
	 เม่ือวันท่ี	 28 -30	 มิถุนายน	 2561	 
ท่ีผ่านมา	มูลนิธิม่ันพัฒนา	ร่วมกับ	สำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	 และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จัดงานเวทีเสวนา 
เชิงปฏิบัติการพ้ืนท่ีชนบทไทย	โอกาสและ
ความท้าทายของนักวิจัยรุ่นใหม่	 (TSDF– 
TRF	SUSTAINABILITY	FORUM	2018)	ข้ึน	
ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติ	โรงแรมเชียงใหม่
แกรนด์วิว	จังหวัดเชียงใหม่	ด้วยความมุ่งหวัง
ท่ีจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่
ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการทำางาน
วิจัยเชิงพ้ืนท่ีชนบทไทย	พร้อมท้ังส่งเสริม
ศักยภาพตลอดจนความรู้	 ประสบการณ์	
รวมถึงสนับสนุนผลักดันให้นักวิจัยได้นำา
องค์ความรู้และแนวคิดไปประยุกต์ใช้ใน
การสร้างผลงานวิจัยให้เกิดคุณค่าและเป็น
ประโยชน์ต่อพ้ืนท่ีชนบทไทย	 โดยภายใน
งานมีกระบวนการอบรมการใช้เคร่ืองมือ 
ในการศึกษาชุมชน	การออกแบบวางแผน
การทำางานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี	นอกจากน้ันนักวิจัย 
ยังได้สัมผัสประสบการณ์จริงจากการลง
สนาม	เพ่ือศึกษาและเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ีชุมชน
ตำาบลป่าสัก	อำาเภอเมืองลำาพูน	จังหวัดลำาพูน	
ซ่ึงนำามาสู่การวิเคราะห์และสร้างโจทย์วิจัย
แบบบูรณาการร่วมกัน	ตลอดจนการสะท้อน
แนวคิดจากนักวิจัยอาวุโสท่ีมาช่วยเติมเต็ม
ให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้เห็นโอกาสในการพัฒนา
งานของตนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน

เข้าใจ เข้าถึงชุมชน ด้วยเคร่ืองมือ 
(ส่ือความคิด)
	 นางสาวอ้อมทิพย์	มาลีลัย	อาจารย์
สาขาวิชาพ้ืนฐานอาชีวศึกษา	คณะเกษตร
และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยนครพนม	
กล่าวว่า	ความต้ังใจแรกก่อนการเข้าร่วมเวที 
เสวนาฯ	คือการท่ีตนอยากเข้ามาเรียนรู้เร่ือง
การทำางานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี	เน่ืองจากไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการทำางานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีมา
ก่อน	ทำาให้สนใจและเล็งเห็นความสำาคัญ
ของการเข้าร่วมงานในคร้ังน้ี	 ตลอดระยะ
เวลาของการเข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสแลก
เปล่ียนเรียนรู้	และรับฟังประสบการณ์จาก 
ผู้เช่ียวชาญ	นักวิชาการ	และนักวิจัยท่ีมาจาก
หลากหลายสาขา	จึงทำาให้ตนได้รับองค์ความรู้ 
ท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการทำางานวิจัย 
เชิงพ้ืนท่ีอย่างลึกซ้ึง	โดยเฉพาะการเลือกใช้
เคร่ืองมือในการศึกษาชุมชนให้สอดคล้อง 
กับสภาพบริบทของพ้ืนท่ี	 ซ่ึงแตกต่างจาก 
เคร่ืองมือท่ีตนเคยใช้ในการทำาวิจัยด้าน
ภาษาศาสตร์เป็นอย่างมาก	เพราะท่ีผ่านมา
จะเก็บข้อมูลด้วยการศึกษาวรรณกรรม	ใช้
การวิเคราะห์และตีความผ่านปรากฏการณ์
ทางสังคมซ่ึงมีลักษณะท่ีเป็นนามธรรม	แต่
การได้มาลงพ้ืนท่ีตำาบลป่าสักในคร้ังน้ีทำาให้
เห็นกระบวนการได้มาซ่ึงข้อมูลท่ีเป็นรูปธรรม	
ต้ังแต่เร่ืองการเก็บข้อมูล	หรือกระบวนการ
เข้าถึงข้อมูลเชิงลึก	รวมถึงการสร้างสัมพันธ์ท่ี
ดีระหว่างนักวิจัยกับคนในชุมชนท่ีต้องสร้าง
ความเช่ือใจและไว้ใจ	 เพ่ือท่ีจะดึงให้คนใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบงาน
วิจัยร่วมกัน	ส่ิงน้ีทำาให้ตนได้เรียนรู้และเข้าใจ
วิถีชีวิตของชุมชนอย่างแท้จริง	
	 เม่ือตระหนักถึงคุณค่าของการวิจัย 
เชิงพ้ืนท่ีและกระบวนการได้มาซ่ึงข้อมูล 
เชิงลึก	อันเป็นประโยชน์อย่างย่ิงในการสร้าง
งานวิจัยท่ีมีคุณภาพ	และสามารถตอบโจทย์
ของชุมชนได้จริง	นางสาวอ้อมทิพย์	สะท้อน
ว่าตนเองจะนำาเอาประสบการณ์และความรู้
จากการอบรมในคร้ังน้ีไปประยุกต์ใช้กับการ
ทำางานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีในท้องถ่ินของตนเองซ่ึง
เก่ียวข้องกับเร่ืองการศึกษาอัตลักษณ์ชุมชน
ของชนเผ่า	 เพ่ือประกอบการสร้างแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม	 ด้วยการนำาเอา
องค์ความรู้เร่ืองกระบวนการใช้เคร่ืองมือ
เพ่ือศึกษาชุมชน	เช่น	ปฏิทินชุมชน	แผนท่ี 
เดินดินฯลฯ	 พร้อมท้ังนำาความรู้ความ
เช่ียวชาญของตนเองทางด้านภาษาศาสตร์
และคติชน	มาผนวกกับภูมิปัญญาชาวบ้าน	

เพ่ือสะท้อนมุมมอง	ค้นหาอัตลักษณ์ชุมชน	
และพัฒนาโจทย์ร่วมกันกับคนในชุมชน 
จนก่อให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรมท่ีสามารถสร้างคุณค่าและ
เพ่ิมรายได้ทางเศรษฐกิจให้ชุมชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน
 “จริงๆ ตนมองว่างานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 
ก็คือการสร้างอนาคตให้กับลูกหลาน นักวิจัย 
ควรผลิตงานวิจัยท่ีสามารถพัฒนาชนบท
ไทยให้มีศักยภาพจนเกิดเป็นชุมชนท่ี 
เข้มแข็ง และมีทรัพยากรทางธรรมชาติ
รองรับได้อย่างม่ันคงและย่ังยืน โดยไม่ลืม
คำานึงถึงความต้องการของคนในชุมชน และ
ดึงคนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือให้งาน
วิจัยน้ันสามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาได้
ตรงจุด เพราะการทำาวิจัยไม่ได้ทำาเพ่ือตัวเอง
คนเดียว แต่เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ สร้าง
ประโยชน์ร่วมให้กับคนในชุมชน เพ่ือสร้าง
ให้ชุมชนประสบความสำาเร็จได้อย่างย่ังยืน”

 เสริมพลังงานวิจัยจากความต้องการ 
และการมีส่วนร่วมจากชาวบ้าน
	 ดร.จิรันธนิน	 กิติกา	 อาจารย์คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
เล่าว่า	ด้วยความสนใจเก่ียวกับการทำางานเชิง
พ้ืนท่ีเป็นทุนเดิม	เพราะคิดว่าศาสตร์ท่ีตนเอง
เช่ียวชาญน้ันก็น่าจะสามารถเข้าไปช่วยพัฒนา
ชุมชนและสังคมให้เกิดความเข้มแข็งในบาง
มิติได้	จึงอยากเข้าร่วมเวทีฯ	ในคร้ังน้ี	เพ่ือมา
เพ่ิมพูนความรู้และทักษะในการทำางานวิจัย
เชิงพ้ืนท่ีให้ชำานาญข้ึน	โดยส่ิงท่ีได้เรียนรู้จาก
การเข้าร่วมงานคร้ังน้ี	ทำาให้ตนตระหนักถึง
ความสำาคัญของการเช่ือมต่อการทำางาน 
เชิงพ้ืนท่ีกับคนในชุมชน	ซ่ึงต้องเร่ิมจากการ
เข้าใจสถานการณ์และบริบทท่ีแท้จริงของ
ชุมชน	ว่าชุมชนมีปัญหา	หรือมีความต้องการ
อะไร	 เม่ือทราบแล้วก็นำามาสู่แนวทางการ
วิเคราะห์	สังเคราะห์	และประยุกต์ใช้ข้อมูล
ในการสร้างโจทย์วิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 
อีกท้ังยังช่วยให้นักวิจัยสามารถปรับตัวใน
การทำางานกับชุมชนได้ดีย่ิงข้ึนด้วย
 “มุมมองของการทำางานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 
ต้องไม่ใช่การทำางานวิจัยจากบนลงล่างแต่
ต้องเป็นการทำางานวิจัยจากล่างข้ึนบน คือ
เกิดจากความต้องการของคนในพ้ืนท่ีชนบท 
จริงๆ ท่ีช่วยกันคิด ร่วมกันออกแบบและ
ตัดสินใจ ส่ิงน้ีเป็นกลไกสำาคัญท่ีนักวิจัย 
ควรให้ความใส่ใจเพ่ือให้การทำางานวิจัย 
เชิงพ้ืนท่ีสามารถตอบโจทย์ตรงตามความ
คิดและความต้องการของคนในชุมชน”

	 ดร.จิรันธนิน	 กล่าวเพ่ิมเติมว่า	 ตนมี
แผนจะทำาวิจัยท่ีเป็นการเล่าเร่ืองของชุมชน
ผ่านงานออกแบบ	โดยจะนำาความรู้ในเร่ือง
สถาปัตยกรรมท่ีเช่ียวชาญมาผนวกกับ
การออกแบบชุมชน	ซ่ึงคำานึงถึงภูมิศาสตร์	
ประเพณี	 วัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีด้ังเดิม
ตลอดจนบริบทพ้ืนท่ีในปัจจุบัน	 เพ่ือจะได้
สร้างงานออกแบบท่ีสะท้อนวิถีชีวิตและ 
อัตลักษณ์ชุมชนผ่านสถาปัตยกรรม	 
เช่น	ศาลา	วัด	ตึก	อาคาร	ฯลฯ	ซ่ึงในการ
วิจัยจะไม่ลืมคำานึงถึงคนในชุมชน	 และ 
การแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างนักวิจัยกับ
ชาวบ้าน	 เพราะส่ิงน้ีจะทำาให้ชุมชนเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ	และเกิดความย่ังยืน	
 “การออกแบบสถาปัตยกรรมท่ัวไปให้
ความสำาคัญแค่ตัวโครงสร้างของตึก อาคาร 
สถานท่ี แต่การออกแบบสถาปัตยกรรม 
เชิงพ้ืนท่ี ไม่ได้ให้ความสำาคัญแค่โครงสร้าง
ของพ้ืนท่ีเท่าน้ัน กลับให้ความสำาคัญกับการ
มองพ้ืนท่ีว่างให้กับคน เพราะคนคือแกนหลัก 
ท่ีสถาปนิกให้ความสนใจด้วยการคำานึงถึง 
การออกแบบท่ีเกิดประโยชน์และสร้าง 
คุณค่าสูงสุด เพ่ือการออกแบบท่ีให้คนเป็น
โครงข่ายท่ีสำาคัญของการเพ่ิมพ้ืนท่ีว่างให้
กลายเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะให้คนท่ีไม่เก่ียวข้อง
กันสามารถมาพบปะ แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ซ่ึงกันและกันจนเกิดเป็นชุมชนท่ีย่ังยืนได้”

บูรณาการองค์ความรู้ สู่เครือข่าย
นักวิจัยรุ่นใหม่
 นายพงศกร	 กาวิชัย	 นักวิจัยจาก
วิทยาลัยบริหารศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 
แม่โจ้	 ผู้ท่ีมีประสบการณ์และคุ้นเคย 
กับการทำาวิจัยเชิงพ้ืนท่ีมาเป็นเวลานาน	 
เผยความรู้สึกหลังจากเข้าร่วมเวทีเสวนา
ในคร้ังน้ีว่า	 การเข้าร่วมกิจกรรมน้ีทำาให้
ได้มีโอกาสแลกเปล่ียนมุมมองนักวิจัยกับ 
นักวิจัยในสาขาอ่ืน	 ซ่ึงถือว่าเป็นมิติใหม่ 
ของการทำางานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีท่ีมีการนำา 
นักวิจัยซ่ึงมีความเช่ียวชาญจากหลากหลาย
สาขามาทำางานวิจัยร่วมกัน	 เพราะทำาให้
เกิดการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันจน
สามารถเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายการทำางานใน
อนาคตได้	เน่ืองจากปัจจุบันสภาพของบริบท 
เชิงพ้ืนท่ีโดยเฉพาะอย่างย่ิงในชนบทไทยมี
ความซับซ้อนมากข้ึน	การทำางานวิจัยท่ีอาศัย 
การบูรณาการองค์ความรู้	และประสบการณ์
ของนักวิจัยจากสาขาวิชาต่างๆ	จะช่วยให้การ
เข้าถึงปัญหา	การค้นหาและวิเคราะห์โจทย์
วิจัยเกิดมิติท่ีหลากหลาย	ช่วยเติมเต็มให้งาน
วิจัยมีคุณภาพ	สามารถนำาไปต่อยอดและ
สร้างผลสำาเร็จท่ีเป็นรูปธรรมได้
 “ความท้าทายของการทำาวิจัย 
เชิงพ้ืนท่ี คือ การเช่ือมนักวิจัยกับพ้ืนท่ี 
เข้าด้วยกัน ด้วยการสร้างหลักการมีส่วนร่วม  
และการดึงศักยภาพของคนในชุมชน 
เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนางานวิจัยร่วมกัน  
หรือแม้กระท่ังการเช่ือมนักวิจัยกับนักวิจัย 
ด้วยกันเอง ด้วยการสร้างเครือข่าย 
การบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้ารวมกันเพ่ือ
สร้างมุมมองท่ีแตกต่างทำาให้เกิดการพัฒนา
หรือว่าต่อยอดผลงานวิจัยโดยชุมชนคือ
ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยสองส่ิงเหล่าน้ี 
เป็นส่ิงท่ีท้าทายนักวิจัยเป็นอย่างมากต่อ 
การลงไปทำางานเชิงพ้ืนท่ีว่าจะสามารถ 
เช่ือมโยงส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีเข้าด้วยกันได้ 
หรือไม่ เพราะหากนักวิจัยไม่สามารถ 
เช่ือมโยงส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่รอบๆ ตัวได้แล้วน้ัน 
งานวิจัยช้ินน้ันก็จะไม่สามารถตอบโจทย์ 
การทำางานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีได้”
	 นายพงศกร	กล่าวปิดท้ายว่า	บทบาท
ของนักวิจัยท่ีเข้าไปศึกษาหรือทำาวิจัยพ้ืนท่ี
ชนบทไทยคือการเข้าไปส่งเสริมให้คน 
ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม	 เพ่ือร่วมกัน 
แก้ปัญหาชุมชน	 ดังน้ันการเข้าไปพัฒนา
ชุมชนโดยใช้กระบวนการวิจัยจึงเป็น 
การลดช่องว่างและความเหล่ือมลำ้า 
ทางสังคม	 เพราะกระบวนการวิจัยเป็น 
เคร่ืองมือหน่ึงของการเช่ือมผู้ท่ีมีส่วน 
เก่ียวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา	และสร้างองค์ความรู้ผสมผสานกับ
ภูมิปัญญาชาวบ้านจนเกิดเป็นการบูรณการ 
ศาสตร์ร่วมกันในการพัฒนาชุมชนท่ีม่ันคง
และย่ังยืน
	 กว่า	 4	 ปีของการขับเคล่ือนเวที
เสวนาเชิงปฏิบัติการ	 พ้ืนท่ีชนบทไทย	
โอกาสและความท้าทายของนักวิจัย 
รุ่นใหม่	(TSDF–TRF	SUSTAINABILITY	
FORUM)	อย่างต่อเน่ือง	มูลนิธิม่ันพัฒนา	
และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	
(สกว.)	ได้สร้างแรงบันดาลใจและการรับรู้
ให้นักวิจัยรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำาคัญ
ของการทำางานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีชนบทไทย	
พร้อมท้ังเสริมสร้างแนวคิด	 องค์ความรู้ 
ในการสร้างงานวิจัยเพ่ือให้เกิดความ
ย่ังยืนจนเกิดเป็นเครือข่ายนักวิจัยรุ่นใหม่ 
ท่ัวประเทศ	 มูลนิธิฯ	และหน่วยงานภาคี
เครือข่ายท่ีร่วมมือในการดำาเนินงาน	 
หวังว่า	 นักวิจัยท่ีผ่านการเข้าร่วมเวที 
เสวนาฯ	 ทุกท่าน	 จะสามารถนำาส่ิงท่ี
ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้และ
พัฒนาศักยภาพของตนเองและงานวิจัย	 
รวมถึงสามารถบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกัน	 
เพ่ือสร้างประโยชน์	 สร้างความม่ันคง 
และความย่ังยืนแก่ชนบทไทยต่อไป

สร้างแรงบันดาลใจ ส่งต่อแนวคิด เสริมองค์ความรู้
สู่การวิจัยเพื่อพัฒนาชนบทไทยให้ยั่งยืน


