
	 เมื่อวันที่	28	-	30	มิถุนายน	2561	
ที่ผ่านมา	มูลนิธิมั่นพัฒนา	 ร่วมกับ	
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	
(สกว.)	 และ	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 
ร่วมมือจัดงานเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการ
พืน้ทีช่นบทไทย	โอกาสและความท้าทาย
ของนักวิจัยรุ ่นใหม่	 (TSDF-TRF	 
Sustainabi l i ty	 Forum	 2018)	 
ขึ้น	ณ	 ศูนย์ประชุมนานาชาติ	 โรงแรม
เชียงใหม่แกรนด์วิว	 จังหวัดเชียงใหม	่ 
ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างแรงบันดาล
ใจให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึง
ความส�าคัญของการท�างานวิจัย 
เพ่ือพฒันาชนบทไทย	พร้อมทัง้ส่งเสรมิ
ศักยภาพและสนับสนุนนักวิจัยให้มี 
ความรู้	 ประสบการณ์	 และเคร่ืองมือ 
ในการท�างานเชิงพื้นที่ 	 พร ้อมทั้ง 
ผลักดันให้เกิดการสร้างงานวิจัยที่ 
ช่วยแก้ปัญหาและส่งเสริมให้พื้นที่ชนบท
เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน	

 ซึง่ภายในงานมชีว่งเสวนา งานวจิยั 
จุดเชื่อมต่อชนบทไทยสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากนักวิชาการ 
นักวิจัยระดับอาวุโส ที่มีความเช่ียวชาญ
ในหลากหลายสาขา มาร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และองค์ความรู้ เพื่อเปิด 
มมุมองให้นกัวิจยัรุน่ใหมไ่ดเ้ขา้ใจถงึการนำา
เอาความเชีย่วชาญของตนเองไปเชือ่มตอ่ 
และสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนพ้ืนที่ได้
อย่างเป็นรูปธรรม

4 แนวทาง สูง่านวจิยัและชนบทไทย
ที่ยั่งยืน
 ศาสตราจารย์  ดร .อานันท์   
กาญจนพันธุ์ อาจารย์ประจำาภาควิชา
สงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา มหาวทิยาลัย
เชยีงใหม ่ใหเ้กยีรตถิา่ยทอดประสบการณ์
จากการทำางานวิจัย และการประเมิน 
ผลงานวจัิยทัว่ประเทศมากวา่หลายสบิป ี
โดยชี้ให้เห็นถึงกระบวนการทำางานวิจัย 
ที่จะสามารถเช่ือมต่อชนบทไทยให้เกิด
พลังได้นั้น นักวิจัยต้องทำาความเข้าใจ 
การเปลี่ยนแปลงของชนบทในปัจจุบัน 
พร้อมทัง้ตอ้งอาศยัคอนเซ็ปตใ์นการทำางาน 
เพือ่ใหส้ามารถโฟกัสในสิง่ทีน่กัวิจยักำาลงั
ศึกษาไดอ้ยา่งตรงประเดน็ และไมเ่สยีเวลา
โดยเปล่าประโยชน์ 
 ทั้งนี้คอนเซ็ปต์ดังกล่าวประกอบไป
ด้วย 4 เรื่องสำาคัญ ดังนี้ พื้นที่ความรู้ 
(เชิงซ้อน) ก่อนอื่นนักวิจัยต้องทำาความ
เข้าใจว่าพื้นที่ความรู้นั้นแตกต่างจาก 
องค์ความรู้ที่เรามักพูดกัน เพราะพื้นท่ี
ความรู้อาจยังไม่มีการรวบรวมหรือ
ถูกสร้างให้เป็นองค์ความรู้ โดยเฉพาะ 
อยา่งยิง่ในสงัคมชนบททีม่คีวามรู้อยู่หลาย
ชุดด้วยกัน เพราะความรู้เหล่านี้เป็นสิ่งที่
ทีมี่อยู ่แตย่งัไมช่ดัเจน ความรูเ้หลา่นีเ้ปน็
ความรู้แบบไม่สำาเร็จรูป กล่าวคือนักวิจัย
ต้องเข้าไปทำาความเข้าใจความรู้เหล่านั้น 
ว่าความรู้ไหนที่ไปศึกษาแล้วสามารถนำา
มาใช้ได้ หรือส่วนไหนไม่ควรนำามาใช้ 
เนื่องจากพื้นที่ชนบทถือเป็นจุดปะทะ
ความรู้ มีพื้นที่ช่วงชิงความหมายความรู้
ทีแ่ตกตา่ง มกีารตอ่รองและมคีวามหลาก
หลาย จงึตอ้งศกึษาความรูน้ัน้ๆ และเลอืก
นำามาใช้ให้เหมาะสม 

 การหาโฟกัสหรือเป้าหมายจะเป็น
ส่วนช่วยให้นักวิจัยรู้ว่าตนเองควรศึกษา
เร่ืองเหล่านั้นในพื้นที่ใด อีกส่ิงสำาคัญท่ี
นักวิจัยต้องให้ความสำาคัญกับการศึกษา
ความรู้ ก็คือ การไม่ติดกับเรื่องของ  
“วาทกรรม” ท่ีมกันยิามความรู ้ความเข้าใจ 
ตามศาสตร์ของแต่ละสาขา จนนำาไปสู่ 
การครอบงำาทางความคิด กลไกการ 

ขับเคลื่อนความรู้ นักวิจัยต้องสามารถ
มองภาพชนบทให้เห็นเป็นเชิงซ้อนได้  
ยกตัวอย่างเช่น เรื่องของการเกษตรก็ไม่
สามารถใชเ้รือ่งของอนิทรยีใ์นการเพาะปลกู
ไดเ้พยีงอยา่งเดยีว หรอืตลาดของชาวบา้นก็
ไม่ใชแ่คต่ลาดนัดเพียงอยา่งเดยีว ดว้ยเหตนุี้ 
การมองภาพหรือการตัดสินเร่ืองต่างๆ  
ต้องอาศัยการมองเชิงซ้อนตามพ้ืนที่ 
องคค์วามรู ้และนักวิจยักมี็บทบาทเขา้ไป
ชว่ยให้กลไกลทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งดงักลา่ว 
ซึ่งอาจจะมีอยู่แล้วเกิดการเชื่อมต่อ  
ให้สามารถดำาเนินไปได้อย่างบูรณาการ
ร่วมกัน ปฏิบตักิารของการตอ่รองความรู ้ 
นักวิจัยกับชาวบ้านอาจร่วมกันศึกษา 
ความรู้ จนเกิดเป็นองค์ความรู้ที่ชัดเจน

เมื่อมีการพัฒนาจากหน่วยงานภาค
รัฐเข้ามา ชาวบ้านก็สามารถใช้ข้อมูล 
ความรูเ้หลา่นีเ้ปน็เครือ่งมือในการตอ่รอง
กบัหนว่ยงานตา่งๆ เพือ่ใหก้ารดำาเนนิงาน
เกดิประสทิธภิาพและเกดิประโยชนก์บัพืน้ที่
มากท่ีสดุ การบูรณาการความรู้ข้ามพ้ืนท่ี  
การวิจัยเชิงพ้ืนท่ีชุมชนเร่ิมมีข้อจำากัด 
เพราะบางเร่ืองไม่สามารถยึดโยงอยู่กับ
พ้ืนท่ีของตนเองเพียงอย่างเดียวได้อีกแล้ว 
ดังน้ันการวิจัยพ้ืนท่ีชนบทต้องทำาในหลาย
ระดับ ท้ังระดับพ้ืนท่ี ระดับเครือข่าย และ
ระดับบูรณาการ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
เพราะไม่สามารถทำาได้โดยนักวิจัยเพียง 
คนเดียว อีกท้ังยังต้องสร้างเครือข่ายและ
บูรณาการข้ามพ้ืนท่ี 
 โดยมแีนวทาง ดงันี ้1) การเสรมิความ
รู้จากโครงการวิจัยขนาดใหญ่ระดับชาติ  
2) การเขา้ร่วมกบัเครอืขา่ยดา้นทรพัยากร
ต่างๆ 3) การอาศัยกลุ่มที่ชาวบ้านรวม
ตัวในการพัฒนากันอย่างเข้มแข็งอยู่แล้ว 
4) การใช้ความรู้ที่ชาวบ้านมีการทดลอง
หรือจากศูนย์การเรียนรู้ที่มีอยู่ก่อนแล้ว 
มาช่วยสนับสนุน หากนักวิจัยสามารถ
ทำาตามคอนเซ็ปต์ดังกล่าวได้ จะทำาให้
เกิดพลังในการขับเคลื่อนงาน และแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้อย่างสำาเร็จ

คำานึงถงึความเชีย่วชาญ สรา้งงาน
จากการสร้างสัมพันธ์
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปิยะวัติ 
บุญ-หลง กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้
ความเห็นว่า งานวิจัยที่จะทำาให้เกิดผล
มี 2 ประเภท คือ ทำาให้ครบวงจรใน
ครั้งเดียว และการเข้าไปสังกัดเครือข่าย
วิชาการขนาดใหญ่ที่มีการทำาวิจัยและมี
ขอ้มูลอยู่แลว้ อย่างไรกต็ามส่ิงสำาคญัทีสุ่ด
คือการสร้างให้ชาวบ้านสามารถจัดการ
ตนเองได้ ซึ่งนั่นไม่ได้หมายถึงการพึ่งพา
ตนเองเพียงอย่างเดียว แต่หมายรวมถึง
การท่ีชาวบ้านมีความสามารถในการดึง
ทรพัยากรจากทีอ่ืน่เข้ามาชว่ยงานให้เกดิ
ความสำาเร็จได้ จึงเป็นเป้าหมายที่แท้จริง
ของนักวิจัยในการเข้าไปทำางานชุมชน

 ทั้งนี้ปัญหาที่นักวิจัยรุ่นใหม่มักพบ
เมือ่เริม่ลงชมุชนก็คอื การเจอโจทย์ทีห่ลาก
หลายและไมรู่ว้า่จะเลอืกโจทยเ์หลา่นัน้ได้
อย่างไร ด้วยเหตุนี้นักวิจัยจึงจำาเป็นที่จะ
ต้องกลับมามองถึงความถนัด และความ
เชี่ยวชาญของตนเองเป็นหลัก เพราะถึง
แม้ว่าชุมชนจะมีปัญหาหรือสถานการณ์
เดียวกันก็ตาม แต่นักวิจัยที่มาจากคนละ
สาขาวิชาหรือมีความถนัดที่แตกต่างกัน  
ก็ย่อมที่จะเห็นโจทย์แตกต่างกันเสมอ  
ยกตัวอย่างเรื่องของการทำามาหากิน 
หรือเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม 
นักวิจัยที่มาจากสายวิทยาศาสตร์และ
สายสังคมศาสตร์ ก็มองโจทย์กันคนละ
ประเดน็ ดว้ยเหตนุีต้วันกัวจัิยตอ้งชดัเจน
แลว้ว่าตนเองจะเลอืกสิง่ใดมาทำางานวจัิย 
และต้องอาศยัความชดัในหลกัวิชาการนัน้ 
เพือ่ทีจ่ะสามารถเขา้ไปเตมิเตม็พืน้ทีค่วาม
รูไ้ดอ้ยา่งสมเหตุสมผลและเกิดประโยชน์
กับชาวบ้านมากที่สุด นอกจากนั้นปัจจัย
ที่จะนำามาสู่ความสำาเร็จของงานวิจัย 
ที่ยั่งยืนคือ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 
กับชุมชนเป็นสิ่งที่นักวิจัยต้องคำานึงถึง 
และให้ความสำาคัญมากกว่าการท่ีจะคิด 
เข้าไปแกป้ญัหา หรอืไปสร้างความกา้วหนา้
ทางผลงานวิชาการแต่เพียงอย่างเดียว 
เพราะการเข้าไปทำางานชุมชนเพื่อให้
สามารถสร้างงานวิจัยที่เกิดประโยชน์ 
อยา่งแทจ้รงินัน้ จำาเปน็ตอ้งอาศยัระยะเวลา  
และความสัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน เพ่ือให้ 
นักวิจัยสามารถเห็นโจทย์ที่ลึกขึ้น  
และสร้างความเช่ือมัน่ทีจ่ะทำาใหช้าวบา้น
อยากร่วมทำางานไปกับนักวิจัย

สร้างระบบพี่เลี้ยง ลดความเสี่ยง
ในการวิจัย
 รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ 
โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรอง
อธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และรับใช้
สงัคม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ใหค้ำาแนะนำา
แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ไว้ 3 เรื่อง เรื่องแรก 
การทำางานวิจัยเชิงพื้นที่สำาหรับนักวิจัย 
รุ่นใหม ่มคีวามจำาเปน็อยา่งมากท่ีจะตอ้ง
มีพี่เลี้ยงในการพาลงไปทำางาน เพื่อที่จะ
ทำาให้สร้างความสัมพันธ์ และสามารถ
ทำางานกับชุมชนพื้นที่ได้ดีขึ้น 

 โดยในมหาวิทยาลัยเองกมี็นกัวิชาการ 
นักวิจัยท่ีมีประสบการณ์ในการทำางาน 
เชิงพ้ืนที่อยู่เป็นจำานวนมาก รวมถึง 
แหล่งทุนส่วนใหญ่ก็มีผู้ประสานงานอยู่
ตามพื้นที่ต่างๆ อยู่แล้ว ดังน้ันนักวิจัย
รุ่นใหม่ต้องหาคนเหล่าน้ีให้เจอ เร่ือง
ที่สอง การลงไปทำางานวิจัยในพื้นที่  
นักวิจัยต้องปรับวิธีคิดจากการที่จะลงไป 
แก้ปัญหา ให้เป็นการลงไปเรียนรู้ชุมชน 
เพื่อกลับมาวิเคราะห์ว่าเราจะสามารถ
นำาความรู้ความเช่ียวชาญไปสนับสนุน 
ในเรื่องใดได้บ้าง และเรื่องสุดท้ายคือ  
การลงพื้นที่อย่างสม่ำาเสมอจะทำาให้ 
นักวิจัยสามารถค้นพบตัวจริงเสียงจริง  
ซึ่งจะเป็นจุดเช่ือมโยงไปสู่ข้อมูล และ 
ขอ้เทจ็จรงิทีเ่ปน็ประโยชนใ์นการทำางาน
วิจัยได้
	 “การเข้าพื้นที่ของนักวิจัยส่วนใหญ่
อาจเร่ิมจากการผา่นผูน้ำาอย่างเป็นทางการ	
เช่น	อบต.	อบจ.	กำานัน	ผู้ใหญ่บ้าน	หาก
นักวิจัยลงพื้นที่เพียงครั้งเดียว	ก็จะทำาให้
รู้จักแค่ว่าใครเป็นใคร	 แต่สิ่งที่นักวิจัย 
จะต้องหาให้เจอก็คือ	 ในกรอบปัญหาท่ี
เราจะไปร่วมแกไ้ข	ใครคอืตวัจริงเสยีงจรงิ 
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น”	
 เพื่อให้นักวิจัยที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ไดน้ำาเอาความรูแ้ละแนวคดิทีเ่ปน็ประโยชน์
ไปประยุกต์ใช้จริง ทางคณะผู้จัดงาน 
จึงนำานักวิจัยลงพื้นที่ตำาบลป่าสัก อำาเภอ
เมอืงลำาพนู จังหวัดลำาพนู พรอ้มทัง้ตัง้โจทย ์
ในการศึกษาพ้ืนท่ีชุมชน ให้นักวิจัย
ได้เรียนรู้กระบวนการทำางานเชิงพื้นท่ี
และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ใน
การทำางานร่วมกันได้ สามารถติดตาม
รายละเอียดและผลการดำาเนินงาน 
เพ่ิมเติมได้ในคอลัมน์เวทีมั่นพัฒนา 
ฉบับถัดไป และทางเว็บไซต์ของมูลนิธิ 
มั่นพัฒนา www.tsdf.or.th

งานวิจัย: จุดเชื่อมต่อชนบทไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
TSDF-TRF Sustainability Forum 2018

“เราท�างานเพื่อสร้าง 

ความสัมพันธ์ ไม่ใช่ท�างาน 

เพื่อแก้ปัญหาอย่างเดียว นักวิจัย

ต้องปรับวิธีคิดก่อน ไม่ใช่การ

เข้าไปแค่หกเดือน หรือปีเดียว 

พอได้ข้อมูลได้งานแล้วก็กลับ

ออกมา เราก็จะได้ผลงานที่

ฉาบฉวยแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์กับ

พื้นที่ มิหน�าซ�้ายังอาจจะเกิดโทษ

กับชุมชนเสียด้วยซ�้า”


