ. ถามทางรพ.ว่าอาการของเด็กเป็นอย่างใดผ่อง ถ้ากลับบ้านได้ เฮา
ก็บ่ฮ้ือเด็กกลับไปที่ราษฎร์ประชา บอกให้เด็กฮือ้ นอนอยู่ที่บ้าน แล้วก็
บอกให้ครอบครัวฮื้อป้องกัน ตัวใครตัวมันฮื้อป้องกันเน้อ เพราะเดี๋ยวนี้
ไข้เลือดออกมันจะเพาะตัวอยู่ในตัวประมาณ 8 วัน เปิ้ลก็มีการป้องกัน
อาจจะนอนในมุ้ง หายาจุดกันยุงป้องกัน...” (ป้าเหรียญ)

จากการอบรมครั้งนีท้ าให้ชุมชนตาบลน้าดิบมีทั้ง “นักกีฏวิทยา” และ“นักระบาดวิทยาชาวบ้าน”
แม้ว่าความรูเ้ หล่านี้จะนาไปใช้ในการทางานที่อาจไม่ต่างไปจากเดิม เช่น การใส่ทราย คว่ากะลา
แต่ความรู้เหล่านีม้ ีคา่ ยิ่ง เปรียบเสมือนอาวุธสาหรับนักวิจัยชุมชน ที่ช่วยสร้างความมั่นใจในการให้
คาแนะนากับเพื่อนบ้านในหมู่บ้าน เกิดความเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันในชุมชน
“เหมือนเรา ค่อยๆ ทําไป ทีแรกเราก็เอาทีละอย่าง อย่างเรื่องยุงลาย ทุกคนใน
ชุมชนเจอหน้ากันก็คุยกันไป เขารูว้ ่าเราเป็นคนยังไง เราทําอะไร เค้าก็เห็นเรา
ทุกวันๆ เค้าเห็นเราเค้าก็เอาเราไปเป็นตัวอย่าง เค้าก็มาถามเราว่า ทํายังไง
เราก็บอกเค้าไป ขัน้ ตอนวิธีการ ...ไปดูบ้านเค้า ปากก็พูดกับเขา ตาก็มองหา นี่
นะ อันนีม้ ียุง เรียกเค้ามาดู ก็คว่ํา ทําให้เค้าเห็น ทําด้วยความจริงใจ ไม่ได้มี
ใครบอก คิดถึงอยากทําก็ไป มีจิตอยู่แล้ว...อย่างมีงานเรามีงานเรานั่งคุย มันก็
ต้องวกมา เป็นห่วงเน๊อะ ความเป็นห่วงเป็นใยกัน เป็นยังไง ทําอะไรอยู่ นานๆ
เจอกันที...แลกเปลี่ยนกัน อ้อมมาถึงครอบครัว... ในชุมชนเราถือว่าเราต้อง
รับผิดชอบ ไม่ใช่แต่ตัวเราต้องเป็นห่วงคนอื่นด้วย เป็นไง คนในครอบครัวเขา
เป็นไงบ้าง สบายดีไหม ส่วนมากจะถามเรื่องสุขภาพนี่คะ่ จะไม่ถามเรื่อง
การเงิน...ถ้าเราแนะนําเค้าได้เราก็แนะนํา ตัวเราเองเราก็ต้องดูแลตัวเราเอง
ด้วย ไม่ให้เจ็บป่วย” (พี่ราไพ)
“ตัวเรามีจิตสํานึกและมีความสุขที่ได้ทํางานตรงนี้ เหมือนอย่างปิดทองหลัง
พระ...การทํางานที่ได้ประโยชน์ทั้งชุมชนและตัวเฮา อันนีค้ ือความสุขของเฮา มี
ความรูเ้ กี่ยวกับการควบคุมโรคไข้เลือดออกในหมูบ่ ้านของเฮา...อสม.รวมกลุ่ม
กันลงไปพรึบเลย...” (ลุงตั๋น)
ก้าวย่างปีที่สอง ทีมวิจัยได้ติดอาวุธทางปัญญาให้กับชุมชนต.น้าดิบ โดยการพาไปดูงานที่บ้าน
สามขา ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลาปาง เป็นพืน้ ที่ที่ประสบความสาเร็จในการใช้การวิจัยจัดการปัญหา
หนี้สนิ ในชุมชน การจัดการทรัพยากรในชุมชน การลดเหล้างานศพ ปัญหายาเสพติดในวัยรุ่น ฯลฯ
จากการดูงานครั้งนี้ช่วยให้นักวิจัยชุมชนได้เห็น “ผลที่เกิดขึ้น” ในบ้านสามขา ได้เรียนรูก้ ารถอดบทเรียน
ถึงที่มาของผลที่งอกงามเหล่านี้ ที่เป็นฐานรากทางปัญญา ความฝัน อุดมคติ จิตสานึก และความ
เข้มแข็งของชุมชนบ้านสามขา สิ่งสาคัญสิ่งหนึ่งที่นักวิจัยชุมชนได้รับจากการดูงานครั้งนีจ้ ึงเป็นเสมือน
การ “จุดไฟ” เพื่อการพัฒนาหมูบ่ ้านของตนเอง
“ได้ฮับความฮู้
จากหมู่บ้านสามขา....ตัวเฮาอยากเอามาใจ้ในหมูบ่ ้านเฮา
อยากจะทําให้ได้อย่างหมูบ่ ้านเปิ้ล แล้วก็เฮาก็สามารถมาพัฒนาในตัวเกาเฮา
(ตัวเอง) ถึงว่าบ่ได้เหมือนเปิ้ลก็ให้ได้กึ่งนึง ค่อยเป็นค่อยไปเน๊อะ….พอเราได้ไป

อบรมมา เราได้ไปรู้ไปเห็นบ้านเค้า เรารู้สกึ ประทับใจ ถ้าหมูบ่ ้านเราเป็นอย่าง
นีม้ ันจะดีข้ึน ก็เลยหลังจากไปดูงานมาก็มาพูดให้ผใู้ หญ่ผชู้ ่วยฟังว่า หมู่บ้าน
เค้าเป็นอย่างนี้ หมู่บ้านเราน่าจะเป็นได้ หมูบ่ ้านเค้าห่างไกลการพัฒนามากยัง
ทําได้ แต่หมู่บ้านเราอะไรก็มีมากกว่าหมู่บ้านเค้า เราน่าจะทําได้เลยเริ่มทํา
กัน” (กาญจนา)

หัวใจของการทางานวิจัยแบบ “พาร์” คือการพัฒนาคนทางปัญญา และคนทางานมีความสุข
ดังนัน้ อาวุธทางปัญญาที่สาคัญอีกชิน้ หนึ่งที่นักวิจัยชุมชนต.น้าดิบได้รับ คือการอบรมโดยใช้กระบวนการ
จิตตปัญญา มีวัตถุประสงค์ให้นักวิจัยชุมชนเรียนรู้การเข้าใจตนเอง เข้าใจผูอ้ ื่น การมองสิ่งดีๆรอบตัว
การทางานร่วมกับผู้อื่น การมองเห็นความซับซ้อนของปัญหา และการใช้สติในการแก้ไขปัญหา สุดท้าย
คือร่วมฝันสร้างชุมชนของเรา
“เราทุกคนมีความฝันทุกคน เราอยากให้หมูบ่ ้านของเราเป็นหมู่บ้านที่ดีเด่น
มีจุดดึงดูดให้คนเข้ามาดูว่า หมูบ่ ้านเราเป็นตัวอย่าง อยากทําอะไรให้เป็นชิน้
เป็นอันว่าหมูบ่ ้านเรานีม้ ี คนเข้ามา...” (กาญจนา)

สองปีที่ผ่านมากับการทาวิจัยแบบ “พาร์” เพื่อแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก โดยทีมวิจัยจาก
ภาครัฐและการมีส่วนร่วมของชุมชนตาบลน้าดิบ
ผ่านกระบวนการสร้างการเรียนรูใ้ ห้นักวิจัยชุมชน
เพื่อเป้าหมายสุดท้าย คือ คนเรียนรู้ ท้างานมีความสุข และปัญหาชุมชนได้รับการแก้ไข ณ วันนี้
6 หมูบ่ ้านในตาบลน้าดิบ ไม่มีลูกน้า ไม่มนี ้าขัง ไม่มีไข้เลือดออก สิ่งเหล่านีเ้ กิดขึ้นมาพร้อมกับความรูท้ ี่
ได้รับจาก “กีฏวิทยา” ที่สร้างความมั่นใจในการทางานเกิดความภูมใิ จ คุณค่าในตัวเองของนักวิจัยชุมชน
ได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากชุมชน เกิดความสุขในการทางานเพื่อชุมชนและสังคม ที่สาคัญ
อย่างยิ่งคือ พลังเครือข่ายของนักวิจัยชุมชนทั้ง 6 หมู่บ้าน และพลัง “จิตอาสาในชุมชน” ที่ตอ้ งการเข้า
มามีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชน ซึ่งความงาม ความดีที่เกิดขึ้นเหล่านีไ้ ด้ขยายผลอย่างมากมายทั้งใน
ตัวคนและชุมชน และนี่คือ พลัง ที่จะสร้างสิ่งที่ดีงามสู่ตาบลน้าดิบและชุมชนอื่นๆต่อไป
“มีความสุข เปลี่ยนแปลงก็คือ ตัวเรามีคุณค่าขึ้น..เกิดจากความรู้สกึ ของ
ตัวเอง ผมทําประโยชน์ให้กับสังคม มันเป็นอะไรที่เราภูมิใจครับ” (วิเชียร)
“เราได้ไปดูงานบ้านสามขา อบรมจิตตปัญญาที่วัดเหล่าปาก๋อย เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึน้ มาในตัวเรา ...หนึ่งคือ จากตัวเราก่อนเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้
เรื่องการวิจัย เราก็มองถึงปัญหาแก้ไขปัญหา เป็นคนกล้าแสดงออก สู่คนรอบ
ข้างและสู่ชุมชนต่อไป... ปี55 ที่คิดว่าจะทําสําหรับบ้านห้วยอ้อที่บรรจุอยู่ใน
แผนชุมชน ปรับปรุงบ้านน่าอยู่และขยายความรูใ้ ห้กับชุมชนหรือจิตอาสาให้ทั่ว
หมูบ่ ้านให้รู้จริง จะพัฒนาศูนย์ให้เป็นแหล่งเรียนรูต้ ่อไป ศูนย์ที่เราตั้งนี่เราจะ
ไม่ทิ้ง และก็เรื่องการข่าว หลังจากเสร็จงานวิจัย มอบหมายเรื่องโรค
ไข้เลือดออก การข่าว เราต้องรูเ้ ร็ว รู้แก้ รู้ทัน รู้ป้องกัน เพื่อป้องกันในชุมชน
ไม่ให้เกิดโรคภัย มีการประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังโรคอยู่ตลอดเวลา และก็จะ
เป็นรวบรวมโครงการ การเรียนรู้ตา่ งๆ ในงานวิจัย จะเข้าอยู่ในแผนพัฒนา
หมูบ่ ้านทั้งหมดเลย เวลามีปัญหาเราก็จะดึงมาใช้ หรือเวลามีงบประมาณ
มีหน่วยงานสนับสนุนเราก็จะดึงแผนตัวนีท้ ี่เกี่ยวกับงานวิจัยออกมาใช้พัฒนา
หมูบ่ ้าน ให้บูรณาการให้เข้ากัน เป็นกิจการหนึ่งของหมู่บ้าน นําความรูท้ ี่ได้
จากงานวิจัยไปปรับใช้ในกิจกรรมอื่นๆต่อไปเพื่อแก้ปัญหาในส่วนของผู้นํา…”
(วิเชียร)
จากวันนีค้ นในชุมชนตาบลน้าดิบ ผ่านการอบรมกีฏวิทยา จิตปัญญา และการดูงานบ้านสามขา
เกิดการพัฒนาภายในตนเอง เกิดปัญญาเพื่อการแก้ปัญหาและการจัดการชุมชน และเกิดพลังเครือข่าย
สร้างความเชื่อมั่นว่าความงอกงามทางปัญญาจะช่วยนา ความดี ความงาม ความงาม ให้เกิดขึ้นกับ
ชุมชนแห่งนี้ตอ่ ไป

และสองปีที่ผ่านมานี้ ไม่เพียงเกิดการพัฒนาของชุมชนและนักวิจัยชุมชนเท่านั้น แต่การศึกษา
ครั้งนีท้ าให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้องจากภายนอกได้เห็นความสาคัญของการทางาน ที่ตอ้ งมีชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วม
...ไม่ใช่การทางานโดยคนนอก หรือการสั่งการจากภาครัฐ ได้เห็นศักยภาพทางปัญญาของชุมชนในการ
แก้ไขปัญหา และเห็นคุณค่าของคนทางานทุกภาคส่วน สิ่งที่สาคัญคือเรียนรู้การทางานร่วมกับชุมชน
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน และการพัฒนาปัญญาของทุกคนที่เข้าร่วม เพื่อความยั่งยืนในการแก้ปัญหาและ
การเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาอื่นๆต่อไป วันนี.้ ...พาร์ อาจเป็นคาตอบในการใช้ปัญญาเพื่อ
จัดการแก้ไขปัญหา หรือ จัดการทุกข์ ของชุมชน

ชุมชนต้าบลน้าดิบ

2. ไข้เลือดออกลดลง

แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลดลง

1.

ความรู้
บ้านน่าอยู่

กีฏวิทยา

จัดการขยะ
บ้านสามขา

10.
5. นักสอบสวนโรค

ความสุข
8. จิตอาสาในชุมชน

พลังเครื อข่าย
จิตตปัญญา

นักกีฏวิทยาชาวบ้าน
15.

หัวใจหรือเป้าหมายสุดท้ายของพาร์คอื
ทุกคนที่เข้าร่วมหรือมีส่วนในโครงการ
ได้เกิดการเรียนรู้ เกิดปัญญาจากกระบวนการทางาน
ซึ่งเป็นฐานสาคัญของความยั่งยืน
รวมทั้ง “ความสุข” ที่เกิดขึน้ จากการทางานร่วมกัน
งานที่กาลังทาอยู่น้ีคอื “การจัดการที่ทุกข์ ด้วยปัญญา” (รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง)

ภาคผนวก

พาร
กระบวนการทางปัญญาเผชิญความ
ซับซอน สูส
 ข
ุ ภาวะทีย่ ่งั ยืน
รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง
ภาควิชาสังคมและสุขภาพ
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

พาร
(PAR- Participatory Action
Research)
ตางจากการวิจยั ธรรมดาอยางไร?

๑
ในความหมายของคําวา วิจจโย คือ
วิถแ
ี หงปัญญา พาร ก็เชนเดียวกับ
การวิจยั ทัง้ หลาย

๒
ความหมายตามศัพท พาร ก็คอ
ื วิถี
แหงปัญญา (Research) ทีเ่ กิดผาน
การปฏิบตั ก
ิ ารจริง (Action) รวมกัน
ของทุกฝ าย (Participatory)โดยมี
เป าหมายทีก
่ ารแกทก
ุ ข ทีม
่ อ
ี ยูจ ริง

๓
พาร จึงเป็ นความตาง เพราะพารเป็ น
การวิจยั เพือ
่ การแกทก
ุ ข (มิใชวจิ ยั เพือ
่
ความเป็ นเลิศ) ดวยการพัฒนาปัญญาของ
ทุกฝ าย (มิใชเฉพาะนักวิจยั ) ทีอ่ าศัยวิถี
การเรียนรูจ ากการปฏิบตั ก
ิ ารจริง (มิใช
ใชการทองจํา อานเขียนในหอง)

๔
พาร จึงเป็ น เครือ
่ งมือในการแกทก
ุ ข
ดวยการพัฒนาปัญญา ผานการ
พัฒนาคน

พาร จึงมิใช “ของเลน” ทางวิชาการ

๕
พาร จึงเป็ นทัง้ เป าหมายและวิธก
ี าร
ของการแกทก
ุ ขดว ยปัญญา ใหกบั
ผูค
 น และ สังคมไปพรอมกัน

P-รวมเพือ
่ เรียนรู  เพือ
่ พัฒนาคน
A-ผานปฏิบตั ก
ิ ารจริง- อันวิถีของการ
สรางปัญญาแบบหนึ่ง
R-ดวยการวิจยั - ใชขอ
 มูล ใชสติปญ
ั ญา
อยางมีเหตุมผ
ี ล

ขัน
้ ตอนและสาระของพาร

ขัน
้ ตอน
เหมือนทั่วไป คือกระบวนการตอบโจทยดว ย
หลักฐาน อยางมีเหตุผล
คือการแกทก
ุ ขดว ยปัญญา (อริยสัจจ)

โจทย

วิธก
ี าร
ตอบโจทย

ผลจากการ
แกโจทย

สาระ- พาร คือ
การใชปญ
ั ญาแกทก
ุ ขอยางเป็ น “วงจร”
• กําหนดจากทุกข ทีม
่ ีอยูจ ริง
• “รวมกัน”

การตอบโจทย
• ผานปฏิบตั ก
ิ ารจริง
• ดวยการระดมสติ ปัญญา
• รวมกัน

โจทย

•
•
•
•

ปัญหาหมด หยุด
ปัญหาอยู ยอนกลับ คนเรียนรู 
ปัญหาใหม ตอยอดความรู 
การพัฒนาปัญญา ทุกปัญหา สู
ความยั่งยืน
• วงจรป อนกลับ จนกวาจะหมด
ทุกข

การรับผลจาก
คําตอบ

บทเรียนจาก ๓ ปี ของการทํางาน

ความหมายของพาร
คือ เพือ
่ น
คือ พลัง
คือ ความสุข
คือ ความสัมพันธ คือ
เครือขาย
• คือ ความภูมใิ จ ความ
เชือ
่ มั่นในศักยภาพของ
ตนเองและคนอืน
่
• คือ ความไวใจ ยอมรับการ
มีอยูข
 องคนอืน
่

•
•
•
•

คือ อาวุธทางปัญญา
คือ พื้นที่
คือ การเปลีย่ นแปลง
คือ ปัญญาผานการปฏิบตั ิ
คือ ศรัทธา
คือ คุณธรรม
คือ คําตอบของการแกทก
ุ ข
ทีย่ ่งั ยืน
• ฯลฯ

•
•
•
•
•
•
•

กระบวนการพาร
คือการปลูกป า ปัญญาและคนดี

• พาร คือ การรดนํ้า พรวนดิน และใสปยุ เพือ
่ เอือ
้ ใหเมล็ด
พันธุแหงความดีงาม และปัญญา ในชุมชน ไดงอกงาม และ
เติบโต
• วิถีของพาร คือ สรางสิง่ แวดลอมและเงือ
่ นไขการเรียนรูใ ห
้ กับผูค
เกิดขึน
 น ผานการสรางพื้นทีใ่ หคนมารวมกัน (การ
อบรม การดูงาน จิตปัญญา เวทีเสวนา ฯลฯ)
• ปุ ยและนํ้า คือ โอกาส การเรียนรู  คุณคาและความภูมใิ จใน
ตนเอง การให การฟัง การแลกเปลีย่ น ความเป็ นเพือ
่ น
ความสุข และกําลังใจ ฯลฯ
•

• กระบวนการของพาร จะชวยใหเมล็ดพันธุแหงปัญญา ทีถก
ู
กลบฝัง หรือรอวันเติบโต ไดคอ
 ยๆงอกงาม ผลิดอก ออกใบ
จากหนึ่ง เป็ นหลายตน จนสานตอเป็ นป าแหงความดี ทีม
่ ี
ความรัก ความสุข ความภาคภูมใิ จ การเสียสละ การให ทีจ่ ะ
ยังความรมเย็น ใหย่งั ยืน เป็ นทีค
่ ม
ุ รอน คุม
 หนาว ใหกบั ไม
เล็กใหญ และสิง่ มีชีวต
ิ ทัง้ หลาย
• และนี่คอ
ื เสนทางแหงพาร

บทเรียนจากพื้นที่

แตละพื้นที่ แมโจทยจะตางกัน
แตโจทย คือทางผาน
ทีม
่ ห
ี วั ใจคือการเรียนรูก
 ระบวนการแกโจทย
ทีม
่ ี การทํางานรวมกัน เป็ น พื้นทีข
่ องการพัฒนา
ทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ เป็ นเครือ
่ งโยงใยพลังจากความ
แตกตางหลากหลาย โอบอุม
 ประคับประคอง และ
หลอเลี้ยงการเติบโต
• โดยแกนคือ การเรียนรู  ทีจ่ ะแกทก
ุ ขดว ยปัญญา โดย
มีความสุข เป็ นผลทัง้ เบื้องตน และ เบื้องปลาย

•
•
•
•

คําเตือน
• เมือ
่ ชาวบาน เป็ นนักวิจยั
• เวทีนี้ มิใชเวทีทค
ี่ น
ุ เคย
• ความจริง ความงาม อันหลากหลาย และกําลังใจ

• เวที่นี ้ มิใช่เวทีค้ นุ เคย
• เวทีนี ้ ไม่อาจรองรับ ความงอกงาม การเปลี่ยนแปลง และความ
หลากหลาย ของสิง่ ที่เกิดขึ ้นในโลกภายนอก

