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 หนังสือเรื่อง “คุณค่าและมูลค่าจากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น”
ถูกนำามาร้อยเรียงจากโครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลโครงการ
วิจัยภายใต้การสนับสนุนของ สำานักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ฝ่ายวิจัยเพื ่อท้องถิ ่น” ซึ ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย
จากฝ่ายติดตามและประเมินผลงานวิจัย สำานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อประมวลสถานภาพความรู้ ปัญหา ข้อเท็จจริงที่ใช้ในการสร้าง
การเปลี่ยนแปลงของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community Based
Research) ประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return On
Investment :SROI) จากงานวิจัยเพื ่อท้องถิ ่น และเสนอแนะ
ทิศทางการดำาเนินงานของกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ฝ่ายวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน (CBR) ในอนาคต มีระยะดำาเนินงานต้ังแต่เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 เป็นเวลา 1 ปี 
  “โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น” ถือกำาเนิดมาในปลายปี พ.ศ.
2541 โดยมีรากฐานของแนวคิดท่ีว่าชุมชนสามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ในพื้นที่ด้วยตัวของชุมชนเอง โดยผ่านกระบวนการวิจัยที่ชาวบ้าน
เป็นผู้ตั ้งโจทย์ เป็นผู้ดำาเนินการวิจัย และเป็นผู้นำาไปปฏิบัติจริง
ภายในพื ้นที ่ ซึ ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมการวิจัยที ่ถูกคิดค้นขึ ้น
ในประเทศไทย ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงผลิตขึ้น เพื่อเผยแพร่คุณค่า
ที่งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นได้สร้างขึ้นในแต่ละชุมชนจนส่งผลกระทบ
ในระดับประเทศ ประกอบกับข้อมูลเชิงปริมาณที่แสดงถึงผลมูลค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อผู้อ่านสามารถเห็นภาพชัดขึ้นจากการมอง
ข้อมูลเชิงลึกจากทั ้งข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยมี
องค์ประกอบด้วยกัน 4 ส่วน คือ 
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  ส่วนท่ี 1 “งานวิจัยท่ีสร้างองค์ความรู้จากฐานรากโดยชุมชน”
กล่าวถึงพ้ืนฐานของกระบวนการวิจัยเพ่ือท้องถ่ินหรือ (Community
Based Research : CBR) รวมถึงความเป็นเอกลักษณ์ของกระบวน
การวิจัยเพื่อท้องถิ่น หรือ CBR ในประเทศไทยที่มีความแตกต่าง
จากการวิจัยในต่างประเทศ

 ส่วนที่ 2 “20 ปี การเดินทางของงานวิจัยเพื ่อท้องถิ ่น
กับการสร้างการเปลี่ยนแปลง” กล่าวถึงภาพรวมผลกระทบของ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษ ซึ่งประกอบ
ไปด้วย ประเด็นศึกษา (Issue based cluster) ที่แบ่งออกเป็น
6 ประเด็น ในงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน และความสอดคล้องของเป้าหมาย
การพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

 ส่วนที ่ 3 “คุณค่าและมูลค่าทางสังคมจากงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่น” ยก 8 กรณีศึกษาที่มีความโดดเด่นภายใต้ความสำาเร็จ
ของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Node) ใน 4 ภาค ได้แก่
ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
โดยแต่ละกรณีศึกษานำาเสนอเรื่องราวกรณีศึกษาตัวอย่าง (case
study) ของงานวิจัยในชุมชน ชี ้ให้เห็นถึงเส้นทางผลกระทบ
ที่งานวิจัยสร้างให้แก่ชุมชน และนำาเสนอผลตอบแทนทางสังคม
จากโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

 ส่วนที ่ 4 “ก้าวต่อไปของงานวิจัยเพื ่อท้องถิ ่น CBR”
กล่าวถึงหัวใจและความท้าทายที่งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเผชิญ และ
ข้อเสนอต่อการขับเคลื ่อนในระดับนโยบายเพื ่อก้าวต่อไปของ
งานวิจัย CBR
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  ในนามของคณะผู้จัดทำา ขอขอบคุณนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น
และผู ้ประสานงานศูนย์ประสานงานวิจัยเพื ่อท้องถิ ่น (Node)
ทั ่วประเทศที่กรุณาให้ข้อมูล ขอขอบคุณผู้นำาชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนในทุกพื้นที่ที่ให้คณะผู้จัดทำาได้เก็บข้อมูล และ
สัมภาษณ์ ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา ผู้อำานวยการฝ่ายวิจัย
เพื่อท้องถิ ่น และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของ สกสว. ฝ่ายวิจัย
เพื่อท้องถิ่น ที่อำานวยความสะดวกในทุกด้าน
 ท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณฝ่ายติดตามและประเมินผลงานวิจัย
สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(สกสว.) ที่สนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย และสนับสนุนงบ
ประมาณในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้

คณะผู้จัดทำา
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งานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้

จากฐานรากโดยชุมชน

  งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หรือ Community Based Research
(CBR) เป็นวิธีวิทยางานวิจัย (Methodology) รูปแบบใหม่ของ
งานวิจัยในประเทศไทย โดยมีแนวคิดการวิจัยที่ต้องการ “สร้างคน
สร้างองค์ความรู้ สร้างการเปล่ียนแปลง” โดยมีคุณลักษณะ (Attribute) 
สำาคัญ คือ โจทย์การวิจัยต้องมาจากชุมชน กล่าวคือ ชุมชนต้องเห็นพ้อง
ตรงกันและร่วมทำาวิจัยชุมชนต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยและ
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ร่วมต้ังแต่พัฒนาโจทย์
การเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่มี
จากข้อมูล การสรุปผลการวิจัยเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมจากทุกส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาและยกระดับการใช้ความรู้
ท้องถิ ่น ภูมิปัญญาท้องถิ ่น โดยเน้นการสร้างคนมากกว่าความรู ้
โดยเฉพาะชาวบ้านภายใต้หลักคิดงานวิจัยชุมชนต้องเป็นงานวิจัย
โดยคนในชุมชน ของคนในชุมชน และเพื่อคนในชุมชน เสริมสร้างพลัง
อำานาจ (Empowerment) ของชุมชน (สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2560)
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 อาจจะกล่าวสรุปได้ว่างานวิจัยเพื่อท้องถิ่น หรือ CBR
เป็นการผสมกระบวนการศึกษาและการทำางาน 3 แหล่ง คือ
งานวิจัยวิชาการ งานพัฒนา และวิถีชาวบ้าน โดยการศึกษายังคง
รักษาแก่นของขั ้นตอนในกระบวนการศึกษาในวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์เอาไว้ แต่มีการ “ตัดออก ลดทอน ทดแทน แปรรูป”
บางอย่างเข้าไป (กาญจนา แก้วเทพ, 2556) 
  งานวิชาการ CBR ใช้รูปแบบของ “การจัดการความรู้”
(Knowledge management) มาทดแทนการทบทวนวรรณกรรม
(literature Review) อาทิ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้มีประสบการณ์ร่วมกันอย่างมีระบบของการประชุม (Planned
meeting) 
 จากงานพัฒนา คือ รักษาเป้าหมายที ่จะนำาเอาความรู ้
ที ่ค้นพบ ไปค้นคิดกิจกรรมเพื ่อปรับปรุง แก้ไขสภาพแวดล้อม
ให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างมีแบบแผน มีข้อมูล ข้อเท็จจริง
รองรับ (Planned change)
 วิถีแบบชาวบ้าน เนื่องจากงานวิจัยประเภท CBR นักวิจัย
คือ ชาวบ้าน ดังนั้น ในทุกขั้นตอนของวิธีวิทยาจึงต้องถูกกำากับด้วย
วิถีแบบชาวบ้าน ทั้งนี้ เพื่อให้ “ความรู้ที่เกิดจากงานวิจัย” สามารถ
นำาไปปฏิบัติได้จริง (Applicable) 

 การให้การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่นของไทย
 ในการให้การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community
Based Research) ของประเทศไทยน้ัน สำานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ถือเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุน
ทุนวิจัย เริ่มสนับสนุน “งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น” เมื่อเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2541 โดยจัดตั้งสำานักงานภาคขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (สกว.
สำานักงานภาค ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น)
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 โดยยุทธศาสตร์ที่สำาคัญเน้นการมุ่งเข้าไปเพิ่มขีดความ
สามารถของชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นให้ “คน” ในชุมชน ท้องถิ่น
ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยการเข้าร่วมกระบวนการวิจัย
ทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อกำาหนดโจทย์ คำาถาม
การวิจัย การทบทวนทุนเดิมในพื้นที่ การออกแบบการวิจัยและ
การวางแผนปฏิบัติการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูล การทดลองปฏิบัติจริงเพื่อสร้างรูปธรรมในการตอบโจทย์วิจัย
หรือแก้ปัญหาในพื้นที่วิจัยการประเมินและสรุปบทเรียน เน้นให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยชาวบ้าน คนในชุมชนท้องถิ่น
นักวิชาการ ข้าราชการ นักพัฒนา และผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้เรียนรู้
ร่วมกัน เพื่อสร้างความรู้และกลไกการจัดการปัญหาและการพึ่ง
ตนเองของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่การวิจัย

 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัย
เพื่อท้องถิ่น ได้เน้นการจัดการและประสานให้เกิดการบูรณาการ
ความเชื่อมโยงระหว่าง “ปัญญา” (ผู้ร่วมวิจัย) และ “พัฒนา”
(ผู้มีส่วนร่วมงานพัฒนา) ท้ังในระดับท้องถ่ิน ระดับจังหวัด ระดับชาติ
ที่ดำาเนินงานแบบแยกส่วน ต่างคนต่างทำาอยู่ในปัจจุบัน ดังคำาขวัญ
“สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” เพื่อให้สังคมไทยได้ใช้
ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ
แทนการใช้ความรู้สึกหรืออารมณ์ อันนำาไปสู่ความสามารถในการแก้
ปัญหา พัฒนาตนเอง และพึ่งตนเองได้ในชุมชนท้องถิ่น ตลอดจน
การพัฒนาประเทศชาติจากฐานรากที่ยั่งยืน โดยมีศูนย์ประสาน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ ่นในพื้นที่ (Node) หรือพี่เลี้ยง ซึ่งมีบทบาท
ในลักษณะเป็นองค์กรพี่เลี้ยงในการขับเคลื่อน ติดตามประสาน
งานโครงการวิจัย รวมถึงคิดโจทย์ และแสวงหาตัวนักวิจัยในพื้นที่
ปัจจุบันกระจายตัวท่ัวทุกภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จำานวน 14 ศูนย์ ภาคเหนือ จำานวน 7 ศูนย์ ภาคใต้
จำานวน 8 ศูนย์ และภาคกลาง จำานวน 5 ศูนย์ รวมท้ังส้ิน 34 ศูนย์
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ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในปัจจุบัน
ที่มา : สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น, 2561
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 จากการสนับสนุนงานวิจัยท้องถิ่นจนถึงปัจจุบัน (นับตั้งแต่ สำานักงาน
สกว. ภาค ปี 2543 จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)  สกว. สนับสนุนโครงการ
วิจัยท้องถิ่นไปแล้วกว่า 3,764 โครงการ (สำานักงาน สกว. ภาค จำานวน 1,197
โครงการ และ สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น จำานวน 2,567 โครงการ) วงเงินมากกว่า 
1,198 ล้านบาท มีนักวิจัยและผู้เกี่ยวข้องในโครงการต่างๆ ประมาณ 32,410 คน

  เมื ่อแยกประเภททุนโครงการฝ่ายวิจัยเพื ่อท้องถิ ่น ตั ้งแต่ปี พ.ศ.
2545 - พ.ศ. 2560 ได้มีการสนับสนุนทุนโครงการ 5 ประเภทหลัก ได้แก่

 1) Research Development Grant (RDG) โครงการให้ทุนพัฒนางานวิจัย
เป็นทุนเพื่อนำาไปสู่การพัฒนา
 2) Project Development Grant (PDG) โครงการวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย 
 3) Research Development Consultant (RDC) เป็นทุนสนับสนุน
การประสานงานและการติดตามโครงการ เช่น ทุนดำาเนินการของผู้จัดการเครือข่าย
ผู้ประสานงานชุดโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ ที่ปรึกษา
 4) Research Publication Grant (PUG) ทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์
หนังสือหรือเอกสารเพื่อการเผยแพร่ และมีการแจกจ่ายโดยไม่คิดมูลค่า เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการ
 5) Research Publication Investment (PUR) ทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์
เอกสาร หนังสือ สื่อต่างๆ เช่น ซีดีรอม วิดีทัศน์ โดยมีการลงทุนโดย สกว. และ
จำาหน่ายโดย สกว. หรือหัวหน้าโครงการ

 เมื่อแยกประเภทตามประเด็น (Issue based cluster) ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2543 - พ.ศ. 2560 พบว่า สำานักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัย
เพ่ือท้องถ่ินได้ให้การสนับสนุนโครงการวิจัยแบ่งออกเป็น 14 ประเด็นใหญ่ ได้แก่

 1) ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
 2) การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 3) การศึกษากับชุมชน
 4) เกษตรกรรมยั่งยืน
 5) เด็ก เยาวชน และครอบครัว
 6) การบริหารจัดการท้องถิ่น
 7) เศรษฐกิจชุมชน
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 8) สุขภาพ หมอเมือง และสมุนไพร
 9) ศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
 10) คนจน
 11) วิทยากรกระบวนการ
 12) การสื่อสารเพื่อชุมชน
 13) การเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
 14) การประสานงานพื้นที่ชายแดน

  งานวิจัยในยุคเริ ่มต้น ได้มีการพัฒนากลุ่มผู ้ประสานงานด้านความรู ้
และทักษะการทำางาน ในรูปแบบของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Nodes)
เพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้ให้การสนับสนุน ทำาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในพื้นที่ชุมชนทำาวิจัย
คอยหนุนเสริมเติมเต็ม ทั้งกระบวนการ วิธีการวิจัย และส่งเสริม เพื่อให้นักวิจัย
ท้องถิ่นทำาวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งงานวิจัย CBR เป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาคน
บ่มเพาะนักวิจัยท้องถิ่นอย่างน้อย 18 เดือนขึ้นไป ตั้งแต่พัฒนาโครงการจนสิ้นสุด
โครงการ จนทำาให้นักวิจัยท้องถิ ่นหลายๆ คนสามารถเปลี ่ยนแปลงตนเอง
ทั้งการคิด วิเคราะห์ การใช้ข้อมูล การสื่อสาร รวมถึงทักษะต่างๆ ไปในทิศทาง
ที่ดีขึ้น ถือเป็นการสร้างเครื่องมือให้แก่นักวิจัย และการ “ติดอาวุธทางปัญญา”

 หากพิจารณางานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน (Community Based Research : CBR)
ในฐานข้อมูลสากลจะพบว่า งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นไม่ได้มีเฉพาะแต่ในประเทศไทย
แต่ถือเป็นคำาสากล ที่ถูกใช้เรียกขานงานวิจัยที่อาศัยการมีส่วนร่วมจากชุมชน
(Participation Research) สามารถพบได้ในหลายประเทศทั่วโลก จากการ
ทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยเพื ่อท้องถิ ่น (CBR) จากฐานข้อมูลสากล พบว่า
งานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินในต่างประเทศ เรียกช่ือย่อว่า “CBR” เฉกเช่นเดียวกับงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่นของประเทศไทย ซึ่งจากการสืบค้นวรรณกรรมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
(CBR) พบว่า วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน มีหลายองค์กรในโลก
ได้ใช้กระบวนการวิจัยที ่เรียกว่า Community Based Research หรือ CBR
ยกตัวอย่างใน 4 ประเทศ ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และ
ออสเตรเลีย
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 1) ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

 ประเทศเนเธอร์แลนด์มีศูนย์เครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community
Research Center) ที่เรียกว่า “Dutch Science Shops” เป็นเครือข่ายที่สร้าง
ความร่วมมือและดำาเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสังคมเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของคนในชุมชน มีบุคลากรประกอบด้วย พนักงานประจำา
และนักศึกษาฝึกงาน ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการศึกษาและค้นหาประเด็นปัญหา
และมีอาสาสมัครที่เป็นนักวิชาการ และนักศึกษาเข้ามาร่วมในทีมวิจัย การทำาวิจัย
จะเน้นการวิจัยจากแบบล่างข้ึนบน (Bottom - up Approach) กล่าวคือ การเร่ิมต้น
จากการศึกษาปัญหาที ่เกิดในระดับชุมชน ประเด็นที ่ค้นคว้าเกี ่ยวข้องกับ
ความต้องการของชุมชนและสร้างความร่วมมือกับองค์กร กลุ่มในชุมชนในกระบวน
การทำาวิจัยร่วมกัน ที่ผ่านมา Community Research Center แต่ละแห่งก็ได้
เข้ามามีบทบาทสำาคัญในการช่วยนักสิ่งแวดล้อมในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมลพิษ
ในภาคอุตสาหกรรมและช่วยแรงงานในการประเมินผลกระทบด้านความปลอดภัย
ตลอดจนประเด็นทางสังคมด้านต่างๆ

 2) ประเทศแคนาดา 

 ในประเทศแคนาดา มีการขับเคลื ่อนงานวิจัยเพื ่อท้องถิ ่นที ่เรียกว่า
Centre for Community Based Research หรือ CCBR เป็นองค์กรท่ีไม่แสวงหา
กำาไรของแคนาดา เกิดขึ ้นในปี 1982 จากคนกลุ ่มเล็กๆ ในสายวิชาการและ
คนที่ขับเคลื่อนงานด้านสังคมที่เคยมีการทำางานร่วมกับสังคมชุมชน โดยใช้การวิจัย
และการมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจในเรื่องนวัตกรรมและ
การเปลี ่ยนแปลงทางสังคม โดยงานวิจัยในช่วงแรกๆ ที ่ CCBR ดำาเนินการ
จะเป็นงานวิจัยทางสังคมประยุกต์ เช่น การประเมินความต้องการ การวิเคราะห์
นโยบาย การประเมินโครงการ การอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย
ท่ีเน้นการมีส่วนร่วม เป็นต้น หลังจากน้ันจึงได้ขยายขอบเขตการทำางานไปสู่โครงการ
วิจัยที่ใช้ชุมชนเป็นฐานมากขึ้นและมีความหลากหลายมากขึ้น โดยงานยังเน้นไปที่
การพัฒนาศักยภาพของคน การพัฒนาความเป็นนานาชาติความปลอดภัยของ
ชุมชนสังคมและการป้องกันความรุนแรง รวมถึงประเด็นสตรีและเยาวชน
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  3) ประเทศออสเตรเลีย 

 ประเทศออสเตรเลียมีเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชนแห่งออสเตรเลีย
หรือ Engagement Australia หรือ EA เป็นเครือข่ายซึ่งสนับสนุนและให้บริการ
แก่สมาชิกรวมถึงชุมชนต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื ่อนำาและเอื ้อให้เกิด
การพัฒนาแนวปฏิบัติที ่ดีในการทำางานร่วมกันระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย
ในประเทศ มีบทบาทสำาคัญในการเป็นเวทีเพ่ือแลกเปล่ียนและสนับสนุน เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน สนับสนุนการสร้างความร่วมมือ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู ้และการสร้างเวทีเพื ่อให้มีการถกเถียงและการพัฒนา
ความร่วมมือ และการเสริมสร้างสมรรถนะและองค์ความรู้ต่างๆ ผ่านการจัดประชุม
วิชาการประจำาปี และการจัด forum ต่างๆ รวมถึงการจัดทำาวารสาร รวมถึง
สนับสนุนให้เกิดกระบวนการวิจัยแบบ Community Based Research ร่วมกับ
ชุมชนที่องค์กร Engagement Australia เข้าไปดำาเนินกิจกรรม

 4) ประเทศสหรัฐอเมริกา

 ในประเทศสหรัฐอเมริกามีองค์กรที ่ขับเคลื ่อนงานวิจัยเพื ่อท้องถิ ่น
(Community Based Research : CBR) กระจายไปในหลายองค์กร หลายรัฐ
เช่น บอสตัน ชิคาโก้ และ ฟลอริด้า

 บอสตัน แมสซาชูเซตส สหรัฐอเมริกา 

 ศูนย์ JSI Center for Environmental Health Studies หรือ ศูนย์ JSI
เพ่ือการศึกษาอนามัยและส่ิงแวดล้อม ท่ีดำาเนินกิจกรรมในรัฐบอสตัน แมสซาชูเซตส์
สหรัฐอเมริกา เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำาไรมีการสนับสนุนชุมชนและองค์กร
แรงงานที่มุ่งเน้นประเด็นด้านสุขภาพที่เกิดจากปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยมีบทบาท
ในการสนับสนุนและสร้างศักยภาพให้ชุมชนสามารถพัฒนาเครื ่องมือต่างๆ
เพื่อจัดการปัญหาในชุมชนด้วยตัวเอง ผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยโดยใช้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน JSI เข้าไปทำางานร่วมกับคนสามกลุ่ม คือ ผู้เช่ียวชาญ
ชุมชนฐานราก และเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานภาครัฐ JSI มีบทบาทสำาคัญในการสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างชุมชนกับผู้เช่ียวชาญจากภายนอก JSI เข้าถึงความต้องการ
ของชุมชนอย่างแท้จริงเพื่อให้ชุมชนเกิดความไว้วางใจใน JSI ในขณะเดียวกัน
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ก็ต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อคนในภาคอุตสาหกรรมด้วย หนึ่งในผลงานสำาคัญ
ของ JSI ในช่วงปี 1969 ถึงปี 1979 คือการเข้าไปศึกษาและระบุปัญหาต้นเหตุ
ของโรคลูคีเมียใน Woburn, Massachusetts โดยต้นเหตุ มีสาเหตุส่วนหนึ่ง
มาจากแหล่งนำ ้าที ่ปนเปื ้อนสารพิษจากโรงงานแห่งหนึ ่งซึ ่ง ตั ้งอยู ่ใกล้บ่อนำ ้า
สาธารณะท่ีชาวบ้านใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคภายใต้การสนับสนุนของ JSI นำามาซ่ึง
การเปลี่ยนแปลงในเชิงกฎหมายและนโยบายที่ทำาให้ภาครัฐต้องปรับโครงสร้างการ
บริหารจัดการเพื่อแก้ปัญหาสารพิษปนเปื้อนอย่างเร่งด่วน

 ชิคาโก้ สหรัฐอเมริกา 

 ในรัฐชิคาโก้ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีกลุ่ม Policy Research Action
Group (PRAG) หรือ กลุ่มขับเคล่ือนงานวิจัยด้านนโยบายภาครัฐในชิคาโก้ โดยใช้ซ่ึง
กระบวนการ Community Based Research PRAG เป็นหน่วยงานที่เป็นเสมือน
เครือข่ายความร่วมมือที่มีบทบาทในการช่วยเหลือสนับสนุนการทำางานวิจัยร่วมกัน
ระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรภาคประชาชนระดับฐานรากในชิคาโก้
มีบทบาทในการค้นหา และระบุประเด็นปัญหาด้านนโยบายที่สำาคัญในชิคาโก้
เพื ่อนำาไปสู ่การทำางานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ เพื ่อออกแบบแนวทาง
ที่มีประสิทธิผลในการจัดการปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง และเพื่อให้สถาบัน
การศึกษาทางานร่วมกับชุมชนอย่างราบรื่นและมีความไว้วางใจกัน

 ฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา 

 ศูนย์วิจัยประยุกต์แห่งฟลอริด้าประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ Applied
Research Center (ARC) เป็นสถาบันวิจัยด้านนโยบายสาธารณะและการศึกษา
ซึ่งมุ่งเน้นประเด็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเชื้อชาติ
ARC มีบทบาทสำาคัญในการศึกษาวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการนำาเสนอต่อภาครัฐ
เพื่อปรับปรุงนโยบายสาธารณะให้ทำางานเสมือนหน่วยงานย่อยๆ ที่เชื่อมโยงกับ
Center for Third World Organizing (CTWO) และมีพันธกิจที ่สาคัญ คือ
การพัฒนางานวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยศูนย์วิจัยประยุกต์
แห่งฟลอริด้าได้ใช้กระบวนการ Community Based Research เป็นเครื่องมือ
ในการดำาเนินงานวิจัยร่วมกับชุมชน
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 จากการวิเคราะห์ข้อมูลความแตกต่างและคล้ายคลึงระหว่างงานวิจัย
เพื ่อท้องถิ ่นของต่างประเทศและงานวิจัยเพื ่อท้องถิ ่นของประเทศไทย
พบความแตกต่างใน 2 ประการหลัก คือ

 ประการแรก งานวิจัยเพื ่อท้องถิ ่นของต่างประเทศมีความแตกต่าง
กับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของไทย กล่าวคือ งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในต่างประเทศ
จะทำางานในลักษณะระบุขอบเขตการทำางานในการขับเคลื่อนและเน้นประเด็น
(Issue) อย่างชัดเจน อย่างเช่น Science Shop ในเนเธอร์แลนด์ จะเน้นการวิจัย
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและสังคม หรือ Policy Research Action
Group ในชิคาโก้เจาะจงชัดเจนว่าเป็นการวิจัยเชิงนโยบาย เช่นเดียวกันกับ
Engagement Australia มีบทบาทเฉพาะในการเชื ่อมโยงระหว่างชุมชน
กับมหาวิทยาลัย CBR เท่านั้น แต่งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในประเทศไทยนั้นไม่ได้ระบุ
ประเด็นของปัญหา (Issue based cluster) ต้ังแต่ต้น ซ่ึงประเด็นการศึกษาของวิจัย
เพื่อท้องถิ่นในประเทศไทยนั้นจะมีความหลากหลายตามบริบทของแต่ละพื้นที่
ไม่เจาะจงไปแค่ประเด็นใดประเด็นหนึ่ง อาทิ การจัดการทรัพยากร การท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ การศึกษา เกษตรกรรมยั่งยืน เยาวชนและครอบครัว การบริหารจัดการ
ท้องถิ ่น เศรษฐกิจชุมชน สุขภาพ หมอเมือง และสมุนไพร ศิลปะวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และอื่นๆ

 ประการที่สอง งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของต่างประเทศและประเทศไทย
มีความคล้ายคลึงกัน คือ มีการเปิดโอกาสให้ชาวบ้านมาเป็นส่วนร่วมในการวิจัย
แต่ประเทศไทยมีบริบทที่แตกต่างออกไป คือ “CBR ประเทศไทย มีศูนย์ประสาน
งานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินท่ีทำาหน้าท่ีเป็นพ่ีเล้ียงงานวิจัยของชุมชน หรือเรียกว่า “Node”
ซึ่งถือเป็นหัวใจสำาคัญของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของประเทศไทย”
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 ซึ่งบทบาทสำาคัญของพี่เลี้ยง (Node) คือ การพัฒนาศักยภาพชาวบ้าน
ให้สามารถทำาวิจัย สนับสนุนการสร้างโจทย์วิจัยในพื ้นที ่ ซึ ่งเป็นการสร้าง
“องค์ความรู้ชุมชน” และ “ติดอาวุธทางปัญญาให้กับคนในชุมชน” พี่เลี้ยงจึงมี
จิตวิญญาณของ “ความเป็นครูเป็นที่ปรึกษา” และเป็น “เพื่อนคู่คิด” เมื่อยามที่
ทีมนักวิจัยชาวบ้านเกิดอุปสรรค โดยบทบาทเหล่านี ้ไม่พบในงานวิจัย CBR
ของต่างประเทศ งานวิจัย CBR ของประเทศไทยจึงเป็นนวัตกรรม “การสร้าง
องค์ความรู้จากฐานราก” อย่างแท้จริงและถือเป็นการสร้าง “ผู้นำาการเปล่ียนแปลง
ของชุมชน” อีกด้วย
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 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2562 งานวิจัย
เพื่อท้องถิ่นดำาเนินการผ่านมา 2 ทศวรรษแล้ว ซึ่งตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมา สำานักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.) ได้สนับสนุน
โครงการวิจัยเพื ่อท้องถิ ่น และสร้างนักวิจัยอย่างต่อเนื ่อง
โดยสนับสนุนโครงการวิจัยเพื ่อท้องถิ ่นไปแล้วมากกว่า 4,000
โครงการ สามารถสร้างนักวิจัยเพื่อท้องถิ่นมากกว่า 40,000 คน

20 ปี

การเดินทางของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

กับการสร้างการเปลี่ยนแปลง
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 ในปี พ.ศ. 2562 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างภายในครั้งสำาคัญ เนื่องจากพระราช
บัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ ส่งผลให้ สกว. กลายสภาพเป็น
สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
(สกสว.) โดยมีบทบาทเป็นผู้กำาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศแทนบทบาท
ผู ้ให้ทุนวิจัยจากการเปลี ่ยนแปลงดังกล่าว จึงเป็นความท้าทาย
ต่อการดำาเนินกิจกรรมของงานวิจัยเพื ่อท้องถิ ่นที ่เคยอยู ่ภายใต้
การสนับสนุนของ สกว. อาจได้รับผลกระทบเมื่ิอเข้าสู่ทศวรรษที่ 3
         ในปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562 ผู ้เขียนได้ดำาเนินการศึกษา
ผลกระทบจากงานวิจัยเพื ่อท้องถิ ่นตลอดระยะเวลา 20 ปี ภายใต้
โครงการ “ประเมินผลโครงการวิจัยภายใต้การสนับสนุนของ สกว.
ฝ่ายวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน” ได้สำารวจข้อมูลโครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุน
ทุนโครงการผ่านศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จำานวน 26 ศูนย์
(จากทั้งหมด จำานวน 37 ศูนย์) พบว่า สำานักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย
(สกว.) สนับสนุนโครงการวิจัยเพ่ือท้องถ่ินไปแล้ว จำานวน 967 โครงการ
โดยโครงการวิจัยส่วนใหญ่ส่งผลกระทบเชิงบวกระดับชุมชน (เกรด C)
จำานวน 591 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.12 รองลงมาเป็นโครงการ
วิจัยท่ีส่งผลกระทบเชิงบวกระดับจังหวัด (เกรด B) จำานวน 226 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 26.37 ในขณะที่โครงการวิจัยที่ส่งผลกระทบเชิงบวก
ระดับประเทศ (เกรด A) มีจำานวน 100 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.34
ส่วนโครงการวิจัยท่ีไม่ส่งผลกระทบเชิงบวกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เกรด F)
มีจำานวน 50 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 5.17 ของจำานวนโครงการ
ทั้งหมด จากการดำาเนินโครงการของ 26 ศูนย์ ที่ผ่านมา สามารถสร้าง
นักวิจัยท้องถิ่นได้ จำานวน 14,880 คน
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 ประเด็นการศึกษา (Issue based clustering)
 ด้านประเด็นการศึกษาของโครงการวิจัย พบว่า ศูนย์ประสาน
งานวิจัยเพื ่อท้องถิ ่น จำานวน 26 ศูนย์นั ้น มีความสนใจในประเด็น
การศึกษาที่แตกต่างกันตามบริบทพื้นที ่สถานการณ์ และความสนใจ
ของชุมชน เม่ือแบ่งประเภทประเด็นการศึกษาโครงการวิจัย โดยการศึกษา
ครั้งนี้ผู ้เขียนได้แบ่งประเภทประเด็นการศึกษาออกเป็น 6 ประเด็น
ตามความเห็นของผู้บริหาร สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น คือ

 1) ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
 2) เศรษฐกิจชุมชน
 3) เกษตรและความมั่นคงทางอาหาร
 4) การศึกษา
 5) ประเด็นเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย
     เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธุ์   
 6) การท่องเที่ยว 

 ซึ่งสัดส่วนการประเด็นศึกษาโครงการวิจัยของศูนย์ประสาน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จำานวน 26 ศูนย์ โดยภาพรวมตามรายละเอียด
แผนภูมิ ดังนี้
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 งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
 ด้านความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (SDGs) งานวิจัย
เพื่อท้องถิ่น (CBR) ตลอดระยะเวลา 20 ปี มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ที่ได้ถูกกำาหนด
ขึ้น ณ เมืองริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล ระหว่างการประชุมสหประชาชาติ
(United Nations) ในปี พ.ศ. 2555 ซึ ่งเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั ่งยืน
มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม การเมืองและเศรษฐกิจ
ที่ทั้งโลกกำาลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน และเพื่อหาความสมดุลทางสังคมเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2571 Sustainable Development 
Goals (SDGs) ประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย ซึ่งเป็นกรอบทิศทาง ดังนี้
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 จากการเก็บข้อมูลของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื ่อท้องถิ ่น
จำานวน 26 ศูนย์ นำามาพิจารณาเพื่อหาความสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั ่งยืน (SDGs) พบว่า มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั ่งยืน (SDGs) กับ 13 เป้าหมายหลัก ซึ่งโครงการวิจัย
ส่วนใหญ่ของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ เป้าหมายที่ 3
การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี มากที่สุด รองลงมา คือ เป้าหมาย
ที่ 17 ความร่วมมือเพื ่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน ซึ ่งในความหมายของ
เป้าหมายที่ 17 กำาหนดโดยสหประชาชาติมีความหมาย คือ “การสร้าง
พลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน”
หรืออีกนัยหนึ่ง คือ ความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ
พัฒนาแล้วกับประเทศกำาลังพัฒนา แต่ในความหมายของผู ้ตอบ
แบบสอบถามหรือนักวิจัยชาวบ้านมีความหมายถึง ความร่วมมือ
ร่วมแรง ร่วมใจ เพื ่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืนในรูปแบบของชุมชน
กับประเทศ ซึ ่งอาจมีความแตกต่างจากความหมายของที ่ประชุม
สหประชาชาติ (United Nations) แต่ถึงอย่างไรหากพิจารณาประเด็น
ความเชื ่อมโยง แม้ว่างานวิจัยเพื ่อท้องถิ ่น อาจยังไม่สามารถสร้าง
ความร่วมมือในระดับประเทศ แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
สามารถเป็นเครื่องมือให้เกิดความร่วมมือในระดับชุมชนกับชุมชน
ซ่ึงอาจจะสามารถยกระดับความร่วมมือที่สูงขึ้นได้ในอนาคต

 งานวิจัยเพื ่อท้องถิ ่นยังสอดคล้องกับเป้าหมายที ่ 1 ขจัด
ความยากจน เป้าหมายท่ี 2 ขจัดความหิวโหย เป้าหมายท่ี 3 การมีสุขภาพ
และความเป็นอยู่ท่ีดี เป้าหมายท่ี 4 การศึกษาท่ีเท่าเทียม เป้าหมายท่ี 6
การจัดการนำ้าและสุขาภิบาล เป้าหมายที่ 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคน
เข้าถึงได้ เป้าหมายที ่ 8 การจ้างงานที ่มีคุณค่าและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมลำ้า เป้าหมายที่ 11
เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 12 แผนการบริโภค
และการผลิตที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศน์
และเป้าหมายที่ 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก โดยภาพรวม
ของสัดส่วนงานวิจัย ดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้
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 ความสำาเร็จของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 ในระดับภาค ทั้ง 4 ภูมิภาค
 การพัฒนางานวิจัยเพื ่อท้องถิ ่นของศูนย์ประสานงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่นทั้ง 4 ภูมิภาค ภายใต้การหนุนเสริม สนับสนุนในรูปแบบ
ของ “พี่เลี ้ยง” ที่ต้องการสนับสนุนให้ชาวบ้านสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมและการค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในเชิงพ้ืนท่ีตามบริบท
และสภาพปัญหา โดยเริ่มต้นจากชุมชนหรือชาวบ้านรู้จักวิธีการทำาวิจัย
เพื ่อให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ จนขยายผล
สู่หน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ทั ้งในรูปแบบเครือข่ายวิจัยและ
ในรูปแบบกิจกรรมกระบวนการเหล่าน้ี ถือเป็นความสำาเร็จของงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่นในตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ดำาเนินการ
 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความสำาเร็จของการดำาเนินโครงการวิจัย
เพื่อท้องถิ่นของศูนย์ประสานงานวิจัย (Node) สามารถนำาเสนอภาพ
รวมข้อมูลของผลกระทบ (Impact) ทั้ง 4 ภูมิภาค ดังนี้
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 งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ภาคเหนือ
 ข้อมูลจากศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในภาคเหนือ จำานวน 
6 ศูนย์ จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 7 ศูนย์ พบว่า ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2544
ถึงปี พ.ศ. 2562 ได้ดำาเนินโครงการไปแล้ว จำานวน 223 โครงการ และ
สร้างนักวิจัยท้องถิ่นไปจำานวนทั้งสิ้น 4,794 คน ซึ่งศูนย์ประสานงานวิจัย
เพ่ือท้องถ่ินท่ีดำาเนินการวิจัยมากท่ีสุด คือ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน
จังหวัดลำาพูน จำานวน 57 โครงการ รองลงมา คือ ศูนย์ประสานงานวิจัย
เพื ่อท้องถิ ่นจังหวัดลำาปาง จำานวน 50 โครงการ ในขณะเดียวกัน
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่สร้างนักวิจัยท้องถิ่นมากที่สุด คือ
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื ่อท้องถิ ่นจังหวัดลำาปาง จำานวน 1,362 คน
รองลงมา คือ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื ่อท้องถิ ่นจังหวัดน่าน จำานวน
1,290 คน
 เมื ่อพิจารณาประเด็นศึกษาวิจัย (Issue based cluster)
ของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในภาคเหนือ พบว่า มีความโดดเด่น
ในประเด็นศึกษาวิจัยที ่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่เน้นศึกษางานวิจัย
ใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่

 1) ประเด็นด้านเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร
 2) ประเด็นด้านการศึกษา
 3) ประเด็นด้านการท่องเที่ยว
 4) ประเด็นชุมชนกับการจัดการทรัพยากร

 ซึ ่งประเด็นศึกษาดังกล่าวมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ใน 5 เป้าหมายหลัก ได้แก่

 เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน 
 เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
 เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม
 เป้าหมายที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
 เป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

มูลค่า และ คุณค่า จากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  I   28



 เมื่อพิจารณาความสำาเร็จของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในภาคเหนือ
พบว่า งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือโครงการที่ส่งผลกระทบเชิงบวก
ระดับประเทศ (เกรด A) จำานวน 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.9
โครงการที ่ส่งผลกระทบเชิงบวกระดับจังหวัด (เกรด B) จำานวน 92
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.3 และโครงการที่สร้างผลกระทบเชิงบวก
ระดับชุมชน (เกรด C) จำานวน 99 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.4 และ
มีโครงการที่ไม่ส่งผลกระทบเชิงบวกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ (เกรด F)
มีจำานวนเพียง 1 โครงการ หรือ ร้อยละ 0.4 เท่านั้น
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 งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ภาคกลาง 
 ข้อมูลจากศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในภาคกลาง 
จำานวน 4 ศูนย์ จากกลุ ่มตัวอย่างทั ้งหมด 5 ศูนย์ พบว่า ตั ้งแต่
ปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2562 ได้ดำาเนินโครงการวิจัยไปแล้ว จำานวน 
225 โครงการ และสร้างนักวิจัยท้องถิ่นไปทั้งสิ้น 3,165 คน ซึ่งพบว่า
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ ่นดำาเนินงานวิจัยมากที่สุด คือ
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม จำานวน 69
โครงการ รองลงมา คือ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินคณะเทคโนโลยี
การเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
จำานวน 61 โครงการ ในขณะเดียวกันศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ที่สร้างนักวิจัยท้องถิ่นมากที่สุด คือ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสงคราม มีจำานวน 1,260 คน รองลงมา คือ ศูนย์ประสาน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น “การศึกษาและฟื้นฟู ภาษาและวัฒนธรรมในภาวะ 
วิกฤตเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” มีจำานวน 830 คน
 เม่ือพิจารณาจะเห็นถึงข้อมูลประเด็นศึกษาวิจัย (Issue based 
cluster) ของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ ่นภาคกลาง มีความ
โดดเด่นในประเด็นศึกษาวิจัยที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่เน้นศึกษา
งานวิจัยใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

 1) ประเด็นด้านความมั่นคงทางอาหาร
 2) ประเด็นด้านชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
 3) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น เยาวชน ผู้พิการ 
     ผู้สูงอายุ และกลุ่มชาติพันธุ์

 และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
ใน 4 เป้าหมายหลัก ได้แก่

 เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม
 เป้าหมายที่ 6 การจัดการนำ้าและสุขาภิบาล
 เป้าหมายที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
 เป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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 เมื่อพิจารณาความสำาเร็จของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในภาคกลาง
พบว่า งานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินภาคกลางส่งผลกระทบเชิงบวกระดับประเทศ
(เกรด A) จำานวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.3 โครงการที่ส่งผล
กระทบเชิงบวกระดับจังหวัด (เกรด A) จำานวน 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
16.4 และโครงการท่ีสร้างผลกระทบเชิงบวกระดับชุมชน (เกรด C) จำานวน
143 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.6 และมีโครงการที่ไม่ส่งผลกระทบ
เชิงบวกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ (เกรด F) จำานวน 33 โครงการ
หรือ ร้อยละ 14.7 เท่านั้น
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 งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ข้อมูลจากศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จำานวน 9 ศูนย์ จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 14 ศูนย์ พบว่า
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2562 ได้ดำาเนินงานโครงการวิจัยไปแล้ว
จำานวน 344 โครงการ และสร้างนักวิจัยท้องถิ่นไปทั้งสิ้น 5,474 คน
โดยศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่ดำาเนินงานวิจัยมากที่สุด คือ
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื ่อท้องถิ ่นชุดเกษตรกรรมยั ่งยืน จังหวัด
มหาสารคาม จำานวน 115 โครงการ รองลงมา คือ ศูนย์ประสานงาน
จังหวัดอุบลราชธานี จำานวน 74 โครงการ ในขณะเดียวกันศูนย์ประสาน
งานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินท่ีสร้างนักวิจัยท้องถ่ินมากท่ีสุด คือ ศูนย์ประสานงาน
วิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี จำานวน 1,657 คน รองลงมา คือ
ศูนย์ประสานงานวิจัยท้องถิ่น จังหวัดหนองคาย จำานวน 1,030 คน
 เมื ่อพิจารณาถึงข้อมูลประเด็นศึกษาวิจัย (Issue based
cluster) ของศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีความโดดเด่นในประเด็นศึกษาวิจัยที ่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่
เน้นศึกษางานวิจัยใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

 1) ประเด็นด้านเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร
 2) ประเด็นด้านชุมชนกับการจัดการทรัพยากร
 3) ประเด็นด้านการท่องเที่ยว ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
              กลุ่มเป้าหมาย เช่น ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มชาติพันธุ์

 และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ใน 7 เป้าหมายหลัก ได้แก่

 เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน
 เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
 เป้าหมายที่ 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
 เป้าหมายที่ 10 ลดความเลื่อมลำ้า
 เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน 
 เป้าหมายที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
 เป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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 เมื่อพิจารณาความสำาเร็จของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ พบว่า งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่งผลกระทบเชิงบวกระดับประเทศ (เกรด A) จำานวน 52 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 15.1 โครงการท่ีส่งผลกระทบเชิงบวกระดับจังหวัด (เกรด B)
จำานวน 59 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.2 และโครงการท่ีสร้างผลกระทบ
เชิงบวกระดับชุมชน (เกรด C) จำานวน 225 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
65.4 และมีโครงการท่ีไม่ส่งผลกระทบเชิงบวกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ
(เกรด F) มีจำานวน 8 โครงการ หรือ ร้อยละ 2.3 เท่านั้น
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  งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ภาคใต้
 ข้อมูลจากศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ จำานวน
7 ศูนย์ จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 8 ศูนย์ พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547
ถึงปี พ.ศ. 2562 ได้ดำาเนินโครงการวิจัยไปแล้ว จำานวน 175 โครงการ
และสร้างนักวิจัยท้องถิ่นไปทั้งสิ้น จำานวน 1,556 คน โดยศูนย์ประสาน
งานวิจัยเพื ่อท้องถิ ่นที ่ดำาเนินงานวิจัยมากที่สุด คือ ศูนย์ประสาน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล จำานวน 57 โครงการ รองลงมา คือ
ศูนย์ประสานงานวิจัยอิสลามศึกษาและวัฒนธรรม จำานวน 49 โครงการ
ในขณะเดียวกันศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินท่ีสร้างนักวิจัยท้องถ่ิน
มากที่สุด คือ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล จำานวน
530 คน รองลงมา คือ ศูนย์ประสานงานวิจัยอิสลามศึกษาและ
วัฒนธรรม จำานวน 398 คน
 เมื ่อพิจารณาถึงข้อมูลประเด็นศึกษาวิจัย (Issue Based
cluster) ของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ มีความโดดเด่น
ในประเด็นศึกษาวิจัยที่แตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่เน้นศึกษางานวิจัย
ใน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้

 1. ประเด็นเศรษฐกิจชุมชน
 2. ประเด็นด้านการศึกษา
 3. ประเด็นด้านการท่องเที่ยว
 4. ประเด็นด้านชุมชนกับการจัดการทรัพยากร

 และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
ใน 6 เป้าหมายหลัก ได้แก่

 เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย
 เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม
 เป้าหมายที่ 6 การจัดการนำ้าและสุขาภิบาล
 เป้าหมายที่ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโต
                            ทางเศรษฐกิจ
 เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมลำ้า
         เป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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 เมื่อพิจารณาความสำาเร็จของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในภาคใต้
พบว่า งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ส่งผลกระทบเชิงบวกระดับประเทศ
(เกรด A) จำานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.9 โครงการที่ส่งผล
กระทบเชิงบวกระดับจังหวัด (เกรด B) จำานวน 38 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 21.7 และโครงการท่ีสร้างผลกระทบเชิงบวกระดับชุมชน (เกรด C)
จำานวน 124 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.9 และมีโครงการที่ไม่ส่งผล
กระทบเชิงบวกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ (เกรด F) มีจำานวน 8 โครงการ
หรือ ร้อยละ 4.6  เท่านั้น
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 งบประมาณที่ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นได้รับ
 เมื่อพิจารณาข้อมูลทางการเงินของโครงการวิจัยที่ดำาเนินการ
ของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Node) ทั้ง 4 ภาค จำานวน 26
ศูนย์ พบว่า ส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณจากสำานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) เท่านั้น โดยไม่ได้รับงบประมาณจากแหล่งอื่นเลย
มีจำานวน 16 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 38.47 ของท้ังหมด ส่วนศูนย์ประสาน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Node) ที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ
มีจำานวน 10 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 61.53 ของทั้งหมด ซึ่งหน่วยงาน
อื่นๆ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ มีจำานวนทั้งหมด 34 หน่วยงาน
สนับสนุนงบประมาณมูลค่ารวม 59,551,220 บาท โดยวัตถุประสงค์
ในการสนับสนุนแยกเป็น 3 ประเด็นหลัก คือ 1) สนับสนุนเพื่อใช้
ในการพัฒนาโครงการ ที่เป็นผลจากการศึกษาโครงการวิจัยจนสามารถ
นำามาพัฒนาโครงการ  2) เพื ่อใช้ในการต่อยอดโครงการ เป็นการ
สนับสนุนงบประมาณโครงการเพื่อการต่อยอดและสนับสนุนให้เกิด
ความต่อเน่ืองของโครงการวิจัย  3) เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมในการดำาเนิน
โครงการวิจัย เป็นการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้จ่ายในการสนับสนุน
กิจกรรมของโครงการวิจัย
 ทั้งนี้ สาเหตุสำาคัญที่ทำาให้ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนอื่น
เนื่องจาก 1) เป็นงบประมาณที่สนับสนุนต่อยอดในโครงการที่เกิดจาก
สกว. 2) ข้อตกลงภายใต้บันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่นระหว่างหน่วยงาน (MOU) 3) เป็นนโยบายของ สำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพ่ือท้องถ่ินช่วงปี พ.ศ. 2555
ที่เน้นการทำางานในลักษณะ Co - funding & Co - working และ
เห็นความเชื่อมโยงของงานวิจัยที่สามารถเชื่อมโยงและขยายผลต่อ
ในพื้นที ่ได้ 4) หน่วยงานราชการ (เช่น เทศบาล) เห็นความสำาคัญ
เรื ่องการพัฒนาคน และมีงบประมาณบางส่วน (กองทุน สปสช.)
ที่สามารถสนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาบุคลากร จึงร่วมสนับสนุน
โครงการวิจัยในลักษณะร่วมทุน (Co - Funding) บางส่วน และ 5) เพ่ือการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
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 ปัจจัยป้อนเข้า (Input)
         การสนับสนุนงานวิจัยเพื ่อท้องถิ ่นจากสำานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2541 โดยดำาเนินการผ่านพ่ีเล้ียง
หรือศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน (Node) ท่ีกระจายอยู่ท่ัวประเทศ
จำานวน 34 ศูนย์ โดยให้ทุนนักวิจัยท้องถิ ่นดำาเนินโครงการเฉลี ่ย
จำานวน 2 แสนบาทต่อโครงการ

         ผลผลิต (Output)

      ผลผลิตที่ประจักษ์ มีดังนี้

 1) งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น มีจำานวนมากกว่า 4,000 โครงการ
 2) สร้างนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น มีจำานวนมากกว่า 40,000 คน
 3) จากโครงการท่ีเก็บข้อมูลสามารถสร้างความร่วมมือระหว่าง
    ภาครัฐและเอกชน มีจำานวนมากกว่า 34 หน่วยงาน
 4) ชุมชนได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานอื่นๆ มีจำานวนมากกว่า
    59 ล้านบาท

 ผลลัพธ์ (Outcome)

 1) เกิดการแก้ไขปัญหาของชุมชนตามประเด็นโจทย์วิจัย
 2) เกิดกลุ่มความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น
 3) สร้างรายได้ให้แก่ท้องถิ่น
 4) เกิดการรวมตัวเพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
    และทรัพยากรการท่องเที่ยว
 5) ลดปัญหาความขัดแย้งของชุมชนและฝ่ายปกครองภาครัฐ  
 6) ลดปัญหาสังคมของเด็กและเยาชน ทั้งมิติด้านความเป็นอยู่
              และการศึกษา
 7) ลดการย้ายถิ่นฐานของประชากรในชุมชน
 8) ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
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 ผู้ใช้ประโยชน์ (User)

         สามารถแบ่งผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นได้เป็น 
3 กลุ่ม คือ

 1) ผู้ใช้ประโยชน์กลุ่มแรก ได้แก่ ชุมชนในพื้นที่วิจัย
 2) ผู้ใช้ประโยชน์กลุ่มที่สอง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐนำาไปใช้
     ในระดับนโยบาย
 3) ผู้ใช้ประโยชน์กลุ่มสุดท้าย ได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกพ้ืนท่ี
    แต่ได้รับผลประโยชน์จากการวิจัย เช่น อำาเภอหรือจังหวัด
    ใกล้เคียง นักท่องเที ่ยว ประชากรในพื้นที ่กลางนำ ้าและ
    ปลายนำ้า เป็นต้น
 
         ผลกระทบ (Impact)

         ผลกระทบสามารถเห็นได้ในหลายแง่มุม ทั ้งในเชิงสังคม
สิ่งแวดล้อม และในเชิงเศรษฐกิจ

 1) ผลกระทบทางสังคม เช่น การสร้างความเข้มแข็งแก่ท้องถิ่น
    การลดความขัดแย้งในพื้นที่ และการลดปัญหาทางสังคมให้
    แก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น
 2) ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ในเรื ่องของความตระหนัก
              ต่อทรัพยากรธรรมชาติ
 3) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ เช่น การสร้างอาชีพ สร้างรายได้
              ให้แก่ท้องถิ่น และการสร้างโอกาสในการแข่งขันด้าน
     เศรษฐกิจให้แก่ชุมชน
 4) ผลกระทบเชิงวัฒนธรรม ในด้านการรักษาคงไว้ซ่ึงภูมิปัญญา
     ท้องถิ่นไม่ให้สูญหายและเกิดการสานต่ออย่างรู้คุณค่า
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สํานักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย
(สกว.) ได้สนับสนุนงบประมาณแก่ผู้เขียนเพื่อศึกษาผลลัพท์ (Output)
และผลกระทบ (Impact) จากงานวิจัยเพื่อท้องถิ ่น (Community
Based Research : CBR) ที่ได้ดําเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึง
ปี พ.ศ. 2562 รวมเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี ซึ่งทําการศึกษาภายใต้
โครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินผล โครงการวิจัยภายใต้การสนับสนุน
ของ (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน” โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ

 1) เพื ่อประมวลสถานภาพความรู ้ ปัญหา ข้อเท็จจริงที ่ใช้
ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 
 2) เพื่อประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
(CBR) โดยใช้เครื ่องมือในการวิจัยที ่เรียกว่า Social Return on
Investment (SROI) 
 3) เพื ่อเสนอแนะทิศทางการดําเนินงานของสํานักงาน
สนับสนุนกองทุน (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) ในอนาคต

“คุณค่า” และ “มูลค่า”

ทางสังคมจากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
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 แนวความคิดการประเมินผลตอบแทนทางสังคม
 (Social Return on Investment : SROI)
 เป็นแนวคิดท่ีประยุกต์มาจากแนวคิดเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์
ต้นทุนและผลตอบแทน (Cost Benefit Analysis) โดยมีความแตกต่าง
ที่ SROI จะคํานึงถึงผลตอบแทนทางสังคมอื่นๆ เช่น สังคมสิ่งแวดล้อม
หรือค่านิยมทางวัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ้นสําหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่แตกต่างกัน
 แนวคิดการประเมินผลตอบแทนทางสังคม (Social Return
on Investment : SROI) จึงเป็นการประเมินที ่ครอบคลุมมูลค่า
ทางสังคมท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เป็นวิธีการวัดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของผลประโยชน์ทางสังคมด้วยการนําผลตอบแทนด้านสังคมในเรื่อง
ต่างๆ เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพที่องค์กรได้สร้างขึ้นมาแปลงค่าเป็นตัวเงิน
(Monetized Value) โดยการวัดตัวเงินแบบคิดลด (Discounted
Monetized Measurement) ของมูลค่าทางสังคมที่โครงการ
ได้สร้างข้ึนและคํานวณหาเปรียบเทียบกับมูลค่าทางการเงินของต้นทุน
ที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมขององค์กร เพื่อดูว่าโครงการได้สร้างผลลัพธ์
ทางสังคมเป็นมูลค่าเท่าไรต่อเงิน 1 บาท ท่ีลงทุนไป เพ่ือช่วยในการประเมิน
ว่าการลงทุนนั ้นๆ มีความคุ้มค่าหรือไม่ (นาทพงศ์ หนูสวัสดิ์, 2560)

มูลค่า และ คุณค่า จากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  I   46



 การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
 สามารถคํานวณตามหลักปฏิบัติของ SROI Network (2012)
โดยทําการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักสร้างแผนที่ผลลัพธ์โดยระบุ
รายละเอียดกิจกรรมและผลผลิต ผลลัพธ์ของแต่ละกิจกรรมนําผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมมาประเมินเป็นมูลค่าเงิน ปรับปรุงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นต่อผลลัพธ์จากการดําเนินกิจกรรม ประกอบด้วย ผลลัพธ์
ส่วนเกิน (Deadweight หรือ ร้อยละของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น หากไม่มี
การดําเนินกิจกรรม) และ ปัจจัยอื่น (Attribution หรือ สัดส่วนผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมเฉพาะที่เป็นผลจาก หน่วยงานนั้นเท่านั้น) และ
คํานวณอัตราส่วน SROI ของแต่ละโครงการ โดยใช้สูตรคํานวณดังนี้
(พชร ชํานาญไพร, 2560)

 ตัวอย่างในการแปลงค่า:

 SROI = 2,000,000 บาท  = 10 หรือ 1:10
                    200,000 บาท

  หมายความว่า ลงทุนไปในโครงการ 1 บาท สามารถสร้าง
ผลตอบแทนสังคมคิดเป็นมูลค่า 10 บาท
 เมื ่อพิจารณาค่า SROI จะพบว่า เป็นความหมายเช่นเดียว
กับค่าอัตราผลประโยชน์ต่อต้นทุน หรือ BCR (Benefit - cost ratio)
ซึ ่งตีความหมายเช่นเดียวกัน แต่ SROI จะใช้แทนความหมาย
ในผลตอบแทนเชิงสังคม
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 การศึกษาได้ดําเนินการคัดเลือกโครงการวิจัยท่ีประสบผลสําเร็จ
สามารถส่งผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
และได้รับการยอมรับในสังคม ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ดําเนินการภายใต้
การดูแลและให้การสนับสนุนของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
และพ่ีเล้ียงโครงการ โดยคัดเลือกเพ่ือนําเสนอ จํานวน 7 ศูนย์ ท่ีกระจาย
อยู่ในพื้นที่ 4 ภาค ของประเทศไทย ดังนี้

 พื้นที่ภาคเหนือ  
 1) ศูนย์กลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นท่องเที่ยว 
    โดยชุมชนภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก
 2) ศูนย์พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลําปาง

 พื้นที่ภาคกลาง 
 1) ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม

 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 1) ศูนย์ชุดเกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดมหาสารคาม
 2) ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
 
 พื้นที่ภาคใต้

 1) ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล
 2) ศูนย์ประสานงานวิจัยอิสลามศึกษาและวัฒนธรรม 
    จังหวัดปัตตานี
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ศูนย์กลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ประเด็นท่องเที่ยวโดยชุมชน ภาคเหนือตอนล่าง     
จังหวัดพิษณุโลก

 ประวัติความเป็นมา
  ศูนย์กลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นท่องเที่ยว
โดยชุมชนภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก เริ่มดําเนินการตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2550 มีสถานะเป็นหัวหน้าชุดโครงการ โดยมี ผศ.ดร.ชุลีรัตน์
จันทร์เช้ือ อาจารย์ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เป็นผู้ประสาน
งานหลัก ทําหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและหนุนเสริมทีมวิจัยชุมชนที่ใช้ CBR
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง จํานวน 5 จังหวัด ประกอบด้วย
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก จังหวัดอุตรดิตถ์ และ
จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพโดดเด่นของแหล่ง
ท่องเที่ยวที่กระจายอยู่ทุกพื้นที่ โดยการศึกษางานวิจัยเน้นประเด็น
การท่องเที ่ยว ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบันดําเนินการแล้ว
จํานวน 28 โครงการ สามารถสร้างนักวิจัยท้องถิ่นทั้งหมด จํานวน 
551 คน แยกเป็นหัวหน้าโครงการ จํานวน 31 คน และผู้ร่วมวิจัย
จํานวน 520 คน
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 ความสำาเร็จของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
  จากการติดตามโครงการวิจัยที ่ส่งผลกระทบเชิงบวกแยก
ประเภทตามคุณภาพโครงการที ่ประสบความสําเร็จและล้มเหลว
ในเชิงคุณภาพ โดยระดับความสําเร็จของโครงการวิจัยกําหนดไว้
4 ระดับ ได้แก่ โครงการที่ส่งผลกระทบเชิงบวกระดับประเทศ (เกรด A)
ระดับจังหวัด (เกรด B) ระดับชุมชน (เกรด C) และไม่ส่งผลกระทบเชิงบวก
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (เกรด F) พบว่า กลไกการจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ประเด็นท่องเที ่ยวโดยชุมชนภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก
ดําเนินการโครงการวิจัยสามารถส่งผลกระทบ 2 ระดับ ได้แก่ โครงการ
วิจัยที ่ส่งผลกระทบเชิงบวกในระดับประเทศ (เกรด A) มีจํานวน
5 โครงการ และโครงการวิจัยที่ส่งผลกระทบเชิงบวกในระดับจังหวัด
(เกรด B) มีจํานวน 23 โครงการ
  ภายใต้การดูแลและการสนับสนุนของศูนย์กลไกการจัดการ
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือตอนล่าง
จังหวัดพิษณุโลก พบว่า มีโครงการที่ประสบผลสําเร็จ สามารถสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม และส่งผล
กระทบระดับประเทศ เป็นโครงการท่ีมีประเด็นการศึกษาเร่ืองท่องเท่ียว
ในพื้นที่ตําบลเนินเพิ่ม อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก จํานวน
2 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องและต่อยอด
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 โครงการวิจัยในพื้นที่ ตำาบลเนินเพิ่ม อำาเภอนครไทย 
 จังหวัดพิษณุโลก 
 งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) ในพื้นที่ตําบลเนินเพิ่ม อําเภอ
นครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีจํานวน 2 โครงการ ซึ ่งเป็นโครงการ
เกี่ยวข้องและต่อเนื่องระหว่าง โครงการแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนบ้านร่องกล้า ตำาบลเนินเพิ่ม
อำาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (ดําเนินโครงการในปี พ.ศ. 2552)
และโครงการการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนา
เส้นทางท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีตำาบลเนินเพ่ิม อำาเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก 
(ดําเนินโครงการในปี พ.ศ. 2554) 
 ผลกระทบจากการดําเนินโครงการวิจัยจํานวน 2 โครงการ
นํามาซ่ึงนวัตกรรมการจัดการและการให้บริการการท่องเท่ียวโดยชุมชน
(Community Based Tourism :CBT) รวมไปถึงการส่งเสริมให้ชุมชน
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญระดับประเทศที่คนส่วนใหญ่รู้จักในนาม
“ภูลมโล ทุ่งซากุระเมืองไทย” กลายเป็นพื้นที่ต้นแบบให้กับงานวิจัย
ท่องเท่ียวชุมชน (CBT) การจัดการเชิงนิเวศ (Ecotourism Managment) 
ให้แก่ชุมชนอื่นๆ และเป็นแหล่งเรียนรู ้เชิงวิชาการด้านการจัดการ
การท่องเที ่ยวที ่สําคัญแห่งหนึ ่งของประเทศไทย อีกทั ้งยังส่งเสริม
ให้เศรษฐกิจชุมชน (เศรษฐกิจฐานราก) เกิดความเข้มเเข็งจนถึงปัจจุบัน
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 โดยมีประเด็นศึกษาและสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (SDGs) ดังนี้
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 ที่มาและความสำาเร็จของโครงการวิจัย
 ชุมชนบ้านร่องกล้า เป็นชุมชนที่มีการผสมผสานวัฒนธรรม
ความเป็นอยู่ระหว่างชนเผ่าม้งและคนไทย มีอาชีพทําเกษตรบนพื้นที่สูง
มาตั้งแต่บรรพบุรุษ และมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ตั้งอยู่เขตพื้นที่
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และประวัติศาสตร์ที่สําคัญ ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยว
ในอุทยานภูหินร่องกล้าจํานวนมาก พบว่านักท่องเที ่ยวต้องการ
หาแหล่งท่องเที่ยวที่ใกล้กับอุทยานฯ จึงเข้ามาเที่ยวในชุมชนร่องกล้า
โดยไม่ได้ตั้งใจ แต่เนื่องจากชาวบ้านยังขาดความเข้าใจด้านการจัดการ
การท่องเที่ยวจึงไม่สามารถรับประโยชน์จากนักท่องเที่ยวได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุน้ีเองทางชุมชนจึงประชุมหารือกับทางอุทยานฯ
ในการที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีชีวิต
ของชุมชน สร้างการเรียนรู้ร่วมกันในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ทํากินในเขตอุทยานฯ และสร้างอาชีพ
ให้กับชาวบ้านในพ้ืนท่ี เพ่ือรับสถานการณ์แนวโน้มนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามา
จากการที่อุทยานฯได้รับประกาศว่าเป็นอุทยานที่มีคนมาเที่ยวมากที่สุด 
1 ใน 5 ของประเทศไทย ดังน้ันเม่ือชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
การท่องเที่ยวในพื้นที่ร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูร่องกล้า ชาวบ้าน
จึงจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการการท่องเที่ยว และ
ต้องพัฒนาศักยภาพคนในชุมชนให้พร้อมต่อการจัดการการท่องเที่ยว
ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ขึ้นเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน จึงเป็น
ที่มาของโครงการการดําเนินงานวิจัย “โครงการแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนในการจัดการการท่องเที ่ยวชุมชนบ้านร่องกล้า
ตำาบลเนินเพิ่มอำาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก” ในปี พ.ศ. 2558
โดยเริ ่มจากศึกษาศักยภาพชุมชน ข้อมูลต่างๆ ในพื้นที ่ วิเคราะห์
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และเตรียมความพร้อมในการต้อนรับและวางโปรแกรมการท่องเที่ยว
อย่างเหมาะสม สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภายในชุมชน
บ้านร่องกล้า รวมถึงรับรองนักท่องเที่ยวและประสานงานกับอุทยานฯ
ในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ณ ภูลมโล อุทยานแห่งชาติ
ภูหินร่องกล้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากไปกว่านั้นโครงการวิจัย
นํามาซึ ่งผลผลิตคือ ชุมชนมีแผนการจัดการการท่องเที ่ยวชุมชน
ซึ ่งประกอบด้วย มัคคุเทศก์ โปรแกรมการท่องเที ่ยว กิจกรรม
การท่องเท่ียว โฮมสเตย์ ท่ีสําคัญพ้ืนท่ีชุมชนยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางสังคม
ของนักศึกษาสาขาการจัดการการท่องเที ่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พิบูลสงครามอีกด้วย
 การดําเนินโครงการวิจัยส่งผลให้ชุมชนเกิดความตระหนักถึง
ความสําคัญของทรัพยากรชุมชนที่ครั้งหนึ่งชุมชนไม่เห็นถึงประโยชน์
ในปี พ.ศ. 2550 อุทยานได้ชวนให้ชาวบ้านปลูกต้นพญาเสือโคร่ง
จํานวน 1,200 ไร่ โดยในช่วงเวลานั้นต้นพญาเสือโคร่งมีอายุเพียงปีเศษ
ยังคงเป็นต้นขนาดเล็กไม่มีดอก บางครั้งถูกทําลายโดยชุมชนจากการ
เผาไฟ เมื ่อชุมชนเข้ามาทําวิจัยจึงมองเห็นความสําคัญในอนาคต
ที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ จึงมีการดูแล อภิบาล และร่วมกัน
วางแผนการจัดการการท่องเที ่ยวชุมชนบ้านร่องกล้า และเตรียม
ความพร้อมในการสร้างหมู่บ้านร่องกล้าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ
แห่งหนึ่งของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2554 ต้นพญาเสือโคร่ง 1,200 ไร่
ในพื้นที่ภูลมโลที่ได้รับการอภิบาล ดูแลจากชาวบ้านก็พร้อมเปิดรับให้
นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวซากุระเมืองไทย
จวบจนทุกวันน้ี และนํามาสู่อาชีพใหม่ของชุมชน ในช่วงฤดูการท่องเท่ียว
ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธุ์ ชาวบ้านจะนํารถกระบะมารับ
นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมต้นพญาเสือโคร่งบนภูลมโล และเกิดบ้านพัก
โฮมสเตย์ สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนอย่างมาก
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  เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ดอกพญาเสือโคร่ง
หรือซากุระเมืองไทย จะเบ่งบานพร้อมกัน ปกคลุมพื้นที่กว่า 1,2000 ไร่
ทั้งหุบเขาเป็นสีชมพูงามอร่าม ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยว
เข้ามาเยี่ยมชมเป็นจํานวนมาก ทางชุมชนบ้านร่องกล้าจึงก่อตั้งชมรม
รถนําเที่ยวขึ้น เพื่อให้บริการนํานักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมความสวยงาม
ของดอกพญาเสือโคร่ง เมื่อปี พ.ศ. 2554 มีรถนําเที่ยว จํานวน 8 คัน
และเพิ่มปริมาณขึ้นทุกๆ ปี จนถึงปี พ.ศ. 2561 เป็นระยะเวลา 8 ปี
มีรถนําเท่ียวของสมาชิกชมรมท้ังหมด จํานวน 136 คัน สามารถนําเท่ียว
ได้ทั้งหมดกว่า 3,972 เที่ยว (30 เที่ยวต่อคันต่อปี) มีค่าบริการเที่ยวละ 
1,000 บาท สร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนจํานวน 3,972,000 บาท
ซ่ึงรายได้ 1,000 จะหัก 10% เพ่ือบริหารจัดการชมรม และเม่ือพิจารณา
เฉพาะส่วนกําไรจากการนํารถเที ่ยวชมดอกพญาเสือโคร่งภูลมโล
ในปี พ.ศ. 2561 สามารถสร้างกําไรสูงถึง 3,302,800 บาท โดยหักต้นทุน
ค่าเสื่อมของรถยนต์ ซึ่งมีค่าเสื่อมราคาอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาทต่อคัน
ต่อปี และ 10% ที่หักเข้าชมรมแล้ว
  นอกจากนั้น ในชุมชนบ้านร่องกล้ามีบริการบ้านพัก โฮมสเตย์
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว โดยริเริ่มเมื่อ ปี พ.ศ. 2554 มีบ้านพักจํานวน
4 หลัง และมีปริมาณเพิ่มขึ้นในทุกปี ในปี พ.ศ. 2561 ชุมชนมีบ้านพัก
รองรับนักท่องเที่ยว จํานวน 30 หลัง โดยคิดค่าบริการหลังละ 1,200 
บาทต่อคืน สร้างรายได้ จํานวน 1,440,000 บาท และเมื่อพิจารณา
เฉพาะส่วนกําไรจากการให้บริการบ้านพักในปี พ.ศ. 2561 สามารถสร้าง
กําไรสูงถึง 720,000 บาท ซึ่งได้หักต้นทุนแล้ว
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 ต่อมาได้ขยายผลสู่โครงการต่อยอด คือ “โครงการการสร้าง
เครือข่ายการท่องเที ่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที ่ยว
ในพื้นที่ตำาบลเนินเพิ่ม อำาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก” โดยสร้าง
เครือข่ายการท่องเที่ยวใน 5 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำาบลเนินเพิ่ม
อำาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงชุมชนเหล่าน้ีเดิมไม่ได้รับประโยชน์
จากการจัดการการท่องเท่ียวของภูลมโล เพราะเดิมผลประโยชน์เกิดข้ึน
แต่เพียงหมู่บ้านร่องกล้า แต่ชุมชนใกล้เคียงกลับได้รับผลกระทบจากขยะ
ที่นักท่องเที ่ยวนํามาทิ้งไว้ก่อนขึ้นไปท่องเที ่ยวบนอุทยานแห่งชาติ
ภูหินร่องกล้า ชาวบ้านทั้ง 5 หมู่บ้านจึงมีความคิดที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการดําเนินการพัฒนาการท่องเที ่ยวเที ่ยวเชิงนิเวศที ่ดําเนินการ
โดยชุมชนร่วมกับอุทยานฯ ซึ่งจะส่งผลให้คนในชุมชนมีรายได้เสริม
จากการท่องเที่ยวนอกเหนือจากทําเกษตรกรรม
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 ภายหลังจากการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อ
พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตําบลเนินเพิ่ม อําเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก จํานวน 5 ชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ในเขตอุทยานฯ ส่งผลให้
ชุมชนเห็นความสําคัญและรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของทรัพยากรบนอุทยาน
แห่งชาติภูหินร่องกล้า จึงเกิดการรวมกลุ่มและตั้งชมรมรถนําเที่ยวขึ้น
ภูร่องกล้าและภูลมโล โดยชมรมเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2558 โดยในระยะ
แรกมีรถนําเที่ยวเพียง 20 คัน ใน ปี พ.ศ. 2561 มีจํานวนรถนําเที่ยว
เพิ่มขึ ้นเป็น 150 คัน สามารถนําเที่ยวได้ทั ้งหมดกว่า 3,300 เที่ยว
มีค่าบริการเที่ยวละ 1,000 บาท สร้างรายได้ให้แก่คนใน 5 ชุมชน
จํานวน 3,300,000 บาท ซึ่งรายได้ 1,000 จะหัก 10 % เพื่อบริหาร
จัดการชมรมและเมื่อพิจารณาเฉพาะส่วนกําไรจากการนํารถเที่ยวชม
ดอกพญาเสือโคร่งภูลมโล 

ภาพถ่ายโดย: Facebook Page ม่วงมหากาฬพาเที่ยว : Life for Travel
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ในปี พ.ศ. 2561 สามารถสร้างกําไรสูงถึง 2,668,000 บาท โดยหัก
ต้นทุนค่าเสื่อมของรถยนต์ ซึ่งมีค่าเสื่อมราคาอยู่ที ่ประมาณ 2,000
บาทต่อคันต่อปี และ 10% ที่หักเข้าชมรมแล้ว

 การดําเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนยึดหลักพื้นฐานของ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism) ที่มีการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน ควบคุมผลกระทบให้อยู่ในระดับตํ่า มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน มีการสร้างจิตสํานึก และกระบวนการ
ศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ มุ ่งเน้นการคงไว้ ซึ ่งธรรมชาติและจัดให้มี
ความกลมกลืนกับธรรมชาต  ิ
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 ดังน้ันโครงการต่อยอดน้ี ส่งผลให้มีการมีส่วนร่วมและการกระจาย
ประโยชน์สู่ท้องถิ่นและได้รับประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจจากการคงอยู่
ของทรัพยากร สุดท้ายโครงการวิจัยส่งเสริมให้เกิดรูปแบบของศูนย์
การเรียนรู้ในพื้นที่ธรรมชาติและชุมชนที่ท้องถิ่น โดยชุมชนและภาคี
มีบทบาทในการร่วมพัฒนา เพื่อสร้างการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือน
 นอกจากนี้ก่อนที่จะมีโครงการวิจัย พื้นที่บ้านร่องกล้าเป็นพื้นที่
ที่มีความขัดแย้งกับอุทยานฯ เนื่องจากชาวบ้านทําอาชีพเกษตรกรรม
และบุกรุกพื้นที่ทํากินในเขตอุทยานฯ มีการทําไร่ในพื้นที่ป่าสงวน และ
เลี ้ยงสัตว์ ซึ ่งเป็นสาเหตุของไฟป่า ปัญหาความไม่เข้าใจระหว่าง
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ากับชาวบ้านชุมชนภูร่องกล้าเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง
ในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากป่า เพราะเดิมชาวบ้านมีอาชีพเป็น
เกษตรกร ทําไร่ในพื้นที่ป่าสงวน เลี้ยงสัตว์ บางครั้งเป็นสาเหตุให้เกิด
ไฟป่าข้ึน ภายหลังจากท่ีเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ได้ร่วมเป็นทีมวิจัยร่วมกับชาวบ้าน
ได้ทําการศึกษางานวิจัยร่วมกันทําให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาและ
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาขึ้น จนทําความเข้าใจ ส่งผลให้ความขัดแย้ง
ระหว่างชาวบ้านกับภาครัฐลดลง และแทบไม่เกิดขึ้น เนื่องจากชุมชน
เห็นถึงความสําคัญของทรัพยากรป่าไม้ และตระหนักถึงปัญหาหมอกควัน
ที่จะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว 
 ซึ่งภายหลังจากงานวิจัยเสร็จสิ้น พบว่า ปัญหาไฟป่าในพื้นที่
ยอดเขาภูลมโลลดน้อยลงมาก เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ตระหนักถึง
ความสําคัญของป่าและร่วมกันดูแล อนุรักษ์พื ้นที ่ป่า โดยเฉพาะ
ไร่ต้นพญาเสือโคร่งที่มี จํานวน 1,200 ไร่
 ภายหลังจากปัญหาไฟป่าบนยอดภูลมโลลดลง อุทยาน
แห่งชาติภูหินร่องกล้า จึงลดปริมาณการจ้างทีมอาสาสมัครดับไฟป่า
ส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวลงไปมาก จากเดิมทางอุทยาน
ต้องสนับสนุนงบประมาณในการจ้างทีมอาสาสมัครดับไฟป่า จํานวน
3 ชุดต่อปี ซึ่ง 1 ชุด ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าชั่วคราว จํานวน
20 คน ค่าจ้างอาสาสมัครประมาณ 4,000 บาทต่อคนต่อเดือน
เป็นระยะเวลา 3 เดือน (กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน)

I   61



   เม่ือโครงการวิจัยประสบความสําเร็จ ชาวบ้านร่วมกันดูแลรักษา
ป่าและเฝ้าระวังไฟป่าเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับไร่ต้นพญาเสือโคร่ง 
และพื้นที่ป่าโดยรอบ ส่งผลให้อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าสามารถ
ประหยัดงบประมาณในส่วนของการจ้างทีมอาสาสมัครดับไฟป่า
ลดการจ้างเหลือเพียง 1 ชุดต่อปี จากจํานวน 3 ชุด ส่งผลให้ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556 อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าประหยัดงบ
ประมาณในปีแรกไปทั้งสิ้นประมาณ 240,000 บาทต่อปี และในปี
พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2562 ประหยัดงบประมาณได้ปีละ 480,000
บาทต่อปี 
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 การที่ สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น โดยศูนย์กลไกการจัดการงาน
วิจัยเพื่อท้องถิ่นประเด็นท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือตอนล่าง จังหวัด
พิษณุโลกเข้ามาสนับสนุนให้ชาวบ้านทําวิจัย ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญ
เพราะกระบวนการวิจัยแบบ CBR ถือเป็นกระบวนการเรียนรู้จากลงมือ
ปฏิบัติจริง หากไม่มีโครงการวิจัย CBR ชาวบ้านก็จะไม่ให้ความสําคัญ
ต่อทรัพยากรของชุมชน ไม่เห็นความสําคัญของต้นพญาเสือโคร่ง
การเผาทําลายป่าเพื่อให้เกิดพื้นที่เลี้ยงสัตว์ก็คงยังมีอยู่ การเป็นแหล่ง
ท่องเที ่ยวที ่มีความสําคัญของประเทศก็คงไม่ประสบความสําเร็จ
อย่างทุกวันนี้
  ปัจจุบันแม้จะไม่ได้ดําเนินการวิจัยแล้ว ชุมชนยังคงใช้
กระบวนการและแนวคิดแบบ Community Based Research (CBR)
ในการต่อยอดในดําเนินงานในชีวิตประจําวันเสมอพ้ืนท่ีแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนกับภูลมโล 
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 “…ตนในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเป็นนักวิจัย
ท้องถิ ่นของ สกว. เห็นว่าการสร้างให้คนในชุมชนเห็น
ความสำาคัญของทรัพยากรโดยใช้กระบวนการวิจัยนั ้น
ประสบความสำาเร็จเมื่อคนในชุมชนบนยอดของอุทยาน
ภูหินร่องกล้า (ภูลมโล) เห็นความสำาคัญ ปัญหาไฟป่า
ก็ลดลงแต่ยังมีชุมชนบริเวณด้านล่างของอุทยานยังขาด
การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ จึงนำามาสู่โครงการ
“การสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อพัฒนา
เส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตำาบลเนินเพิ่ม อำาเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก” เพื่อให้คนบริเวณด้านล่างของอุทยาน
ภูหินร่องกล้าได้รับประโยชน์จากทรัพยากรร่วมกัน…” 
      

พิเชฐ ภูมิพาณิชย์
นักวิจัยท้องถิ่น CBR 

เจ้าหน้าที่อุทยานภูหินร่องกล้า
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 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
 (Social Return on Investment : SROI)
 โครงการวิจัยในพื้นที่ ตำาบลเนินเพิ่ม 
 อำาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

  ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social 
Return on Investment :SROI) ของการพัฒนาศักยภาพชุมชน
ในการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนบ้านร่องกล้า ตําบลเนินเพิ่ม อําเภอ
นครไทย จังหวัดพิษณุโลก ในช่วงปี พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2561 โดยประเมิน
ผลตอบแทนจาก 2 โครงการวิจัยที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน คือ โครงการ
แนวทางการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการการท่องเที ่ยว
ชุมชนบ้านร่องกล้า ตำาบลเนินเพิ่ม อำาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2552 และ โครงการการสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชน
เพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่ตำาบลเนินเพิ่ม อำาเภอนครไทย
จังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นโครงการต่อยอด มีผลการ
วิเคราะห์ ดังนี้
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 จากค่าอัตราส่วนของผลตอบแทนทางสังคม (SROI) ของงาน
วิจัยเพื่อท้องถิ่นในตําบลเนินเพิ่ม อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
จํานวน 2 โครงการ มีค่าเท่ากับ 31.45 หมายความว่า เงินลงทุน
จากที่ทางสํานักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย สกว.ฝ่ายท้องถิ่น จํานวน
1 บาท สามารถสร้างผลกระทบทางสังคมได้ 31.45 บาท 
 ข้อมูลวิเคราะห์ผลการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุน ซึ่งเป็นรายละเอียดเชิงลึกของทั้ง 2 โครงการได้อธิบายไว้
ในรายงานวิจัยโครงการ “การประเมินผลโครงการวิจัยภายใต้
การสนับสนุนของ สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น” 
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ศูนย์พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
อำาเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำาปาง

 ประวัติความเป็นมา
 ศูนย์พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นอําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง 
(อําเภอแจ้ห่ม อําเภอวังเหนือ และอําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง)
เริ ่มดําเนินการตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2548 มีสถานะเป็นพี ่เลี ้ยงงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่น โดยมี นายชาญ อุทธิยะ เป็นผู้ประสานงานหลัก ซึ่งเริ่ม
ทํางานวิจัยร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2542 โดยดําเนินงานวิจัยร่วมกับศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน
ภาคเหนือ ในฐานะเป็นนักวิจัยร่วมในโครงการ “รูปแบบการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของชุมชนบ้านสามขา ตําบลหัวเสือ อําเภอแม่ทะ จังหวัด
ลําปาง” ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 สํานักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย (สกว.)
ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นได้แต่งตั้งให้ นายชาญ อุทธิยะ เป็นพี่เลี้ยงงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่นในพื้นที่ อําเภอแจ้ห่ม อําเภอวังเหนือ และอําเภอแม่ทะ 
จังหวัดลําปาง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปี พ.ศ. 2562 ศูนย์พี่เลี้ยง
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นอําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง ดําเนินโครงการวิจัย
มาแล้ว จํานวน 12 โครงการ สร้างนักวิจัยท้องถิ่น จํานวน 308 คน 
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 ความสำาเร็จของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 จากการติดตามโครงการวิจัยท่ีส่งผลกระทบเชิงบวกแยกประเภท
ตามคุณภาพโครงการที่ประสบความสําเร็จและล้มเหลวในเชิงคุณภาพ
โดยระดับความสําเร็จของโครงการวิจัยกําหนดไว้ 4 ระดับ ได้แก่
โครงการที่ส่งผลกระทบเชิงบวกระดับประเทศ (เกรด A) ระดับจังหวัด
(เกรด B) ระดับชุมชน (เกรด C) และไม่ส่งผลกระทบเชิงบวก
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (เกรด F) พบว่า ศูนย์พี่เลี ้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
อําเภอแจ้ห่มลําปาง ดําเนินการโครงการวิจัยสามารถส่งผลกระทบ
ท้ัง 4 ระดับ ได้แก่ โครงการวิจัยท่ีส่งผลกระทบเชิงบวกในระดับประเทศ
(เกรด A) มีจํานวน 1 โครงการ ระดับจังหวัด (เกรด B) มีจํานวน
4 โครงการ ระดับชุมชน (เกรด C) มีจํานวน 6 โครงการ และ
โครงการวิจัยที่ไม่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้เสีย (เกรด F)
มีจํานวน 1 โครงการ
 ภายใต้พื ้นที ่การดูแลและให้การสนับสนุนของศูนย์พี ่เลี ้ยง
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น อําเภอแจ้ห่ม จังหวัดลําปาง พบว่า มีโครงการ
ที่ประสบผลสําเร็จ สามารถสร้างกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นรูปธรรม และส่งผลกระทบระดับประเทศ ผู ้ว ิจัย
ทําการศึกษาในประเด็นด้านเศรษฐกิจชุมชน และชุมชนกับการจัดการ
ทรัพยากร ได้แก่ งานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินในชุมชนบ้านสามขา ตําบลหัวเสือ
อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง จํานวน 2 โครงการ ซ่ึงโครงการท่ีมีการต่อยอด
และขยายผลไปยังพื้นที่อื่นในจังหวัดลําปาง
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 โครงการวิจัยในพื้นที่ชุมชนบ้านสามขา
 ตำาบลหัวเสือ อำาเภอแม่ทะ จังหวัดลำาปาง
 งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในพื้นที่บ้านสามขา ทําการศึกษาวิจัยในปี
พ.ศ. 2544 ก่อนที่ศูนย์พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นอําเภอแจ้ห่มลําปาง
ถือกําเนิดข้ึน โดยได้รับงบประมาณจาก สํานักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย 
(สกว.) ภาคเหนือในสมัยนั้นเป็นจํานวน 300,000 บาท เพื่อดําเนิน
โครงการรูปแบบการแก้ไขปัญหาหนี้สินของชุมชนบ้านสามขา ตําบล
หัวเสือ อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง โดยโครงการวิจัยดังกล่าวได้รับ
รางวัลงานวิจัยดีเด่นระดับชาติประจําปี พ.ศ. 2546 
  จากความสําเร็จในการแก้ไขปัญหาหนี้สิ ้นของบ้านสามขา
ส่งผลหน่วยงานภายนอก หน่วยงานภาครัฐให้ความสนใจเข้ามาศึกษา
ดูงาน และสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมในพ้ืนท่ี รวมถึงบริษัท ปูนซีเมนต์
ไทย จํากัด หรือ SCG ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย
จํากัด (SCG) สนับสนุนงบประมาณในการศึกษางานวิจัยและดําเนิน
โครงการ “ศึกษารูปแบบในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์
พื้นฟูทรัพยากรดิน นั้า ป่า ร่วมกันของเครือข่ายลุ่มนํ้าจางและ SCG
ท่ีเหมาะสมกับบริบทของหมู่บ้านท้ังหมู่บ้าน ในตําบลหัวเสือ ตําบลดอนไฟ
อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง” ซ่ึงถือเป็นโครงการต่อยอดจากความสําเร็จ
ของการแก้ไขปัญหาหนี้สินของชุมชนบ้าสามขา
  ปัจจุบันชุมชนบ้านสามขากลายเป็นพื้นที่ต้นแบบความสําเร็จ
แนวทางการปลดหนี้และระบบบริหารการจัดกาการเงินสวัสดิการ
ชุมชนให้แก่หลายพื้นที่ทั ่วประเทศไทย
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 โดยมีประเด็นศึกษา (Issue based cluster) และสอดคล้อง
กับ SDGs ดังนี้
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 ที่มาและความสำาเร็จของโครงการวิจัย
 บ้านสามขา ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตําบลหัวเสือ อําเภอแม่ทะ จังหวัด
ลําปาง มีจํานวนประชากรประมาณ 656 คน รวม 154 ครัวเรือน
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและมีความเช่ือเก่ียวกับผีบรรพบุรุษ
ซึ่งสังเกตได้จากประเพณีที่มีความเกี่ยวข้อง เช่น การไหว้ผีป่า ผีบ้าน
มีการเซ่นไหว้ผีในเทศการต่างๆ ด้านการประกอบอาชีพ ประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ได้แก่ ทํานา ทําไร่ เลี้ยงสัตว์
หาของป่า และรับจ้างท่ัวไป หากมองในภาพรวมแล้ววิถีชีวิตของชาวบ้าน
สามขาไม่ต่างจากชุมชนชนบทท่ัวไปท่ีดําเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย มีความ
สัมพันธ์ของชุมชนแบบแนวราบและมีลักษณะความเป็นเครือญาติ
ยึดหลักช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นสําคัญ
 อย่างไรก็ตาม ปัญหาสําคัญที่ชุมชนประสบอยู่ในอดีต ในช่วงปี
พ.ศ. 2540 คือ ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย
ท้ังน้ี เน่ืองจากประชากรร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงปัจจัย
การผลิตส่วนใหญ่ต้องซื้อจากภายนอกชุมชน ซึ่งมีราคาสูง ในขณะที่
ราคาผลผลิตทางการเกษตรมักมีราคาที่ไม่แน่นอน ประกอบกับผลผลิต
ที ่จําหน่ายไม่ได้นํามาแปรรูปเพื ่อเพิ ่มมูลค่า ทําให้ขายผลผลิตได้
ในราคาต่ํา เกิดภาวะขาดทุน เป็นผลให้เกิดการกู้ยืมเงินเพ่ือใช้ในการผลิต
รอบถัดไป จึงส่งผลให้คนในชุมชนเกิดภาวะหนี้สินทบทวีมูลค่าไป
ตามฤดูการเพาะปลูก อีกทั้งเมื่อพ้นไปจากฤดูการเพาะปลูก ประชากร
ในชุมชนกลับไม่มีรายได้จากอาชีพเสริมที่แน่นอน ทําให้ปัญหาหนี้สิน
มีความยากในการแก้ไข
 กล่าวได้ว่า ผลสืบเนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ที่ขาดดุลยภาพ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่คอยซํ้าเติมให้สถานการณ์หนี้สิน
ในชุมชนขึ้น และเน้นการพัฒนาเชิงวัตถุนิยมและการแข่งขัน ซึ่งบ้าน
สามขาเป็นชุมชนชนบทที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยเหล่านี ้ ทําให้
แนวคิดวัตถุนิยมแพร่เข้ามาในชุมชนอย่างรวดเร็ว ผลที่ตามมา คือ 
ปัญหาทางสังคม ปัญหาครอบครัว และปัญหาทางเศรษฐกิจ คือ
ภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว
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 ดังน้ัน ชุมชนบ้านสามขาจึงพยายามแก้ไขปัญหาหน้ีสินดังกล่าว
โดยการจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ติ๊บปาละสามขา แต่ด้วยการบริหาร
จัดการในช่วงเริ่มต้นยังไม่เป็นไปตามจุดประสงค์ ปัญหาหนี้สินยังคงอยู่ 
ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2545 ชุมชนเริ่มให้ความสนใจในกระบวนการทํางาน
วิจัยแบบมีส่วนร่วมของ สกว. ฝ่ายวิจัยท้องถ่ิน เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสม
ในการจัดการปัญหาหนี้สินของบ้านสามขา จนสามารถปลดหนี้ให้แก่
สมาชิกในชุมชนได้ในที่สุด ทําให้ในปัจจุบันสมาชิกชุมชนบ้านสามขา
มีเงินเก็บออมในสหกรณ์สัจจะออมทรัพย์ ได้รับสวัสดิการต่างๆ
จากสหกรณ์ อีกท้ัง บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด หรือ SCG ได้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญของกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของ สกว. ที่ประสบ
ความสําเร็จ ทําให้บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด หรือ SCG ร่วมกับ สกว.
ให้กําเนิดโครงการบริหารจัดการน้ํา สร้างฝายข้ึนในป่าชุมชนบ้านสามขา
ทําให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ชาวบ้านในหลายตําบลสามารถ
เข้าไปเก็บของป่าออกมาขาย
 ปัจจุบันเงินออมของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ติ ๊บปาละสามขา
มีจํานวนท้ังส้ิน 21 ล้านบาท โดยกําไรที่เกิดขึ้นจากการบริหารเงินออม
ของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์จะถูกแบ่งสัดส่วนให้แก่สมาชิกในรูปแบบ
ดังต่อไปนี้

 1) กำาไรที่เกิดจากการบริหารเงินออม 3%
     จะถูกจัดสรรเป็นเงินกองกลาง
  2) กำาไรที่เกิดจากการบริหารเงินออม 5%
     จะถูกจัดสรรเป็นเงินปันผลสำาหรับลูกหนี้เงินกู้
  3) กำาไรที่เกิดจากการบริหารเงินออม 46%
     จะถูกจัดสรรเป็นเงินสวัสดิการยามเจ็บป่วย
 4) กำาไรที่เกิดจากการบริหารเงินออม 46% 
     จะถูกจัดสรรเป็นเงินปันผลให้แก่สมาชิกผู้ออมเงิน
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 ในปี พ.ศ. 2553 เกิดกองทุนออมบุญวันละ 1 บาท ซึ่งปัจจุบัน
มีเงินสะสมแล้วกว่า 800,000 บาท โดยเงินส่วนนี ้มีวัตถุประสงค์
สําหรับสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ติ๊บปาละ
สามขาสามารถช่วยเหลือสมาชิกในชุมชนที่เป็นหนี ้นอกระบบ ซึ ่ง
เสียดอกเบ้ียสูงถึงร้อยละ 10 ต่อปี นํากลับเข้ามาสู่ระบบท่ีบริหารจัดการ
โดยกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ซึ่งดอกเบี้ยจะลดลงเหลือร้อยละ 6 ต่อปี
ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2562 กองทุนสามารถซื้อหนี้สินที่สมาชิก
ในชุมชนไปกู้เงินจากภายนอกที่กําลังจะถูกพิทักษ์ทรัพย์ นํากลับมา
บริหารจัดการเองภายในชุมชนได้ จํานวน 3 ราย

 รายที่ 1 ปี พ.ศ. 2546
  มูลค่าหนี้ จํานวน 750,000 บาท
 รายที่ 2 ปี พ.ศ. 2557
  มูลค่าหนี้ จํานวน 800,000 บาท
 รายที่ 3 ปี พ.ศ. 2559
  มูลค่าหนี้ จํานวน 1,300,000 บาท
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 ในแต่ละปีผู ้ก ู ้ต ้องชําระหนี ้สินอย่างน้อย 30% ของเงินต้น
พร้อมดอกเบี ้ย โดยกําไรที ่ได้จากการบริหารเงินฝากและดอกเบี ้ย
จากการปล่อยกู ้ของสหกรณ์สัจจะออมทรัพย์บ้านติ ๊บปาละสามขา
โดยประมาณการรายได้ขั้นตํ่าของกองทุน ดังนี้

  ในปี พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2550
 กองทุนมีผลกําไรที่ได้จากการบริหารเงินฝากและดอกเบี้ย
จากการปล่อยกู้ ประมาณการขั้นตํ่า 500,000 บาทต่อปี
  ในปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2560
 กองทุนมีผลกําไรที่ได้จากการบริหารเงินฝากและดอกเบี้ย
จากการปล่อยกู้ ประมาณการขั้นตํ่า 800,000 บาทต่อปี
 ในปี พ.ศ. 2561
 กองทุนมีผลกําไรที่ได้จากการบริหารเงินฝากและดอกเบี้ย
จากการปล่อยกู้ ประมาณการขั้นตํ่า 1,000,000 บาทต่อปี
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 ภายหลังจากดําเนินโครงการศึกษารูปแบบการแก้ไขปัญหา
หนี้สินของชุมชนบ้านสามขา ส่งผลให้คนชุมชนบ้านสามขา มีแนวทาง
การผ่อนชําระหน้ี ไม่เกิดปัญหาหน้ีเสียจนต้องถูกพิทักษ์ทรัพย์อันเกิดจาก
การนําทรัพย์สินไปจํานองกับกับคนภายนอกชุมชน เกิดระบบบริหาร
จัดการด้านการเงินและสวัสดิการของชุมชน ส่งผลให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง  

    กําไรที่เกิดจากการบริหารเงินออมของสหกรณ์ออมทรัพย์
สามารถจําแนกผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่สมาชิกในรูปของตัวเงิน
ขั้นตํ่า ดังนี้
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  ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด หรือ SCG
ได้เล็งเห็นถึงความเข้มแข็ง และความสําเร็จของการดําเนินงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่น ทําให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริมงานวิจัย CBR ร่วมกับ
สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ดําเนินโครงการ “รูปแบบในการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์พื้นฟูทรัพยากรดิน นำ้า ป่า ร่วมกัน
ของเครือข่ายลุ่มนำ้าจางและ SCG ที่เหมาะสมกับบริบทของหมู่บ้าน
ท้ังหมู่บ้านในตำาบลหัวเสือ ตำาบลดอนไฟ อำาเภอแม่ทะ จังหวัดลำาปาง” 
มีกิจกรรมในการบริหารจัดการนํ้า สร้างฝ่ายชะลอนํ้าในป่าชุมชน ส่งผล
ให้ป่าเกิดความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ชาวบ้านในตําบลโดยรอบสามารถ
เข้าไปเก็บของป่าออกมาขายโดยเฉพาะเห็ด สร้างรายได้และก่อผล
กระทบแก่สังคมของชุมชนอย่างมหาศาล
 จากการสัมภาษณ์คนในชุมชนบ้านสามขา พบว่า หลังจาก
ที่โครงการบริหารจัดการนํ้าได้ดําเนินการมาเป็นระยะเวลา 5 ปี ชุมชน
เริ่มเห็นถึงความเปลี่ยนแปลง ป่าชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ ปริมาณ
ของป่าเกิดขึ้นจํานวนมาก ส่งผลให้คนในชุมชนประมาณร้อยละ 50
ของครัวเรือนในบ้านสามขา มีรายได้จากการหาของป่า ดังนี้

 1) รายได้ขั้นตํ่าจากการเก็บเห็ดหางแดง 30,000 บาทต่อปี
 2) รายได้ขั้นตํ่าจากการจําหน่ายนํ้าผึ้งป่า 100,000 บาทต่อปี

 นอกจากสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนแล้ว การที่ป่าไม้มีความอุดม
สมบูรณ์มากขึ้น ส่งผลให้เกิดวิสาหกิจชุมชนในหมู่บ้านในการรับซื้อ
เห็ดสด เพ่ือนํามาอบแห้งและจําหน่ายให้แก่ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีน
ชุมชนสามารถสร้างรายได้มากถึง 1.4 ล้านบาทต่อปี มีกําไรท่ีได้หลังจาก
หักต้นทุนแล้วสูงถึง 400,000 บาทต่อปี
 จากความสําเร็จของการจัดการชุมชนโดยใช้ กระบวนการวิจัย
แบบ CBR นั้น ทําให้ชาวบ้านได้ถูกติดอาวุธทางปัญญา คิดอย่างเป็น
ระบบ และเป็นการเรียนรู้ที่สามารถเอามาต่อยอด ประยุกต์ใช้ในด้าน
ต่างๆ ได้ตลอดชีวิต
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 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
 (Social Return on Investment : SROI)
 โครงวิจัยในพื้นที่ชุมชนบ้านสามขา ตำาบลหัวเสือ    
 อำาเภอแม่ทะ จังหวัดลำาปาง
 ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social
Return on Investment : SROI) ของโครงการรูปแบบการแก้ไขปัญหา
หนี้สินของชุมชนบ้านสามขา ตําบลหัวเสือ อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง
และโครงการขยายผลโครงการบริหารจัดการนํ ้า ในช่วงปี พ.ศ.
2552 - พ.ศ. 2561 หรือการประเมินหลังจากโครงการดําเนินเสร็จสิ้น
แล้ว (Ex - post evaluation) มีผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้
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 “…หากไม่มีโครงการวิจัยของ สกว. ใน ปี พ.ศ.
2542 บ้านสามขาไม่มีทางสำาเร็จได้เพราะกระบวนการ
CBR เป็นกระบวนการเร ียนรู ้ต ิดอาวุธทางปัญหา
หากไม่มี สกว. และบริษัท SCG คงจะไม่ให้ความสนใจ
ในชุมชนบ้านสามขา SCG จึงสนับสนุนงบประมาณ
ร่วมกับ สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น…”

 “…งาน CBR มันต่อยอดได้จากเงินแค่ 3 แสน
แต่เราพัฒนากลุ ่มออมทรัพย์ให้ได้เงินกว่า 20 ล้าน
นี ่แค่เฉพาะบ้านสามขา ซึ ่งยังมีการต่อยอดไปพื้นที ่
อื่นๆ ด้วย ถึงแม้ว่าทุกวันนี้ชุมชนเราจะยังไม่สามารถ
ปลดหนี้ได้ทั ้งหมด แต่เรามีวิธีการจัดการและอยู่กับ
หนี้สินได้โดยไม่เป็นทุกข์และยังมีสวัสดิการให้อีก..”  
      

      นายชาญ อุทธิยะ
พี่เลี ้ยงวิจัย CBR จังหวัดลําปาง

 จากค่าอัตราส่วนของผลตอบแทนทางสังคม (SROI) ในพื้นที่
ชุมชนบ้านสามขา ตําบลหัวเสือ อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง ทั้ง 2
โครงการ มีค่าเท่ากับ 7.96 หมายความว่า เงินลงทุนจาก สกว. ฝ่ายวิจัย
เพื ่อท้องถิ ่นจํานวน 1 บาท สามารถสร้างผลกระทบทางสังคมได้
7.96 บาท ผู้อ่านสามารถอ่านผลการประเมินในรายละเอียดเชิงลึกได้
ในเล่มรายงานวิจัยฉบับโครงการ “การประเมินผลโครงการวิจัย
ภายใตก้ารสนับสนุนของ สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น”
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ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
จังหวัดสมุทรสงคราม

	 ประวัติความเป็นมา
 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื ่อท้องถิ ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
เริ ่มดำาเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2546 มีสถานะเป็นศูนย์ประสานงาน
(Node) มี นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำา เป็นผู้ประสานงานหลัก การศึกษา
วิจัยเน้นประเด็นการศึกษาด้านชุมชนกับการจัดการทรัพยากร

  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปี พ.ศ. 2561 ศูนย์ประสานงาน
วิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ดำาเนินการประสานโครงการ
วิจัยมาแล้ว จำานวน 69 โครงการ สร้างนักวิจัยท้องถิ่นจำานวนทั้งสิ้น
1,260 คน

 ความสำาเร็จของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 จากการติดตามโครงการวิจัยที ่ส่งผลกระทบเชิงบวกแยก
ประเภทตามคุณภาพโครงการที่ประสบความสำาเร็จและล้มเหลวในเชิง
คุณภาพ โดยระดับความสำาเร็จของโครงการวิจัยกำาหนดไว้ 4 ระดับ
ได้แก่ โครงการวิจัยที่ส่งผลกระทบเชิงบวกในระดับประเทศ (เกรด A)
ระดับจังหวัด (เกรด B) ระดับชุมชน (เกรด C) และไม่ส่งผลกระทบ
เชิงบวกต่อผู ้มีส่วนได้เสีย (เกรด F) พบว่า ศูนย์ประสานงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ดำาเนินการโครงการวิจัยสามารถ
ส่งผลกระทบ 3 ระดับ ได้แก่ โครงการวิจัยที ่ส่งผลกระทบเชิงบวก
ในระดับประเทศ (เกรด A) มีจำานวน 9 โครงการ ระดับจังหวัด (เกรด B)
มีจำานวน 15 โครงการ และระดับชุมชน (เกรด C) มีจำานวน 45 โครงการ
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 ภายใต้การดูแลและการสนับสนุนของศูนย์ประสานงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า มีโครงการที่ประสบผลสำาเร็จ
สามารถสร้างกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
และส่งผลกระทบระดับประเทศ เป็นโครงการที่มีประเด็นการศึกษา
ด้านชุมชุมกับการจัดการทรัพยากร และด้านเศรษฐกิจชุมชน ในพื้นที่
ตำาบลแพรกหนามแดง อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม จำานวน 2
โครงการ คือ

 1) โครงการรูปแบบการจัดการนำ้าในคลอง ตำาบลแพรกหนาม
แดง อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 2) โครงการศึกษากระบวนการจัดสวัสดิการที่สอดคล้องกับ
การดำารงชีวิตของชุมชน ตำาบลแพรกหนามแดง อำาเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม
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โครงการรูปแบบการจัดการนำ้าในคลอง
ตำาบลแพรกหนามแดง	อำาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม

 โครงการรูปแบบการจัดการนำ ้าในคลองตำาบลแพรก
หนามแดง	อำาเภออัมพวา	จังหวัดสมุทรสงคราม เริ่มดำาเนินโครงการ
ในปี พ.ศ. 2545 งานวิจัยนำามาสู่การค้นพบเทคโนโลยีนวัตกรรมการ
จัดการนำ ้าชุมชน “ประตูนำ ้าบานหับเผย” ส่งผลให้ความขัดแย้ง
จากการใช้นำ้าอันยาวนานระหว่างคนฝั่งนำ้าเค็ม (เกษตรกรผู้เลี ้ยงกุ้ง
และปลากระชัง) และฝั่งนำ้าจืด (เกษตรกรผู้ทำาการเกษตร) สิ้นสุดลง
ซ่ึงต่อมา “ประตูนำา้บานหับเผย” ถูกนำาไปใช้ในชุมชนอ่ืนๆ ของประเทศ
ไทยที่ประสบปัญหาคล้ายคลึงกับชุมชนแพรกหนามแดง 
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 โดยมีประเด็นศึกษา (Issue based cluster) และความสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ดังนี้
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 ที่มาและความสำาเร็จ
 ชุมชนแพรกหนามแดง อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
เป็นชุมชนที่มีพื้นที่อยู่ใกล้ทะเล มีสภาพเป็นที่ลุ่มดินเหนียวมีลำาคลอง
เชื่อมโยงกันถึง 36 คลอง ลาดเอียงไปทางด้านทิศตะวันตกจึงมีการไหล
เวียนของนำ้าขึ้น - นำ้าลงตลอดทั้งปี ลำาคลองใสสะอาดทำาให้คนในชุมชน
แพรกหนามแดงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้งธรรมชาติ
ในฝั่งนำ้าเค็ม เลี้ยงปลาสลิด ปลูกข้าวปลอดสาร ทำาสวนผักในฝั่งนำ้าจืด
และรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม แม้ว่าจะมีระบบนิเวศสามนำ้าที่ทำาให้
นำ ้าเค็มหนุนเข้ามาในพื้นที ่ แต่ในอดีตมี นายกิมเลี ้ยง วังตาล หรือ
หลวงสิทธ์ิเทพการ สามารถจัดการนำา้เค็มด้วยการสร้างทำานบ คันดินก้ัน
นำ้าเค็ม โดยให้ทุกคนมาช่วยกันเปิดทำานบในช่วงนำ้าหลากและปิดทำานบ
ในช่วงนำ้าเค็มรุก ต่อมาชาวบ้านได้ถอนตัวจากการดูแลทำานบกรมชล
ประทานจึงเข้ามาช่วยดำาเนินการต่อโดยการทำาคันกั้นนำ้าเค็มตามแนว
เดิมแต่ไม่สามารถจัดการกับปัญหานำ้าเค็มที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
ชาวบ้านจึงนำาความเดือดร้อนเข้าไปแจ้งกับผู ้ว ่าราชการจังหวัด
สมุทรสงครามและนายอำาเภออัมพวา ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2522 และมี
การสำารวจพื้นที่เพื่อทำาประตูกั้นนำ้าจืดนำ้าเค็ม จำานวน 15 ประตู ในเขต
ตำาบลแพรกหนามแดง ซึ่งแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2525 แต่สามารถใช้งาน
ได้เพียง 10 ประตู ส่วนที่เหลือไม่มีนำ ้าในคลองจึงไม่ได้มีการใช้งาน
เมื ่อมีการตัด ถนนพระราม 2 ในช่วงปี พ.ศ. 2516 ทำาให้โรงงาน
อุตสาหกรรมมาเปิดกิจการในพื้นที่เพิ่มขึ้น มีการปล่อยนำ้าเสียลงคลอง
เมื่อมีการเปิด - ปิดประตูระบายนำ้า จึงทำาให้คนฝั่งนำ้าเค็มได้รับความ
เสียหาย กุ ้ง ปลาตาย และนาข้าวของคนฝั่งนำ ้าจืดได้รับผลกระทบ
จากการท่ีมีนำา้เค็มเข้าไปในพ้ืนท่ี จึงเกิดความขัดแย้งข้ึนระหว่างคนนำา้จืด
กับคนนำา้เค็ม โดยผลกระทบดังกล่าวสามารถจำาแนกออกได้ 4 ช่วงเวลา
ด้วยกัน ดังนี้
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 1)  ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ นำ้าเค็มจะรุกลำ้า
เข้ามาในเขตนำ้าจืดบริเวณคลองนำ้าจืด ซึ่งเมื่อนำ้าเค็มผ่านประตูระบาย
นำ้าเข้ามาแล้วจะไม่สามารถไหลกลับออกไปได้ จากสาเหตุข้างต้นส่งผล
ให้ชุมชนที่อาศัยอยู่ในฝั่งนำ้าจืดได้รับความเดือดร้อนจากนำ้าเค็มเน่าเสีย
ทำาให้นำา้เน่าเสียไหลเข้ามาสู่พ้ืนท่ีนำา้เค็มตอนล่าง ชุมชนในพ้ืนท่ีท่ีชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้ง ปลากระชัง รวมถึงทะเลธรรมชาติ
ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะชุมชนแพรกหนามแดงและชุมชนยี ่สาร
สาเหตุเพราะการเปิดประตูระบายนำ้าแต่ละครั้ง บานประตูจะถูกเปิด
จากก้นคลอง ซึ่งมีผลให้ตะกอนเลนที่ประกอบไปด้วยก๊าซไข่เน่า และ
แอมโมเนียถูกปลดปล่อยออกมา ทำาให้สัตว์นำ้าธรรมชาติ รวมถึงสัตว์นำ้า
ที่เกษตรกรได้เพาะเลี้ยงไว้จำาหน่ายตายลง ประกอบกับการระบายนำ้า
ออกจากคลองทั้งระบบส่งผลให้คลองในพื้นที่นำ้าจืดหายไปจากระบบ
ทำาให้นำ้าทะเลถูกดันเข้ามาแทนที่ จึงส่งผลให้เกษตรกรในฝั่งนำ้าจืดเกิด
ความขาดแคลนนำา้จืดสำาหรับเพาะปลูก ทำาให้ชุมชนฝ่ังนำา้จืดและนำา้เค็ม
เกิดความขัดแย้งกันตลอดเวลา เมื่อถึงเวลาจำาเป็นในการเปิดประตู
ระบายนำ้า
 2) ช่วงระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน กรมชลประทาน
จะปล่อยนำ้าให้เกษตรกรทำานาปรัง เมื่อมีนำ ้าจืดเหลือจากการทำานา
ในพ้ืนท่ีสูง ทำาให้นำา้ไหลล้นออกสู่คลองธรรมชาติ ได้แก่ คลองไพรสะเดา 
คลองห้วยโรง โดยเฉพาะอำาเภอปากท่อที่บริเวณนี้มีฟาร์มเลี ้ยงหมู
จำานวนมาก และมีการปล่อยนำา้ล้างคอกหมูที่ประกอบไปด้วยมูลสัตว์
สู่คลองธรรมชาติ ทำาให้นำ้าในคลองเกิดการเน่าเสีย ส่งผลให้สัตว์นำ้า
ในธรรมชาติ และสัตว์นำ้าในกระชัง และบ่อกุ้งได้รับผลกระทบ ชุมชน
ที่ได้รับผลกระทบจึงร้องเรียนกรมชลประทานให้ปล่อยมวลนำ้าจืดลงสู่
ระบบคลองเพื ่อขับนำ ้าเสียออกไป
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 ซึ ่งส่งผลให้ชุมชนในเขตนำ ้าเค็มได้รับผลกระทบอีกเช่นกัน
ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าว เกษตรกรอยู่ในช่วงการไถนาและ
หว่านดำาข้าว เพ่ือป้องกันไม่ให้นำา้ท่วมนาข้าว เกษตรกรผู้ปลูกข้าวบางราย
ได้แอบเปิดประตูระบายนำ้า จึงทำาให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชน
นำ ้าจืดและนำ ้าเค็ม อีกทั ้งในช่วงหน้าแล้งของทุกปี คลองในตำาบล
แพรกหนามแดง คลองวัดประดู่ คลองปลายโพงพางจะเน่าเสียทุก 3 - 5
เดือน เนื่องจากไม่มีมวลนำ้าจืดไหลเวียน

ภาพจาก :โครงการชลประทาน จังหวัดสมุทรสงคราม
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 3) ช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน
หากฝนตกในช่วงเวลานำ้าเกิดจะทำาให้เกิดภาวะนำ้าล้นคลองในบริเวณฝั่ง
นำ้าจืด ทำาให้ชุมชนฝั่งนำ้าจืดที่ประกอบอาชีพเกษตรกรนาปีและนาปรัง
ได้รับความเดือดร้อน แม้ว่าจะเปิดประตูนำ้าเพื่อระบายนำ้าไปยังฝั่งนำ้า
เค็มก็จะประสบปัญหาเดิม คือ เมื่อเปิดประตูนำ้าจะทำาให้ของเสียที่อยู่
บริเวณก้นคลองไหลไปตามคลองฝั่งนำ้าเค็มทำาให้สัตว์นำ้าตามธรรมชาติ
ปลาในกระชังเกิดการช็อกนำ้าและตายลง อีกทั้งเกษตรกรผู้เลี ้ยงกุ้ง
ไม่สามารถสูบนำ้าจากคลองขึ้นมาใช้ได้ เนื่องจากเป็นนำ้าความเค็มตำ่า
และมีของเสียในปริมาณสูง
 4) ช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน เป็นช่วงมรสุมที่มีฝนตก
หนัก เน่ืองจากพ้ืนท่ีแพรกหนามแดงเป็นพ้ืนท่ีลุ่มตำา่ จึงเป็นแหล่งรับมวล
นำ้าจากเทือกเขาต่างๆ และประตูนำ้าในระบบคลองจะขนาดแคบกว่า
ความกว้างที่แท้จริงของคลอง จึงเกิดภาวะระบายมวลนำ้าออกสู่ทะเล
ไม่ทันจึงทำาให้เกิดภาวะนำ ้าท่วมชุมชนฝั ่งนำ ้าจืดเกิดความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นบ่อปลา นาข้าว และสวนผัก
โดยปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นซำ้ามาเป็นระยะเวลา 20 ปี

 จากปัญหาดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2545 ทีมผู้นำาชุมชนนำาโดย
นายปัญญา โตกทอง จึงรวมกลุ่มชาวบ้านทั้งจากฝั่งชุมชนนำ้าเค็ม และ
ฝั่งชุมชนนำ้าจืด ร่วมเป็นทีมวิจัยศึกษาภายใต้โครงการ “รูปแบบการจัด
การนำ ้าในคลองตำาบลแพรกหนามแดง	อำาเภออัมพวา	จังหวัด
สมุทรสงคราม” โดยของบประมาณจาก สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ผ่านศูนย์ประสานงานวิจัยเพื ่อท้องถิ ่น จังหวัดสมุทรสงคราม

I   101



แผนภาพการออกแบบบานประตูนำ้าที่นักวิจัยเพื่อท้องถิ่น
ของชุมชนแพรกหนามแดงออกแบบ (ภาพจาก :ในเล่มงานวิจัย สกว.)

 ผลจากการดำาเนินโครงการของทีมนักวิจัยชาวบ้านนำามาสู่
การคิดค้นเทคโนโลยีนวัตกรรมประตูระบายนำ้าของชุมชน ซึ่งมีกลไก
ในการปรับสมดุลของนำ้าจืดและนำ้าเค็ม ภายใต้ชื ่อ “ประตูนำ ้าบาน
หับเผย” ถูกนำาไปเสนอแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม กรมโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม เพื ่อนำามาใช้ในพื ้นที ่ในการแก้ไขปัญหา
ด้านทรัพยากรนำ้าอย่างยั่งยืนและถาวร
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 จากการที่ประตูนำ้าบานหับเผยถูกติดตั้งเข้าสู่ระบบคลองสาขา
ในตำาบลแพรกหนามแดงนั้น ทำาให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผลผลิต
ทางการเกษตรและประมงได้รับการแก้ไข โดยประมาณได้ว่ามูลค่า
ความเสียหายเมื ่อได้รับการแก้ไขจะกลายเป็นมูลค่าการป้องกัน
ความเสียหายของผลผลิตที่เกิดขึ ้นจากภาวการณ์รุกลำ ้าของนำ้าเสีย
และนำ้าเค็ม ประมาณ 10 % ต่อตันต่อปี ประกอบด้วย

 1) ผลผลิตกุ้งทะเล ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2561 มีปริมาณ
กุ้งทะเลที่เลี้ยงในคลองสาขาตำาบลแพรกหนามแดง จำานวน 500 - 900
ตันต่อปี เมื่อคิดค่าการป้องกันความเสียหายของผลผลิต 10 % ต่อตัน
พบว่า สามารถป้องกันผลผลิตปลา โดยเฉลี่ยประมาณ 80 ตันต่อปี
คิดเป็นเงิน จำานวน 12,700,000 บาท กรณีราคากุ้งทะเล 159,000
บาทต่อตัน
 2) ผลผลิตปลานิล/ปลาทับทิมที่มีการเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2561 มีปริมาณปลานิล/ปลาทับทิมที่เลี้ยง
ในคลองสาขาตำาบลแพรกหนามแดง จำานวน 300 - 400 ตันต่อปี
เมื่อคิดค่าการป้องกันความเสียหายของผลผลิต 10 % ต่อตัน พบว่า
สามารถป้องกันผลผลิตปลานิล/ปลาทับทิม โดยเฉลี่ยประมาณ 35 ตัน
ต่อปี คิดเป็นเงิน จำานวน 1,564,150 บาท กรณีราคาปลานิล/ปลาทับทิม
44,690 บาทต่อตัน
 3) ผลผลิตข้าวเปลือก ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2561
บ้านแพรกหนามแดงมีพื้นที่นา ประมาณ 1,800 ไร่ มีผลผลิต แต่ละปี
โดยเฉลี ่ยประมาณ 1,000 - 1,300 ตัน เมื ่อคิดค่าการป้องกัน
ความเสียหายของผลผลิต 10 % ต่อตัน พบว่า สามารถป้องกันผลผลิต
ข้าวเปลือก โดยเฉลี ่ยประมาณ 127 ตันต่อปี คิดเป็นเงิน จำานวน
1,651,000 บาท กรณีราคาข้าวเปลือก 13,000 บาทต่อตัน
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 การติดตั้งบานหับเผยในคลองสาขาของตำาบลแพรกหนามแดง
จำานวน 10 คลองสาขา สามารถช่วยลดผลกระทบจากภาวะนำ้าเสีย
ส่งผลให้มีความสมดุลของนำ้าเค็มและนำ้าจืด สามารถลดความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นแก่ผลผลิตทางการเกษตรและการประมง ส่งผลระบบนิเวศ
ในพ้ืนท่ีตำาบลแพรกหนามแดงกลับสู่ภาวะสมดุล นำามาซ่ึงรายได้คุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชน และขจัดปัญหาความขัดแย้งจากการใช้นำ้า
อันยาวนานระหว่างคนฝั่งนำ้าเค็ม (เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและปลากระชัง)
และฝั่งนำ้าจืด (เกษตรกรผู้ทำาการเกษตร) สิ้นสุดลง

 ดังนั ้น ประตูนำ ้าบานหับเผยของชุมชนแพรกหนามแดง
จึงกลายเป็นเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือของชาวบ้านฝั่งนำ ้าจืด
และนำ้าเค็ม เป็นต้นแบบการแก้ปัญหาความขัดแย้งอันรุนแรงกว่า 20 ปี
จนถึงปี พ.ศ. 2562 นวัตกรรมนี ้ได้ถูกนำาไปใช้ประโยชน์ในระบบ
ชลประทานในหลายพื้นที่ของประเทศไทย
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	 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
 (Social Return on Investment : SROI)
	 โครงการรูปแบบการจัดการนำ้าในคลอง
	 ตำาบลแพรกหนามแดง	อำาเภออัมพวา
	 จังหวัด	สมุทรสงคราม
  ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social
Return on Investment :SROI) ของโครงการรูปแบบการจัดการนำ้า
ในคลองตำาบลแพรกหนามแดง อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ในช่วงปี พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2561 มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
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“…งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของชุมชนแพรก
หนามแดง คือการนำาภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาแก้ไขปัญหาชุมชนการที ่มีงานวิจัย
ทำาให้ภาครัฐเชื ่อมั ่นในชุมชนเห็นความ
สำาคัญของภูมิปัญญาชุมชนและเชื่อมั ่น
ในภูมิปัญญาชุมชน”  

นายปัญญา โตกทอง 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

 จากค่าอัตราส่วนของผลตอบแทนทางสังคม (SROI) ของโครงการ
รูปแบบการจัดการนำ้าในคลองตำาบลแพรกหนามแดง อำาเภออัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม มีค่าเท่ากับ 12.09 หมายความว่า เงินลงทุนจาก
สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ ่นจำานวน 1 บาท สามารถสร้างผลกระทบ
ทางสังคมได้ 12.09 บาท ผู้อ่านสามารถอ่านผลการประเมินในรายละเอียด
เชิงลึกได้ในเล่มรายงานวิจัยฉบับโครงการ “การประเมินผลโครงการ
วิจัยภายใต้การสนับสนุนของ สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น”
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โครงการศึกษากระบวนการจัดสวัสดิการที่สอดคล้อง
กับการดำารงชีวิตของชุมชน	ตำาบลแพรกหนามแดง	
อำาเภออัมพวา	จังหวัดสมุทรสงคราม

 โครงการศึกษากระบวนการจัดสวัสดิการที ่สอดคล้องกับ
การดำารงชีวิตของชุมชน ตำาบลแพรกหนามแดง อำาเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ดำาเนินโครงการในปี พ.ศ. 2550 โดยได้รับงบประมาณ
จาก สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น จำานวน 110,000 บาท โครงการวิจัยนี้
ส่งผลให้ชุมชนแพรกหนามมีระบบการจัดการสวัสดิการภายในชุมชน
มีความเข้มแข็งปัจจุบันชุมชนกลายเป็นพื ้นที ่ต้นแบบความสำาเร็จ
ในการบริหารจัดการสวัสดิการชุมชนให้แก่หลายพื้นที่ทั่วประเทศ
 โครงการศึกษากระบวนการจัดสวัสดิการที ่สอดคล้องกับ
การดำารงชีวิตของชุมชน ตำาบลแพรกหนามแดง อำาเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม
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 โดยมีประเด็นศึกษา (Issue based cluster) และความสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ดังนี้

มูลค่า และ คุณค่า จากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  I   116



 ที่มาและความสำาเร็จ
 ตำาบลแพรกหนามแดงตั้งอยู่ในอำาเภออัมพวา ประกอบด้วย
6 หมู่บ้าน จากการที่ชุมชนดำาเนินการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการนำ้า
ของชุมชนผ่านการทำาวิจัยเพื่อท้องถิ่นควบคู่กับการจัดตั้งกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์ เพ่ือพัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิตตามแนวทางพระอาจารย์
สุบิณ ปณีโต วัดไผ่ล้อม จังหวัดตราด ก่อให้เกิดเป็นกองทุนสวัสดิการ
กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า ซึ่งมีสมาชิก จำานวน 365 คน
จากตำาบลแพรกหนามแดง กองทุนสวัสดิการของกลุ่มได้ดำาเนินการ
จัดสวัสดิการแก่สมาชิกในด้านการรักษาพยาบาลคนไข้และเงินค่า
ทำาศพในกรณีเสียชีวิต รวมถึงการดูแลเด็กแรกเกิดโดยกำาหนดสัดส่วน
สวัสดิการเป็นข้อตกลงเป็นปีๆ ไป ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบการดูแลกันเอง
ในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตาย และในปี พ.ศ. 2549 สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน หรือ พอช. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณสมทบร่วมกับกองทุน
สวัสดิการของกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า ในจำานวนเงิน
100,000 บาท เพื่อส่งเสริมการจัดสวัสดิการร่วมกันในระดับตำาบล
 ภายหลังจากผลสำาเร็จของการดำาเนินการของกลุ่มและการ
มีส่วนร่วมของชุมชน จึงเกิดการจัดต้ังกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ตามแนวทาง
ของกลุ่มในหมู่บ้านอื่นๆ ขึ้น จากการดำาเนินการของกองทุนสวัสดิการ
ที ่มีเพิ ่มมากขึ ้นในหลายหมู ่บ้านสามารถทำาให้เกิดการพึ ่งตนเอง
ของชาวบ้าน จากบทเรียนดังกล่าว จึงทำาให้เกิดความต้องการที่จะ
ผลักดันให้เกิดกระบวนการจัดสวัสดิการที่ชุมชนจัดการร่วมกันในระดับ
ตำาบล ประกอบกับนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ในการจัดสวัสดิการชุมชน ที่มุ่งเน้นให้ท้องถิ่น ภาครัฐ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บูรณาการจัดสวัสดิการที่สอดคล้อง
กับวิถีการดำารงชีวิตของแต่ละท้องถ่ิน จึงทำาให้แกนนำาชุมชน ซ่ึงประกอบ
ด้วยตัวแทนกลุ่มสัจจะ กลุ่มอาชีพ ผู้นำาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ร่วมกันหาแนวทางการจัดสวัสดิการจึงนำามาสู่การดำาเนินโครงการ
“ศึกษากระบวนการจัดสวัสดิการท่ีสอดคล้องกับการดำารงชีวิตของชุมชน
ตำาบลแพรกหนามแดง อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม”
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 โดยสวัสดิการของชุมชน ประกอบด้วยสวัสดิการดังนี้

 “สวัสดิการจากธรรมชาติ” สวัสดิการจากธรรมชาติ
เป็นสวัสดิการที ่ชาวบ้านสามารถหาได้จากแหล่งทรัพยากรนำ ้า 
ทรัพยากรธรรมชาติอื ่นๆ อาทิ การทำาประมงพื้นบ้านและการเก็บ
พืชผักกินจากธรรมชาติ เพื่อมุ่งสู่แหล่งอาหารที่ยั่งยืนจากทรัพยากร
ธรรมชาติที่ชุมชนเข้าถึงได้ ส่งผลให้มีการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติเพิ่มขึ้นเพื่อความยั่งยืนของชุมชน 
 “กองทุนเมตตาธรรมสัจจะวันละบาท” เป็นกองทุนท่ีสนับสนุน
และส่งเสริมกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยมีกำาหนดกติกาการจ่าย
สวัสดิการที่สมาชิกต้องจ่ายสวัสดิการวันละ 1 บาท ให้แก่กองทุน
หรือกล่าวได้ว่า สมาชิกทุกคนต้องจ่ายเงินสมทุนเข้ากองทุนปีละ 365
บาท โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2561 กองทุนเมตตาธรรมสัจจะ
วันละบาท ได้จัดสรรสวัสดิการให้กับสมาชิก ประกอบด้วยสวัสดิการ
6 ประเภทหลักด้วยกัน ได้แก่ 

 1) สวัสดิการเด็กแรกเกิด 
 2) สวัสดิการกรณีชดเชยเมื่อเจ็บป่วย 
 3) สวัสดิการกรณีเสียชีวิต 
 4) สวัสดิการผู้พิการ 
 5) สวัสดิการสาธารณประโยชน์ 
 6) สวัสดิการเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุ
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 เมื่อพิจารณาจากภาพข้างต้น พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เน่ืองทุกปี โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2552 จนถึงช่วงปี พ.ศ. 2555 ซ่ึงเป็น
ระยะเวลาที่สมาชิกเพิ ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ว ซึ ่งสอดคล้องกับกิจกรรม
โครงการวิจัย ที่มีการส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนเข้าสมัครเป็นสมาชิก
สวัสดิการชุมชนแพรกหนามแดง เช่นเดียวกันกับจำานวนเงินสะสม
ในกองทุนสวัสดิการชุมชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ.
2552 จนถึงช่วงปี พ.ศ. 2559

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2560 กองทุนสวัสดิการชุมชน
แพรกหนามแดงมีจำานวนเงินสะสมและจำานวนสมาชิกเพิ ่มขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้  
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 จากความสำาเร็จและความเข้มแข็งของชุมชนนำามาซึ ่ง
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(พอช.) องค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) สำานักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ เพื ่อสนับสนุนและส่งเสริมกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเพิ่มขึ้น
 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สนับสนุนงบประมาณ
เพื่อพัฒนาสวัสดิการชุมชน ดังนี้  

 1) พ.ศ. 2553 สนับสนุนกองทุน 183,761 บาท
 2) พ.ศ. 2554 สนับสนุนกองทุน 300,000 บาท
 3) พ.ศ. 2555 สนับสนุนกองทุน 291,635 บาท 
 4) พ.ศ. 2557 สนับสนุนกองทุน 265,355 บาท 

  ในปี พ.ศ. 2555 องค์การบริหารส่วนตำาบลแพรกหนามแดง
(อบต. แพรกหนามแดง) สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาสวัสดิการ
ชุมชน จำานวน 30,000 บาท 
  และในปี พ.ศ. 2560 สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาสวัสดิการชุมชน ในจำานวน 50,000 บาท
 “โครงการสวัสดิการบ้านมั่นคง” โครงการบ้านมั่นคงเกิดจาก
การต่อยอดจากแผนแนวทางที ่เกิดจากการวิจัย จนสามารถสร้าง
ความร่วมมือระหว่างชุมชน วัดเพชรรัตน์ และหน่วยงานภาครัฐ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ซึ่งวัดเพชรรัตน์นำาโดยเจ้าอาวาส
หลวงพ่อบุญมีได้มอบที่ดินวัด 13 ไร่ 2 งาน และสถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (พอช.) สนับสนุนงบประมาณกว่า 27,529,100 บาท แบ่งเป็น
สินเชื่อเพื่อสร้างบ้าน 18,731,100 บาท งบสนับสนุนอื่นๆ จำานวน
8,798,000 บาท จนสามารถจัดตั้งเป็น สหกรณ์เคหสถานเจริญมั่งมี
มั่นคง จำากัด ในปี พ.ศ. 2552 เพื่อให้สมาชิกในชุมชนสามารถซื้อที่อยู่
อาศัยเป็นของตนเองในราคาที ่ไม่แพง โดยสมาชิกสามารถจะมี
กรรมสิทธิ์เฉพาะสิ่งปลูกสร้าง ส่วนที่ดินยังเป็นที่ดินของสงฆ์ ซึ่งสมาชิก
จ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่วัดเพียงเดือนละ 30 บาทเท่านั้น เพื่อสมาชิก
ในชุมชนสามารถมีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย และสามารถลดค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวเนื่องด้านปัจจัยที่อยู่อาศัยได้
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 โดยในปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2562) สหกรณ์เคหสถานเจริญมั่งมี
ม่ันคง จำากัด ได้ดำาเนินงานสร้างบ้านม่ันคงมา 4 เฟสแล้ว โดยเฟส 1 - 2
เริ่มส่งสินเชื่อปี พ.ศ. 2555 ส่วนเฟส 3 - 4 เริ่มส่งสินเชื่อปี พ.ศ. 2556
โดยในเฟสที่ 1 ได้มีสมาชิกขอรับสินเชื่อเพื่อซื้อสิ่งปลูกสร้าง จำานวน 30
ราย ในเฟสที่ 2 มีจำานวน 31 ราย ส่วนเฟสที่ 3 มีจำานวน 24 ราย และ
ในเฟสที่ 4 จำานวน 29 ราย โดยทางโครงการได้จัดสรรที่ดินสำาหรับ
ปลูกสร้างไว้ที่ 30 ตารางวาต่อหลัง ซึ่งมีผู้ได้รับอนุมัติสินเชื่อทั้งสิ้น 109 
ราย อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์นักวิจัยท้องถิ่น พบว่า ทุกบ้าน
มีผู้อยู่อาศัยครบทุกหลังแล้ว

 ซึ่งหลักเกณฑ์ในการผ่อนชำาระดังนี้

 1)	ประเภทบ้าน	2	ชั้น	มีจำานวน	24	หลัง
	 ยอดเงินกู้	จำานวน	210,000	บาทต่อหลัง

 หลักเกณฑ์ :ผ่อนเดือนละ 1,990 บาท ได้แก่ ค่าบ้าน 1,820
บาท ค่าเช่าที่วัดทำาเป็นกฐิน 65 บาท ค่าประกันบ้าน สามารถเบิก
ค่าวัสดุก่อสร้างได้ 20 บาท ค่าขยะ 30 บาท ค่าสวัสดิการ 30 บาท
และค่าส่วนกลาง 25 บาท ระยะเวลาผ่อนชำาระ 15 ปี

 2)	ประเภทบ้านชั้นเดียว	มีจำานวน	90	หลัง
	 ยอดเงินกู้	จำานวน	150,000	บาทต่อหลัง

 หลักเกณฑ์ :ผ่อนเดือนละ 1,450 บาท ได้แก่ ค่าบ้าน 1,280
บาท ค่าเช่าท่ีวัดทำาเป็นกฐิน 65 บาท ค่าประกันบ้าน สามารถเบิกค่าวัสดุ
ก่อสร้างได้ 20 บาท ค่าขยะ 30 บาท ค่าสวัสดิการ 30 บาท และ
ค่าส่วนกลาง 25 บาท ระยะเวลาผ่อนชำาระ 15 ปี

I   121



 จากการสืบค้นข้อมูลค่าเช่าที่อยู่อาศัยรายเดือนในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสงครามนั้น (www.renthub.in.th, 2563) พบว่า ราคาค่าเช่าที่
อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2,500 บาทต่อเดือน ดังนั้น
ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนคือ ค่าใช้จ่ายค่าเช่าบ้านท่ีลดลงจากเดิมของสมาชิก
สหกรณ์ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จากข้อมูลการเข้าอยู่อาศัย
ทั้งโครงการจากการสัมภาษณ์พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ. 
2560 สมาชิกสหกรณ์ได้ผลตอบแทนทางสังคมจากมูลค่าที่เกิดจาก
การประหยัดค่าใช้จ่ายจากการลดค่าเช่าบ้าน ดังตารางต่อไปนี้
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 ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2561 ที่มีการจัดตั้งกลุ่มสวัสดิการ
ชุมชน ได้มีผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่สมาชิก ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ
ตาย คือ กองทุนสวัสดิการที่สอดคล้องกับการดำารงชีวิตของชุมชน
ซึ่งสวัสดิการชุมชนน มีลักษณะคล้ายกับประกันอุบัติเหตุและประกัน
ชีวิต ผลประโยชน์สมาชิกชุมชนได้รับนั้น คือ ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดหรือ
ลดลงจากการเป็นสมาชิกสวัสดิการชุมชน โดยกำาหนดให้เบี้ยประกัน
ชีวิตและประกันอุบัติเหตุที่วันละ 1 บาท หรือ 365 บาท ต่อคนต่อปี
โดยนำาประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุท่ีปรากฏในท้องตลาดเป็นตัวแปร
ทางการเงินเปรียบเทียบ โดยเบี้ยประกันที่ถูกที ่สุด คือ 910 บาท
ต่อคนต่อปี เมื ่อเปรียบเทียบกรณีซื ้อประกันจากท้องตลาด พบว่า
สมาชิกสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายปีละ 545 บาทต่อคนต่อปี ในขณะที่
การได้รับประโยชน์จากสวัสดิการเท่ากัน
 เช่นเดียวกับโครงการสวัสดิการบ้านมั่นคง กรณีไม่มีโครงการ
พบว่า คนในชุมชนท่ีไม่มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง จำาเป็นต้องจ่ายค่าเช่า
บ้านถึง 2,500 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน หรือ 30,000 บาทต่อปี
แต่กลับไม่มีความมั่นคงทางทรัพย์สิน เพราะไม่สามารถถือครองได้
ในขณะเดียวกัน กรณีที่เกิดโครงการสวัสดิการบ้านมั่นคง พบว่า ในปี
พ.ศ. 2555 สมาชิกท้ัง 61 คน สามารถประหยัดค่าเช่าบ้านได้ 768,600
บาทต่อปี และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561 สมาชิก ทั้ง 114 คน 
สามารถประหยัดค่าเช่าบ้านได้ 1,280,880 บาทต่อปี
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 จากความสำาเร็จของการดำาเนินโครงการ
ศึกษากระบวนการจัดสวัสดิการที ่สอดคล้อง
กับการดำารงชีวิตของชุมชน ตำาบลแพรกหนามแดง
อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ส่งผลให้
ชุมชนแพรกหนามแดง มีระบบการจัดการสวัสดิการ
ภายในชุมชนที่เข้มแข็ง ปัจจุบันชุมชนกลายเป็น
พื้นที่ต้นแบบความสำาเร็จในการบริหารจัดการ
สวัสดิการชุมชน	ให้แก่หลายพื้นที่ทั่วประเทศ 
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 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน	
 (Social Return on Investment : SROI)
	 โครงการศึกษากระบวนการจัดสวัสดิการ
	 ที่สอดคล้องกับการดำารงชีวิตของชุมชน
	 ตำาบลแพรกหนามแดง	อำาเภออัมพวา
	 จังหวัดสมุทรสงคราม
  ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social
Return on Investment : SROI) โครงการศึกษากระบวนการจัด
สวัสดิการที่สอดคล้องกับการดำารงชีวิตของชุมชนตำาบลแพรกหนามแดง
อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในช่วงปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2560
มีผลการวิเคราะห์ ดังน้ี
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 จากค่าอัตราส่วนของผลตอบแทนทางสังคม (SROI) โครงการ
ศึกษากระบวนการจัดสวัสดิการที่สอดคล้องกับการดำารงชีวิตของชุมชน
ตำาบลแพรกหนามแดง อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เท่ากับมีค่า 
9.88 หมายความว่า เงินลงทุนจาก สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นจำานวน 1
บาท สามารถสร้างผลกระทบทางสังคมได้ 9.88 บาท ผู้อ่านสามารถ
อ่านผลการประเมินในรายละเอียดเชิงลึกได้ในเล่มรายงานวิจัยฉบับ
โครงการ “การประเมินผลโครงการวิจัยภายใต้การสนับสนุนของ สกว.
ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น”

มูลค่า และ คุณค่า จากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  I   132



“…การมีโครงการวิจัยส่งผลให้ชุมชน
แพรกหนามแดงมีการจัดสวัสดิการ
ชุมชนที่มั่นคง ตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย
หากไม่มีโครงการวิจัยเพื ่อท้องถิ ่น
การจัดสวัสดิการชุมชนแพรกหนามแดง
คงไม่ประสบความสำาเร็จ และเข้มแข็ง
มาจนถึงทุนวันนี้...” 

นางนิภา บัวจันทร์
สมาชิกชุมชนแพรกหนามแดง

นักวิจัยเพื่อท้องถิ่น
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ศูนย์ชุดเกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดมหาสารคาม

 ประวัติความเป็นมา
 ศูนย์ชุดเกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดมหาสารคาม มีสถานะเป็น
พี ่เลี ้ยงโครงการ เริ ่มดำาเนินการตั ้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 มี นายสุเมธ
ปานจำาลอง เป็นผู้ประสานงานหลัก ช่วงแรกของการทำางานได้ดำาเนิน
การร่วมกับศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ ่นภาคอีสาน มี ผศ.ดร.
ชูพักตร์ สุทธิสา เป็นที่ปรึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 เริ ่มศึกษา
ยุทธศาสตร์ เรื ่องความมั่นคงทางอาหาร ในแต่ละช่วงจะวิเคราะห์
การเปลี ่ยนแปลงทางสังคมตลอดจนการเปลี ่ยนแปลงของเกษตร
จนนำาไปสู่การขับเคล่ือนเร่ืองอธิปไตยทางอาหาร
  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2561 ศูนย์ชุดเกษตรกรรมยั่งยืน
จังหวัดมหาสารคาม ได้สร้างงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) จำานวน 115
โครงการ สามารถสร้างนักวิจัยท้องถิ่น จำานวนทั้งสิ้น 932 คน

 ความสำาเร็จของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 จากการติดตามโครงการวิจัยที ่ส่งผลกระทบเชิงบวกแยก
ประเภทตามคุณภาพโครงการที่ประสบความสำาเร็จและล้มเหลวในเชิง
คุณภาพ โดยระดับความสำาเร็จของโครงการวิจัยกำาหนดไว้ 4 ระดับ
ได้แก่ โครงการที ่ส่งผลกระทบเชิงบวกในระดับประเทศ (เกรด A)
ระดับจังหวัด (เกรด B) ระดับชุมชน (เกรด C) และไม่ส่งผลกระทบ
เชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้เสีย (เกรด F) พบว่า ศูนย์ชุดเกษตรกรรมยั่งยืน
จังหวัดมหาสารคาม ดำาเนินการโครงการวิจัยสามารถส่งผลกระทบ
3 ระดับ ได้แก่ โครงการวิจัยที่ส่งผลกระทบเชิงบวกในระดับประเทศ
(เกรด A) มีจำานวน 11 โครงการ ระดับจังหวัด (เกรด B) มีจำานวน 3
โครงการ และระดับชุมขน (เกรด C) จำานวน 101 โครงการ
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 ภายใต้การดูแลและการสนับสนุนของศูนย์ชุดเกษตรกรรม
ยั ่งยืน จังหวัดมหาสารคาม พบว่า มีโครงการที ่ประสบผลสำาเร็จ
สามารถสร้างกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
และส่งผลกระทบระดับประเทศ เป็นโครงการที่มีประเด็นการศึกษา
ด้านเกษตรและความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ตำาบลโคกก่อ อำาเภอ
เมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม จำานวน 2 โครงการ ซ่ึงโครงการ
ต่อเนื่องและต่อยอด ดังนี้

 งานวิจัยในชุมชนบ้านหนองโจด ตำาบลโคกก่อ 
 อำาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) ในชุมชนบ้านหนองโจด ตำาบล
โคกก่อ อำาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ได้ดำาเนินการ
จำานวน 2 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีความต่อเนื่องและต่อยอด คือ
โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดพริกปลอดภัย กรณีศึกษาบ้านหนอง
โจด ตำาบลโคกก่อ อำาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ดำาเนินโครงการ
ในปี พ.ศ. 2557 และมีโครงการต่อยอด คือ โครงการการพัฒนากลไก
การจัดการตลาดพริกปลอดภัยโดยกลุ่มเกษตรกร บ้านหนองโจด ตำาบล
โคกก่อ อำาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ดำาเนินโครงการในปี พ.ศ. 2559
งานวิจัยทั้งสองโครงการในชุมชนบ้านหนองโจด สามารถพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ การสร้างความเข้มแข็ง และความยั ่งยืน
ในการทำาตลาดพริกปลอดภัย สามารถเพิ่มรายได้อย่างก้าวกระโดด
ให้แก่ชุมชนถือเป็นการเสริมสร้างให้เศรษฐกิจชุมชน (เศรษฐกิจฐานราก)
เกิดความเข้มแข็งจนถึงปัจจุบัน 
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 โดยมีประเด็นศึกษา (Issue based cluster) และความสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ดังนี้
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 ที่มาและความสำาเร็จ
 ชุมชนบ้านหนองโจด หมู ่ที ่ 9 ตำาบลโคกก่อ อำาเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม เป็นชุมชนเกษตรกรรมที่มีผลผลิตพริกในชุมชนสูง
โดยชุมชนเริ่มปลูกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 มีเกษตรกรผู้ปลูกพริก จำานวน
7 ราย ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2520 จำานวนคนปลูกพริกเพิ่มขึ้นเป็น 20 ราย
การขายพริกในตอนน้ัน จะมีแม่ค้าท่ีเป็นซ่ึงคนในชุมชนรับซ้ือพริกไปขาย
ต่อที่ตลาดสดในจังหวัดมหาสารคาม และใน ปี พ.ศ. 2530 เริ่มมีแม่ค้า
จากภายนอกชุมชนเข้ามารับซื้อพริกภายในชุมชน ชาวบ้านเริ่มหันมา
สนใจปลูกพริกเพิ่มขึ้น จึงมีคนปลูกพริกเพิ่มขึ้นจาก 20 ราย เป็น 40
ราย และเพิ่มจำานวนขึ้นเรื่อยๆ ในปี พ.ศ. 2561 มีเกษตรกรปลูกพริก
ประมาณ 70 ครัวเรือน โดยสายพันธุ์พริกที่ปลูก คือ พันธุ์พริกขี้หนู
ผลใหญ่ที่เรียกว่าพันธุ์จินดา ซึ่งเป็นพันธุ์ที ่เป็นที่ต้องการของตลาด
ไม่ว่าจะในรูปพริกสดหรือพริกแห้ง และยังสามารถนำาไปแปรรูป ในรูปแบบ
ต่างๆ ได้ ใช้ระยะเวลาปลูกและเก็บผลผลิต 6 เดือน ในช่วงระหว่าง
เดือน พ.ย. - เม.ย. ทั้งนี้ปัญหาสำาคัญของการปลูกพริกของเกษตรกร
คือ เรื่องช่องทางการตลาด เนื่องจากผลผลิตส่วนใหญ่จะถูกขายผ่าน
แม่ค้าคนกลางและเรื่องราคาพริกที่เกษตรกรไม่สามารถกำาหนดราคา
ได้เอง โดยเฉพาะฤดูกาลที่พริกออกสู่ตลาดจำานวนมากจึงทำาให้ราคา
ตกตำ่าและการมารับซื้อผลผลิตที่ไม่ตรงเวลาของแม่ค้า
 โดยในปี พ.ศ. 2557 พ่ีเล้ียงของสำานักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย
สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดมหาสารคาม (ชุดเกษตรกรรมยั่งยืน
จังหวัดมหาสารคาม) ได้เข้ามาในพื้นที่เพื่อสร้างโจทย์วิจัย และพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยท้องถิ่น โดยชักชวนให้ชาวบ้านใช้กระบวนการงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่น (CBR) ในการแก้ไขปัญหาชุมชน จึงพบว่าปัญหาของชุมชน
บ้านหนองโจด คือ ช่องทางการตลาด จึงได้ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
สกว. ดำาเนินโครงการวิจัยเร่ือง “พัฒนาช่องทางการตลาดพริกปลอดภัย
กรณีศึกษาบ้านหนองโจด ตำาบลโคกก่อ อำาเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม” มี นางสาวพัชรี ตันเสดี เกษตรกรในชุมชนเป็นหัวหน้า
โครงการ และมีนักวิจัยร่วมอีก 7 คน ซึ่งคณะวิจัยทั้งหมดเป็นสมาชิก
ผู้ปลูกพริกในชุมชน การดำาเนินโครงการวิจัยใช้ระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน
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 ส่วนระบบการขายนั้น จะแบ่งเป็น 2 ระบบ ได้แก่ 1) ขายผ่าน
พ่อค้าคนกลาง รวม 84,267 กิโลกรัม แบ่งเป็นขายพริกสด 52,608
กิโลกรัม ขายเป็นพริกแห้ง 31,659 กิโลกรัม 2) ชาวบ้านขายเอง
โดยพริกสด จำานวน 11,927 กิโลกรัม และขายเป็นพริกแห้ง จำานวน
16,318 กิโลกรัม ซ่ึงพริกสดไปขายเองในตลาดสดแวงน่าง จำานวน 1,813
กิโลกรัม ขายเองในตลาดนัดสีเขียวมหาสารคามและขายพริกสดเอง
จำานวน 4,576.5 กิโลกรัม และขายเองในตลาดสด จำานวน 5,547
กิโลกรัม ส่วนพริกแห้งขายเอง จำานวน 210 กิโลกรัม และขายในตลาด
จำานวน 1,206 กิโลกรัม ซึ่งผลผลิตพริกทั้งหมดเมื่อนำาไปขายจะคิดเป็น
เงินรวมทั้งสิ้น 3,600,384 บาท คิดเป็นเงินที่ขายพริกสดได้ 2,065,120
บาท คิดเป็นเงินที่ขายพริกแห้งได้ 1,535,264 บาท

 ผลจากการศึกษาทำาให้ชุมชนทราบถึงบริบทและประวัติศาสตร์
ของชุมชน และกระบวนการปลูกพริก รูปแบบการปลูกพริกของชุมชน
ตั้งแต่อดีต ชาวบ้านจึงได้ทำาการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของชุมชน
เพ่ือมาแก้ปัญหากระบวนการปลูกพริก และนำาผลการศึกษาด้านประวัติ
ศาสตร์ชุมชนมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนผลิตพริก โดยพบว่า
ในปี พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558 บ้านหนองโจดมีจำานวนคนปลูกพริกถึง
73 ราย ใช้พื ้นที ่ปลูกพริกทั ้งหมด 57.1 ไร่ ได้ผลผลิตพริกทั ้งหมด
116,558 กิโลกรัม โดยมีการแบ่งสัดส่วนการใช้ประโยชน์จากผลผลิต
ทั้งหมด เป็น 5 ส่วน ดังนี้
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 อย่างไรก็ตามแม้ชาวบ้านได้ทำาการตลาดหลายรูปแบบ
แต่ช่องทางตลาดหลัก คือ การขายผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งไม่สามารถ
กำาหนดราคาเองได้ ต้องขึ้นอยู่กับราคาตลาด และหลายครั้งผลผลิต
มีราคาตกตำา่ ท้ังน้ี ผลผลิตพริกและส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่จะตกอยู่
กับพ่อค้าคนกลาง จากการประเมินผลกำาไรที่พ่อค้าคนกลางจะได้รับ
คือราคา 20 - 40 บาทต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 1 ล้านบาทต่อปี 
  ภายหลังการศึกษาโครงการวิจัย ส่งผลให้ชาวบ้านบ้านหนอง
โจดได้เห็นถึงความสำาคัญต่อการพัฒนาช่องทางการตลาดพริกของชุมชน
ข้ึนโดยมีคำาถามว่า “...จะทำาอย่างไรท่ีกลุ่มเกษตรกรจะมีความสามารถ
ในการจัดการผลผลิตและทำาการตลาดได้เอง โดยลดการจำาหน่าย
ผ่านคนกลางให้มากที่สุด เพื่อให้ผลกำาไรคืนกลับมาสู่เกษตรกรให้
มากที่สุด” การศึกษาวิจัยที่ผ่านมาเกษตรกรยังไม่สามารถทำาการตลาด
ได้เอง เพราะยังขาดการจัดรูปแบบองค์กรและกลไกการจัดการตลาด
โดยชุมชน ขาดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการสร้างความ
เข้มแข็งและความมั่นใจในการทำาตลาด 
 ด้วยเหตุดังกล่าว กลุ ่มเกษตรกรผู ้ปลูกพริกบ้านหนองโจด
จึงขออนุมัติทุนวิจัยจาก สกว. เพื ่อต่อยอดโครงการที่ 1 ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ จำานวน 240,000 บาท ดำาเนินโครงการวิจัยต่อ
ภายใต้ชื่อโครงการ “การพัฒนากลไกการจัดการตลาดพริกปลอดภัย
โดยกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองโจด ตำาบลโคกก่อ อำาเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม” โดยมี นายโกสินทร์ โคช่วย เกษตรกรในชุมชนเป็น
หัวหน้าโครงการ และมีนักวิจัยร่วมอีก 7 คน ซึ่งเป็นสมาชิกผู้ปลูกพริก
ในชุมชนเป็นเป็นทีมวิจัยชุดเดียวกับโครงการที่ 1
  จากงานวิจัยต่อยอดดังกล่าว ส่งผลให้ชุมชนมีองค์ความรู ้
ความเข้าใจระบบตลาดค้าส่งผลผลิตพริก กลไกการกำาหนดราคาพริก
การวางแผนกำาหนดปริมาณผลผลิตพริก และการกำาหนดราคา สามารถ
วางแผนการผลิตและการตลาดได้ โดยชุมชนเริ่มปรับตัวจากเกษตรกร
เป็นผู้ประกอบการ ชาวบ้านเริ่มทดลองนำาผลผลิตออกไปจำาหน่ายเอง
ภายในตัวจังหวัด 
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  จากการสัมภาษณ์นักวิจัยชาวบ้าน พบว่า โครงการวิจัยส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเป็นอย่างมาก จากเดิมที่ชาวบ้าน
ค้าขายไม่เป็นจนสามารถเป็นพ่อค้าได้ ส่งผลให้ ในปี พ.ศ. 2559
ชาวบ้านเลิกขายผลผลิตผ่านพ่อค้าคนกลาง หันมาจำาหน่ายผลผลิต
ด้วยตัวเอง มีการวางแผนการตลาดโดยใช้การบริหารจัดการแบบกลุ่ม
ปัจจุบันชาวบ้านบ้านหนองโจดได้รับการจัดสรรแผงในตลาดนัดสีเขียว
จำานวน 7 แผง เปิดจำาหน่วยผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนทุกวัน
อาทิตย์และทุกวันพฤหัสบดีจะไปจำาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
ที่ตลาดนัดหน้าธนาคารเพื ่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ในเขต
เทศบาลเมือง จังหวัดมหาสารคาม เมื ่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
ผลประโยชน์ระหว่างมีโครงการวิจัยกับไม่มีโครงการวิจัย โดยกำาหนด
ให้เกษตรกรยังต้องจำาหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางอยู่ ซึ ่งผลประโยชน์
ที่เกษตรกรจะได้รับหากจำาหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางเท่ากับ 32 บาท
ต่อกิโลกรัม พบว่าผลประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากการจำาหน่าย
ผ่านช่องทางการตลาดแบบใหม่ที ่เกิดขึ ้นจากงานวิจัยกับช่องทาง
การตลาดแบบเดิมที่ผ่านพ่อค้าคนกลางที่เกิดขึ ้นในแต่ละปีมีความ
แตกต่าง ดังนี้

   มูลค่าผลประโยชน์ที่เปลี่ยนแปลงไป ปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2561
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 นอกเหนือจากการจำาหน่ายพริกแล้วน้ัน เกษตรกรยังนำาแนวทาง
การปลูกพริกปลอดสารพิษมาประยุกต์ใช้ในการปลูกผักปลอดสารพิษ
แล้วนำามาขายในตลาดสีเขียวและตลาด ธกส. ดังนั้น ในการวิเคราะห์
กำาไรจากการขายพริก จะคำานวณจากสัดส่วนจำานวนผลผลิตที่มีการนำา
มาขายในตลาดทั้ง 2 แห่ง ดังนั้น จึงสามารถคำานวณได้ว่า กำาไรจากการ
ขายพริกในตลาดสีเขียวเท่ากับร้อยละ 4.63 ของรายได้ทั้งหมด และ
กำาไรจากการจำาหน่ายพริกเท่ากับร้อยละ 6.10 ของการจำาหน่ายพริก
ในตลาดนัด ธกส.

     ผลประโยชน์จากการจำาหน่ายผักปลอดสารพิษ

 ผลจากกระบวนการวิจัย CBR ทีมนักวิจัยท้องถิ่นที่ได้เข้าร่วม
ศึกษางานวิจัยได้ให้ความเห็นว่า งานวิจัย CBR ถือเป็นจุดเปล่ียนในชีวิต
เพราะกระบวนการวิจัยแบบ CBR ได้สร้างชุดความรู้ภายในตนเอง
เสมือนถูกติดอาวุธทางปัญญาโดยชาวบ้านต่างยืนยันว่า หากไม่มี
กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) ชาวบ้านก็ยังคงใช้ชีวิตแบบปกติ
ดำาเนินการทำาเกษตรกรรมแบบปกติโดยขายพริกผ่านพ่อค้าคนกลาง
การเข้ามาของกระบวนการวิจัยแบบ CBR เสมือนเป็น “ปริญญาชีวิต” 
เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง กล้าพูด กล้าแสดงออก กล้าถาม
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 “สมัยก่อนชาวบ้านแค่เจอไมโครโฟนจ่อปากก็กลัวขาสั่น
ปัจจุบันนี้เห็นไมโครโฟนแทบวิ่งเข้าใส่” กระบวนการวิจัยแบบ CBR
ทุกวันนี้ยังเอามาใช้ชีวิตประจำาวัน ชุมชนยังคงใช้รูปแบบการวางแผน
โดยใช้กระบวนการ CBR ถึงแม้จะไม่ได้รับทุนจาก สกว. แล้ว สำาหรับ
ข้อมูลในเล่มรายงานวิจัย ทีมวิจัยต่างยืนยันว่า “ข้อมูลในเล่มวิจัย
มักไม่ตรงกับผลลัพธ์ที ่ชุมชนได้รับ เพราะชาวบ้านเขียนหนังสือ
ไม่เก่ง ดังนั ้นผลลัพธ์ถ้าอ่านในเล่มอาจจะไม่เจอเพราะ CBR
เป็นกระบวนการสร้างคน สร้างการเปลี ่ยนแปลงของชุมชน
ตั้งแต่ลงมือทำา”
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 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
 (Social Return on Investment : SROI)
 โครงการวิจัยในชุมชนบ้านหนองโจด ตำาบลโคกก่อ
 อำาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social
Return on Investment :SROI) ของโครงการวิจัยในชุมชนบ้าน
หนองโจด ตำาบลโคกก่อ อำาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ในช่วงปี พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560 โดยประเมินผลตอบแทนจาก
2 โครงการวิจัยที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน คือ โครงการ “โครงการพัฒนา
ช่องทางการตลาดพริกปลอดภัย กรณีศึกษาบ้านหนองโจด ตำาบลโคกก่อ
อำาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม” ในปี พ.ศ. 2557 และโครงการ
ต่อยอด “โครงการการพัฒนากลไกการจัดการตลาดพริกปลอดภัย
โดยกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองโจด ตำาบลโคกก่อ อำาเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม” ในปี พ.ศ. 2559 มีผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้
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 จากค่าอัตราส่วนของผลตอบแทนทางสังคม (SROI) ในชุมชน
บ้านหนองโจด ตำาบลโคกก่อ อำาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม จำานวน 2 โครงการ มีค่าเท่ากับ 13.73 หมายความว่า
เงินลงทุนจาก สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นจำานวน 1 บาท สามารถสร้าง
ผลกระทบทางสังคมได้ 13.73 บาท ผู้อ่านสามารถอ่านผลการประเมิน
ในรายละเอียดเชิงลึกได้ในเล่มรายงานวิจัยฉบับโครงการ “การประเมิน
ผลโครงการวิจัยภายใต้การสนับสนุนของ สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น

“...การเข้ามาของกระบวนการวิจัย
แบบ CBR เสมือนเป็น “ปริญญาชีวิต” 
เป็นการเรียนรู ้จากการปฏิบัติจริง
กล้าพูด กล้าแสดงออก กล้าถาม...”

นายโกสินทร์  โคช่วย 

นักวิจัย CBR 
เกษตรกรในชุมชนบ้านหนองโจด 

ตำาบลโคกก่อ อำาเภอเมืองมหาสารคาม
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ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานี
 
 ประวัติความเป็นมา
 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ดำาเนิน
การตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ในช่วงแรก ประมาณ ปี พ.ศ. 2543 ยังไม่มี
การจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงาน แต่มีการดำาเนินกิจกรรม ที่ขับเคลื่อน
ไปพร้อมการดำาเนินงานของมูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต ซึ่งนางสาว
มัสยา คำาแหง ดำารงตำาแหน่งเลขานุการมูลนิธิ มีความสนใจในงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่น (CBR) จึงทำาการศึกษาและดำาเนินกิจกรรมในลักษณะของ
ศึกษาโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) โดยมีศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อ
ถิ่นภาคอีสาน เป็นพี่เลี้ยง
 ต่อมา ปี พ.ศ. 2546 จึงได้จัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อ
ท้องถ่ิน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางสาวมัสยา คำาแหง เป็นผู้ประสาน
งานหลัก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึง ปี พ.ศ. 2561 ศูนย์ประสานงาน
วิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ดำาเนินการประสานโครงการวิจัย
จำานวน 74 โครงการ สามารถสร้างนักวิจัยท้องถิ่นเป็นจำานวนทั้งสิ้น
1,657 คน 
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 ความสำาเร็จของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 จากการติดตามโครงการวิจัยที ่ส่งผลกระทบเชิงบวกแยก
ประเภทตามคุณภาพโครงการที ่ประสบความสำาเร็จและล้มเหลว
ในเชิงคุณภาพ ผลกระทบ (Impact) โดยระดับความสำาเร็จของโครงการ
วิจัยกำาหนดไว้ที่ 4 ระดับ ได้แก่ โครงการวิจัยที่ส่งผลกระทบเชิงบวก
ในระดับประเทศ (เกรด A) ระดับจังหวัด (เกรด B) ระดับชุมชน (เกรด C)
และไม่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผู ้มีส่วนได้เสีย (เกรด F) พบว่า
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี มีโครงการวิจัย
ท่ีส่งผลกระทบท้ังใน 4 ระดับ ได้แก่ โครงการวิจัยท่ีส่งผลกระทบเชิงบวก
ในระดับประเทศ (เกรด A) มีจำานวน 35 โครงการ ระดับจังหวัด (เกรด B)
มีจำานวน 26 โครงการ ระดับชุมชน (เกรด C) มีจำานวน 11 โครงการ
และไม่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้เสีย (เกรด F) มีจำานวน 2
โครงการ ภายใต้การดูแและการสนับสนุนของศูนย์ประสานงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า มีโครงการที่ประสบผลสำาเร็จ
สามารถสร้างกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
และส่งผลกระทบระดับประเทศ เป็นโครงการที่มีประเด็นการศึกษา
ประเด็นด้านชุมชุมกับการจัดการทรัพยากร คือ การจัดการนำ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ โครงวิจัยในชุมชนบ้านผาชัน ตำาบลสำาโรง อำาเภอ
โพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
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 โครงการวิจัยในชุมชนบ้านผาชัน ตำาบลสำาโรง
 อำาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
 งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) ในพื้นที่ชุมชนบ้านผาชัน ดำาเนิน
โครงการศึกษารูปแบบการจัดการนำา้ท่ีมีอยู่อย่างจำากัดให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด กรณีผาชัน ตำาบลสำาโรง อำาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
 เริ่มดำาเนินโครงการในปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2550 ผลผลิต
จากการดำาเนินโครงการวิจัยนำามาสู ่การสร้างนวัตกรรมจัดการนำ ้า
ของชุมชนภายใต้ชื่อ “แอร์แว” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเพิ่มแรงดันนำ้าที่ชุมชน
เป็นผู้ค้นพบและร่วมกันสร้างขึ้น ภายหลังจากการดำาเนินโครงการวิจัย
ส่งผลให้ชุมชนบ้านผาชัน ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมชุมชน
ระดับชาติกลายเป็นต้นแบบแนวทางในการบริหารจัดการนำ้าระดับ
ประเทศ ซึ่งมีจำานวนหลายชุมชนทั่วประเทศได้นำาแนวคิดนวัตกรรม
“แอร์แว” ไปปรับใช้ในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหานำ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
และการเกษตร ท่ีสำาคัญพ้ืนท่ีบ้านผาชันเดิมเป็นพ้ืนท่ีขาดแคลนนำา้อย่าง
รุนแรง จากจุดเริ่มต้นของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) ส่งผลให้ชุมชน
กลายเป็นแหล่งผลิตนำ ้าที ่สำาคัญในพื้นที ่โดยรอบและมีนำ ้าเพียงพอ
ตลอดทั ้งปี
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 โดยมีประเด็นศึกษา (Issue based cluster) และความสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ดังนี้
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 ที่มาและความสำาเร็จ
 บ้านผาชัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำาบลสำาโรง อำาเภอโพธิ์ไทร จังหวัด
อุบลราชธานี พื ้นที ่ของหมู ่บ้านตั ้งอยู ่บนที ่สูงกว่าระดับแม่นำ ้าโขง
ประมาณ 30 เมตร มีลักษณะเป็นหน้าผาหิน ซึ่งสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นหินตั้งอยู่ติดแม่นำ ้าโขง โดยมีริมฝั่งเป็นหน้าผาชัน ประกอบกับ
การลาดเอียงของพื้นที่ลงสู่แม่นำ้าโขง ทำาให้เกิดข้อจำากัดในการดูดซับ
และกักเก็บนำ ้าตามธรรมชาติ จึงส่งผลให้บ้านผาชันประสบภาวะ
ขาดแคลนนำ้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน ไม่สามารถกักเก็บ
นำ้าไว้ใช้ในฤดูฝน โดยในช่วงฤดูแล้ง (มีนาคม - พฤษภาคม) ของทุกปี
ชาวบ้านต้องอาศัยนำ้าจากเทศบาลที่จะขนใส่รถมาให้บริการ วันละ
2 เที่ยว ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำาบลสำาโรง ต้องเสียเงินเป็นค่าขนส่ง
เที่ยวละ 300 - 500 บาท ชาวบ้านบางส่วนต้องไปตักนำ้าขึ้นมาจาก
บุ่งพระละคอน (อ่างนำ้าธรรมชาติขนาดเล็กริมแม่นำ้าโขง) และต้องใช้
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าวันละ 2 ช่ัวโมงเพ่ือนำานำา้ข้ึนมาอุปโภคและบริโภค
ดังนั้นสามารถประมาณค่าใช้จ่ายได้เฉลี่ยปีละ 92,000 บาทต่อปี
 ต่อมา ในปี พ.ศ. 2540 กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท ได้เข้ามา
พัฒนาระบบนำ้าประปาโดยใช้เครื่องสูบนำ้าจากนำ้าในบุ่ง ซึ่งห่างจาก
หมู่บ้านประมาณ 300 เมตร แต่ด้วยกำาลังของเครื่องสูบนำ้ามีไม่พอ
เนื่องจากความลาดชันของพื้นที่และระยะไกล ส่งผลให้ครื่องสูบนำ้าพัง
เสียหายเป็นประจำา ซึ่งกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่ชุมชนต้องแบกรับ เพราะ
จำาเป็นต้องซื้อเครื่องสูบนำ้าใหม่ปีละ 2 เครื่อง ราคาเครื่องละประมาณ
7,000 บาท ดังนั้นชุมชนจึงมีต้นทุนการจัดหาเครื่องปั้มนำ้าเป็นจำานวน
เงิน 14,000 บาทต่อปี และเสียค่าไฟประมาณ 5,000 บาทต่อปี
นอกจากนี้ระบบประปายังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือน ครอบคลุมเพียง
113 หลังคาเรือน จากทั้งหมด 134 หลังคาเรือน ส่งผลให้ 21 หลังคา
เรือน ไม่ได้รับนำ้าจากระบบประปา

I   159



 เมื่อจำานวนประชากรเพิ่มขึ้น ความไม่เพียงพอของทรัพยากร
นำ้าในการ อุปโภคบริโภคจึงเป็นปัญหา ซึ่งที่ผ่านมาชุมชนได้แก้ไขปัญหา
โดยใช้นำ้าจากบ่อนำ้าตื้น ลำาห้วยในหมู่บ้าน การซื้อนำ้าจากชุมชนใกล้เคียง
การช่วยเหลือโดยองค์การบริหารส่วนตำาบลและอำาเภอ ผ่านการกักเก็บ
ในถังนำ้าของโรงเรียน การขุดเจาะบ่อบาดาล และการติดตั้งระบบนำ้า
ประปาจากบุ่งพระละคอน แต่กระนั้นก็ตาม วิธีการดังกล่าวไม่ประสบ
ผลสำาเร็จเนื่องจากการสูบนำ้าจากบุ่งต้องใช้เครื่องสูบนำ้า ซึ่งสูบจากระยะ
ไกลใช้พลังงานไฟฟ้ามาก ทำาให้เครื่องสูบนำ้าพังในที่สุด ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย
ที่ชุมชนต้องแบกรับ จากที่กล่าวมา ชาวบ้านมีความพยายามในการแก้
ปัญหาการขาดนำ้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีหน่วยงานภายนอกพยายาม
ที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือ แต่กลับไม่ประสบผลสำาเร็จ ทำาให้ชาวบ้าน
ต้องเผชิญความลำาบากในฤดูแล้ง แบกรับภาระค่าใช้จ่ายจากการซื้อนำ้า
ที่สูง อีกทั้งข้อจำากัดในการพัฒนาศักยภาพการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว
แม้ว่าสภาพพื้นที่ ภูมิประเทศ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของบ้านผาชัน จะมี
ความเหมาะสมที่ในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ตาม
 ด้วยข้อจำากัดและปัญหาด้านทรัพยากรนำ้าที่ชุมชนต้องเผชิญ
มาเป็นระยะเวลานาน จนกระทั ่งในปี พ.ศ. 2547 สกว. ฝ่ายวิจัย
เพื่อท้องถิ่น ได้เข้ามาร่วมกันศึกษากับชุมชน โดยมีนักวิจัยชาวบ้าน
จำานวน 18 คน และอาสาสมัครกว่า 20 ราย ซึ่งขับเคลื่อนไปพร้อมกัน
โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื ่อท้องถิ ่นหรือ CBR ในการทำาวิจัยทำาให้
ชาวบ้านกลับมานั่งคิดทบทวนปัญหาร่วมกัน เพื่อหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรนำ้าของบ้านผาชัน ผลการวิจัยเบื้องต้นทำาให้ทราบว่า
ภายในชุมชนมีแหล่งนำ้าอยู่ประมาณ 14 จุด โดยมีแหล่งนำ้าสำาคัญ 2 จุด
คือ บุ่งพระละคอนและฝายอีแร้ง ซึ่งอยู่ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติ
สำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
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 ทีมวิจัยพร้อมผู ้นำาชุมชนจึงนำาผลการศึกษาไปปรึกษา
หารือกับหัวหน้ากรมอุทยาน เพื่อขอดำาเนินการก่อสร้าง “ฝายอีแร้ง”
และหัวหน้ากรมอุทยานเห็นว่าข้อมูลที ่ชาวบ้านศึกษามานั ้น
เป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้าน และเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม จึงเสนอ
เรื่องเพื่อขออนุมัติการสร้างฝาย ชาวบ้านจึงสามารถขึ้นไปสร้างฝายได้
โดยมีทีมจากกรมป่าไม้ร่วมดูแล ส่วนงบประมาณในการใช้สร้างบางส่วน
เป็นงบที่ได้จากการสนับสนุนงานวิจัยของ สกว. และการจัดทำาผ้าป่า
ชุมชนเพื่อระดมทุนในการก่อสร้างประมาณ 300,000 บาท ซึ่งวัสดุ
อุปกรณ์ส่วนใหญ่ใช้ไม้ไผ่ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ภายหลังจากการเกิด
ฝาย ทางอุทยานฯ ขอต่อท่อไปใช้ในโครงการป่าเปียก ทำาให้พื้นที่ป่า
มีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึน ส่งผลให้เกิดปัญหาไฟป่าลดลงและชาวบ้าน
บางส่วนเข้าไปใช้ประโยชน์จากการหาของป่า
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 ในระหว่างการก่อสร้างฝายอีแร้ง ชาวบ้านพยายามคิดแก้ไข
ปัญหาวิธีการลำาเลียงนำ้า เนื่องจากที่ผ่านมา ชุมชนบ้านผาชันประสบ
ปัญหาที่ไม่สามารถสูบนำ้าเข้ามาในหมู่บ้านได้จากการตกผลึก ชาวบ้าน
ได้คิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งแรกของประเทศไทย เครื่องช่วยเพิ่ม
แรงดันนำ้าขณะสูบที่เรียกว่า “แอร์แว” จากข้อสังเกตของชาวบ้าน
ทีมนักวิจัยท่านหนึ่งที่ได้ข้อคิดจากการฉีดนำ้ารดต้นไม้เมื่อสายยางขาด
จะทำาให้สายยางสะบัดไปมา และส่งผลให้นำ้าฉีดแรงขึ้น ทีมวิจัยจึงได้นำา
แนวคิดดังกล่าวไปทดลองปฏิบัติ ทำาการทดลองหลายครั้งจึงประสบ
ความสำาเร็จได้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เรียกว่า “แอร์แว” ซึ่งเป็นชื่อผสม
ระหว่าง “แอร์” (air) ในภาษาอังกฤษที่แปลว่าอากาศ กับ “แว”
ในภาษาอีสานที่แปลว่า “แวะ” โดย “แอร์แว” ช่วยเพิ่มแรงดันนำ้า
ขณะสูบ การเพิ่มแรงดันนำ้าเมื ่อต่อท่อจากเหมืองฝาย โดยใช้ระบบ
“แอร์แว” ประกอบกับมอเตอร์สูบนำ้าช่วยยืดอายุการทำางานขอมอเตอร์
จากการทดสอบของชาวบ้านระยะเวลา 1 ปี ไม่เกิดความเสียหาย
กับมอเตอร์ ส่งผลให้ชุมชนประหยัดงบประมาณไปได้ 14,000 บาท
ต่อปี และประหยัดค่าไฟฟ้าลงจากระบบมอเตอร์อีกด้วย
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 หลังจากค้นพบนวัตกรรม “แอร์แว” ในปี พ.ศ. 2552 ชุมชน
บ้านผาชันได้นำาโครงการเข้าประกวดนวัตกรรมชุมชนระดับชาติ และ
รับรางวัล 200,000 บาท เพื่อนำามาต่อยอดสร้างระบบนำ้ากิน นำ้าใช้
และนำ้าเพื่อการเกษตร นำามาซึ่งการสร้างระบบประปาหมู่บ้าน มี 2
ระบบ คือ ฤดูฝน ใช้ระบบกาลักนำ ้าจากฝายอีแร้งปล่อยนำ ้าให้ใช้
ในหมู่บ้านและใช้ระบบแอร์แวร์ ในประปาหมู่บ้านจากบุ่งพะละคอน
ทำาให้ อบต. ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งนำ ้ามาให้แก่คนในชุมชนปีละ
92,000 บาท ที ่สำาคัญงานวิจัยยังต่อยอดไปสู ่การพัฒนากิจกรรม
ในโรงเรียน โดยการส่งเสริมการปลูกผัก เลี้ยงปลา เพื่ออาหารกลางวัน
ในแก่นักเรียนในชุมชน และเกิดการจัดตั้งกองทุนปลาหรือสหกรณ์
ค้าปลาแม่นำ้าขึ้น โดยที่ชาวบ้านในพื้นที่และนอกพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
นำาปลามาจำาหน่ายให้แก่สหกรณ์ตามราคาตลาด ทางสหกรณ์จะเป็น
ผู้นำาไปขายต่อ โดยจะได้กำาไรร้อยละ 30 จากราคารับซื้อ

I   163



 ซึ่งในระหว่าง พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2561 สหกรณ์ค้าปลาแม่นำ้า
สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง ดังนี้

 และในช่วงปี พ.ศ. 2554 สถาบันสารสนเทศเพื่อการจัดการนำ้า
ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อสร้าง “ฝายอีแร้ง 2” ในชุมชนบ้านผาชัน
ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำาเกษตร จากข้อมูลครัวเรือนที่ทำานา
จำานวน 96 ครัวเรือนน้ัน ในอดีตช่วงฤดูการทำานา เกษตรกรจะใช้เคร่ือง
สูบนำ้าเข้านา ใช้นำ้ามันเบนซิน ประมาณ 30 ลิตรต่อครัวเรือน ในปี พ.ศ.
2555 หลังจากมีฝายอีแร้ง 2 เกษตรกร ใช้ชลประทานระบบท่อส่งผล
ให้ประหยัดค่านำ้ามันเชื้อเพลิงปีละ 2,880 ลิตรต่อปี ดังนั้นผลประโยชน์
จากการลดค่าใช้จ่ายนำ้ามันเบนซินเป็นดังนี้
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 นอกจากนี้ การสร้างฝายกักเก็บนำ้าอีแร้ง 2 ยังสามารถป้องกัน
ความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรได้อีกด้วย ซึ ่งตั ้งแต่ปี พ.ศ.
2555 - พ.ศ. 2561 สามารถช่วยเพิ ่มปริมาณนำ้าสำารอง 38,684
ลูกบาศก์เมตร และสามารถลดการเสียหายของพื้นที่ทางการเกษตร
หรือพื้นที ่ผลิตนาข้าวได้ ร้อยละ 20.00 ของผลผลิตข้าวนาปีต่อไร่
ซึ ่งครอบคลุมพื ้นที ่กว่า 577.31 ไร่ คิดเป็นมูลค่าขั ้นตำ ่า จำานวน
150,000 บาทต่อปี
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 จากผลสำาเร็จของงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน ส่งผลให้ชาวบ้านมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์การพัฒนาชุมชนและการใช้งบประมาณสนับสนุน
จากภาครัฐบนฐานข้อมูลชุมชน จนนำาไปสู่การปรับเปลี่ยนงบประมาณ
สนับสนุนโครงการพัฒนาหมู่บ้าน มาเป็นโครงการเก่ียวกับการจัดการนำา้
ได้แก่ โรงนำ้าดื่มของชุมชน ส่งผลให้ชุมชนผาชันมีโรงเรือนในการผลิต
นำ ้าดื ่มและเครื ่องกรองนำ ้าระบบ RO จากงบประมาณไทยเข้มแข็ง
ในปี พ.ศ. 2555 และงบประมาณประชารัฐ ในปี พ.ศ. 2558 ชุมชน
บ้านผาชันสามารถขายนำา้ด่ืมได้วันละ 200 ถัง เกิดรายได้จากการขายนำา้
ประมาณเดือนละ 30,000 บาท ราคาขวดละ 5 บาท ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2559 - พ.ศ. 2561 ชุมชนมีรายได้จากการจำาหน่ายนำ้าดื่มเฉลี่ยปีละ
365,000 บาท โดยมีต้นทุนอยู ่ประมาณ 2.20 บาทต่อขวด หรือ
160,600 ต่อปี เมื่อหักต้นทุนแล้วจะได้กำาไรจากการขายนำ้า 204,400
บาทต่อปี ซ่ึงรายได้ดังกล่าวรวมถึงกำาไรจากการขายปลาของกองทุนปลา
นั้นได้นำามาจัดเป็นสวัสดิการให้แก่ชุมชน
 จะเห็นได้ว่าภายหลังจากมีโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ชุมชน
ผาชันจากพื้นที่ที่ขาดแคลนนำ้ากลายมาเป็นพื้นที่แหล่งผลิตนำ้าดื่มสำาคัญ
สำาหรับชุมชนและชุมชนรอบข้าง จากจุดเริ ่มต้นของงานวิจัย CBR
สู่การคิดค้นนวัตกรรมจัดการนำา้ของชุมชนภายใต้ช่ือ “แอร์แว” นำามาซ่ึง
ผลการะทบในเชิงเศรษฐกิจ และสังคม จำานวนมาก ปัจจุบันงานวิจัย
โครงการศึกษารูปแบบการจัดการนำา้ท่ีมีอยู่อย่างจำากัดให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด กรณีผาชัน ตำาบลสำาโรง อำาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
กลายเป็นโครงการต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาเรื่องนำ้า
ทั่วประเทศ
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 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
 (Social Return on Investment : SROI)   
 โครงการวิจัยในชุมชนบ้านผาชัน ตำาบลสำาโรง
 อำาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
 ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social
Return on Investment :SROI) โครงการศึกษารูปแบบการจัดการนำ้า
ที ่มีอยู ่อย่างจำากัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด กรณีผาชัน ตำาบลสำาโรง
อำาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงปี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2550
มีผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้
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 จากค่าอัตราส่วนของผลตอบแทนทางสังคม (SROI) โครงการ
ศึกษารูปแบบการจัดการนำ้าที่มีอยู่อย่างจำากัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
กรณีผาชัน ตำาบลสำาโรง อำาเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี เท่ากับ
มีค่า 5.44 หมายความว่า เงินลงทุนจาก สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
จำานวน 1 บาท สามารถสร้างผลกระทบทางสังคมได้ 5.44 บาท
ผู ้อ่านสามารถอ่านผลการประเมินในรายละเอียดเชิงลึกได้ในเล่ม
รายงานวิจัยฉบับโครงการ “การประเมินผลโครงการวิจัยภายใต้
การสนับสนุนของ สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น”

“...ความสำาเร็จของโครงการดังกล่าว
ทำาให้ปัจจุบันชุมชนกลายเป็นหมู่บ้าน
ศูนย์เรียนรู ้โดยมีผู ้มาศึกษาดูงาน
จากทั่วประเทศ และสิ ่งประดิษฐ์
“แอร์แว”ได้ถูกนำาไปใช้ในหลายชุมชน
ทั่วประเทศ...”

นายคำาพัน เชิดชัย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านผาชัน

และนักวิจัยท้องถิ่นในโครงการ
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ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล

	 ประวัติความเป็นมา
 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล เริ่มดำาเนินการ
ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 มีสถานะเป็นศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
มี นายสมพงษ์ หลีเคราะห์ เป็นผู้ประสานงานหลักประเด็นการศึกษา
ส่วนใหญ่ศึกษาด้านชุมชนกับการจัดการทรัพยากร โดยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550
จนถึงปัจจุบัน ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดสตูล ดำาเนินการ
ประสานโครงการวิจัย จำานวน 57 โครงการ สามารถสร้างนักวิจัย
ท้องถิ่น จำานวนทั้งสิ้น 530 คน 

	 ความสำาเร็จของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 จากการติดตามโครงการวิจัยท่ีส่งผลกระทบเชิงบวก แยกประเภท
ตามคุณภาพโครงการที่ประสบความสำาเร็จและล้มเหลวในเชิงคุณภาพ
ผลกระทบ (Impact) โดยระดับความสำาเร็จของโครงการวิจัยกำาหนดไว้
ที่ 4 ระดับ ได้แก่ โครงการที่ส่งผลกระทบเชิงบวกในระดับประเทศ
(เกรด A) ระดับจังหวัด (เกรด B) ระดับชุมชน (เกรด C) และไม่ส่งผล
กระทบเชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้เสีย (เกรด F) พบว่า ศูนย์ประสานงาน
วิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูล มีโครงการวิจัยที่ส่งผลกระทบใน 3 ระดับ
ได้แก่ โครงการวิจัยที่ส่งผลกระทบเชิงบวกในระดับประเทศ (เกรด A)
มีจำานวน 2 โครงการ ระดับจังหวัด (เกรด B) มีจำานวน 15 โครงการ
และระดับชุมชน (เกรด C) มีจำานวน 40 โครงการ
 ภายใต้การดูแลและการสนับสนุนของศูนย์ประสานงานวิจัย
เพ่ือท้องถ่ินจังหวัดสตูล พบว่า มีโครงการท่ีประสบผลสำาเร็จ สามารถสร้าง
กระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม และส่งผล
กระทบระดับประเทศ เป็นโครงการที่มีประเด็นด้านการท่องเที่ยว และ
ด้านเศรษฐกิจชุมชนคือ โครงการวิจัยในชุมชนบ่อเจ็ดลูก ตำาบลปากนำ้า
อำาเภอละงู จังหวัดสตูล จำานวน 2 โครงการ ซ่ึงโครงการต่อเน่ืองและต่อยอด

มูลค่า และ คุณค่า จากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  I   178



	 โครงการวิจัยในชุมชนบ่อเจ็ดลูก	ตำาบลปากนำา้
	 อำาเภอละงู	จังหวัดสตูล
 โครงการวิจัยเพื ่อท้องถิ ่น (CBR) ในพื้นที ่ชุมชนบ่อเจ็ดลูก
ตำาบลปากนำ ้า อำาเภอละงู จังหวัดสตูล ได้ดำาเนินโครงการวิจัย
จำานวน 2 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง คือ

 1) โครงการศึกษาศักยภาพของชุมชนเพื ่อการจัดการ
การท่องเที่ยวชุมชนบ่อเจ็ดลูก ตำาบลปากนำ้าอำาเภอละงู จังหวัดสตูล
ดำาเนินโครงการ ในปี พ.ศ. 2548
 2) โครงศึกษารูปแบบและพัฒนาศักยภาพการท่องเที ่ยว
ของเครือข่ายการท่องเท่ียวโดยชุมชน จังหวัดสตูล ดำาเนินโครงการ ในปี
พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นโครงการขยายผลจากโครงการแรก
 จากความสำาเร็จของการดำาเนินโครงการวิจัยในชุมชนบ่อเจ็ดลูก 
ตำาบลปากนำ้า อำาเภอละงู จังหวัดสตูล ส่งผลให้เกิดผลกระทบทาง
เศรษฐกิจชุมชน เกิดอาชีพด้านการท่องเที่ยว นำามาซึ่งรายได้ของชุมชน
และเกิดเครือข่ายการท่องเที่ยวใน 5 จังหวัด อันดามัน - อ่าวไทย
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 โดยมีประเด็นศึกษา (Issue based cluster) และความสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ดังนี้
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	 ที่มาและความสำาเร็จ
 ด้วยทัศนียภาพของพื้นที่บ่อเจ็ดลูก ล้อมรอบไปด้วยนำ้าทะเล
สีเขียว มีชายหาด ถำ้าต่าง ๆ หน้าผา แหล่งปะการัง แหล่งหอยตะเภา
เป็นที่ขึ้นชื่อ ซึ่งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและมีโบราณสถานบ่อเจ็ดลูก
ท่ีมีประวัติความเป็นมาท่ียาวนาน ถือเป็นต้นกำาเนิดของชุมชน เม่ือเร่ิมมี
คนรู้จักมากขึ้นก็มีนายทุนจากข้างนอกเข้ามาเช่าที่ดินของชาวบ้าน
ท่ีทำารีสอร์ท ชุมชนบ่อเจ็ดลูกเร่ิมถูกบอกเล่าจากปากต่อปาก ขยายสู่สังคม
กว้างรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นจากหลายพื้นที่ ทั้งที่เป็นคนไทยและ
ชาวต่างชาติ อีกทั้งมีบริการเช่าเรือของชาวบ้านในพื้นที่ไปเที่ยวเกาะ
ตกปลา จนเป็นอาชีพเสริมของคนในชุมชน และยังสร้างรายได้แก่
คนในชุมชน อย่างไรก็ตามการท่องเท่ียวยังส่งผลกระทบเชิงลบต่อชุมชน
ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนที่เป็นคน
มุสลิม เช่น การด่ืมสุรา การแต่งกายไม่สุภาพ “โครงการศึกษาศักยภาพ
ของชุมชนเพื ่อการจัดการการท่องเที ่ยวชุมชนบ่อเจ็ดลูก	ตำาบล
ปากนำ ้า	อำาเภอละงู	จังหวัดสตูล” เกิดขึ ้นโดยที ่แกนนำาในชุมชน
เห็นสภาพปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว และปัญหา
อีกประการหนึ่ง คือ คนในชุมชนเองยังไม่สามารถบอกเล่าเรื ่องราว
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของบ่อเจ็ดลูก
ได้เหมือนๆ กัน ซึ่งคนในชุมชนเองก็เล่าไม่ตรงกัน
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ ชุมชนบ่อเจ็ดลูกมีแรงจูงใจ
ที่จะช่วยกันเพื่อหาหนทางในการแก้ปัญหา และหาแนวทางจัดการท่อง
เที่ยวจะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชน และ
สอดคล้องกับวิถีชุมชน รวมถึงแนวทางในการสร้างเกราะป้องกันไม่ให้
วัฒนธรรมภายนอกมาครอบคลุม ครอบครอง วิถีชุมชนอิสลาม
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 หลังจากดำาเนินโครงการวิจัยเพื่อศึกษาศักยภาพของชุมชนเพื่อ
การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนบ่อเจ็ดลูกแล้วเสร็จ ส่งผลให้ชุมชนบ่อ
เจ็ดลูกมีแนวทางการจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม ชุมชนสามารถ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง ภายใต้กลุ่มจัดการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์โดยชุมชน
 จากความสำาเร็จดังกล่าว นำาไปสู่การดำาเนินโครงการศึกษาเพื่อ
ขยายผลความสำาเร็จในระดับภาคใต้ภายใต้ชื่อโครงการ “การศึกษารูป
แบบและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของเครือข่ายการท่องเที่ยว
โดยชุมชน	จังหวัดสตูล” ดำาเนินโครงการ ในปี พ.ศ. 2553 เมื่อเสร็จ
สิ้นโครงการวิจัย เกิดผลลัพธ์ในการขยายผลการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนอีก ใน 5 จังหวัดอันดามัน ซึ่งรวมตัวในลักษณะเครือข่ายการท่อง
เที่ยวโดยชุมชน 
 จากการลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์ทีมนักวิจัยในโครงการ “ศึกษาศักยภาพ
ของชุมชนเพ่ือการจัดการการท่องเท่ียวชุมชนบ่อเจ็ดลูก	ตำาบลปากนำา้
อำาเภอละงู	จังหวัดสตูล” โดยมี นายยูหนา หลงสมัน เป็นหัวหน้า
โครงการ เริ่มดำาเนินโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เสนอโครงการต่อ
สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ได้รับการอนุมัติให้ดำาเนินโครงการในปี พ.ศ.
2547 แต่เนื่องจากในปีดังกล่าวชุมชนประสบปัญหาภัยสึนามิ จึงได้เริ่ม
โครงการจริงในปี พ.ศ. 2558 ซึ ่งช่วงเริ ่มแรก ในการทำางานวิจัย
เพื่อท้องถิ่น นายยูหนา หลงสมัน หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า... 
 
 “….ช่วงเริ ่มแรกในการทำางานวิจัยรู ้สึกว่า การทำาวิจัย
เป็นเรื ่องยากและซับซ้อน เนื ่องจากตัวเองจบการศึกษาเพียง
ชั ้นประถมศึกษาที ่ 6 จึงไม่มีความรู ้ในเชิงวิชาการ อีกทั ้ง
ในปีดังกล่าว นายสมพงษ์ หลีเคราะห์ เพิ ่งเริ ่มปฏิบัติหน้าที ่
เป็นพี ่เลี ้ยง จึงเป็นการเรียนรู ้ร่วมกัน การดำาเนินการศึกษา
โดยใช้กระบวนการ CBR ในช่วงนั ้นจึงต้องใช้ความอดทน
ในการเรียนรู้กระบวนการทำางานวิจัย….”
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 “….ในช่วงปีแรกในการดำาเนินโครงการ กระแสของ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนยังไม่มีเกิดขึ้น เพราะยังเป็นพื้นที่ห่างไกล
รถยนต์ยังไม่สามารถเข้าถึงได้ เป็นเพียงชุมชนชาวประมงการชักชวน
ให้คนในชุมชนร่วมดำาเนินโครงการวิจัยจึงเป็นไปด้วยความยากลำาบาก
เพราะชุมชนยังมองไม่เห็นภาพที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวได้ หัวหน้าโครงการจึงร่วมมือกับพี่เลี้ยงคัดเลือกชาวบ้าน
กลุ่มหนึ่งที่มีผลต่อชุมชนไปศึกษาดูงานที่มีการจัดการการท่องเที่ยว
โดยชุมชนในพื้นที ่ภาคเหนือ (CBTI) ได้แก่ บ้านแม่กำาปองและ
บ้านแม่กลางหลวง ซึ่งเป็นพื้นที่การวิจัยของ สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อ
ท้องถิ ่น หลังจากไปศึกษาดูงาน ชุมชนได้เปิดโลกทัศน์ มองเห็น
แนวทางที ่จะพัฒนาชุมชนบ่อเจ็ดลูก ตำาบลปากนำ้า อำาเภอละงู
จังหวัดสตูล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเห็นความสำาคัญต่อกระบวน
การวิจัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
 กระบวนการศึกษา ทีมวิจัยชาวบ้านได้เก็บรวบรวมข้อมูล
สำารวจแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ในพ้ืนท่ีท่ีเป็นทุนของชุมชน เพ่ือประเมิน
ศักยภาพ โดยได้ข้อสรุปว่าจะทำาโฮมสเตย์ การดำาเนินกิจกรรมได้
ให้พ่ีน้องในชุมชนรวมกันลงหุ้น หุ้นละ 100 บาท สมาชิกหน่ึงครอบครัว
ถือหุ้นได้ไม่เกิน 200 หุ้น โดยสามารถผ่อนจ่ายเป็นงวดๆ สมาชิก
ที่ถือหุ ้น 200 หุ้น ผ่อนได้ 20 เดือน เดือนละ 1,000 บาท ส่วน
สมาชิกที่ถือหุ้น 100 หุ้น ผ่อนได้เดือนละ 500 บาท ครั้งแรกที่มา
รวมหุ้นกันมีสมาชิกประมาณ 40 คน แต่ช่วยนั้นคนในชุมชนไม่มีเงิน
ทุนในการลงหุ ้นทางทีมวิจัย จึงได้นำางบประมาณที ่เป็นส่วน
ของค่าตอบแทนทีมวิจัยมาลงทุนก่อน ประมาณ 45,000 บาท
เป็นทุนตั้งต้นในการสร้างโฮมสเตย์และโปรแกรมนำาเที่ยว
 จนเกิดรูปแบบการท่องเที ่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
เกิดกลุ ่มการจัดการการท่องเที ่ยวเชิงอนุรักษ์โดยองค์กรชุมชน
บ้านบ่อเจ็ดลูก มีชื ่อกลุ ่มเป็นภาษามาลายูว่า “Telagatujuh
Seashore” นำามาซึ ่งผลกระทบทางเศรษฐกิจแก่คนในชุมชน
ทั้งรายได้จากโฮมสเตย์ เรือนำาเที่ยว ของที่ระลึก รวมถึงอาหารต่างๆ 
เป็นต้น....” 
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 ชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก สามารถรองรับนักท่องเท่ียวได้ตลอดท้ังปี
ซ่ึงทางชุมชนได้เตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเท่ียวโดยการเปิด
ให้บริการบ้านพัก Homestay เริ ่มให้บริการตั ้งแต่ ปี พ.ศ. 2549
จำานวน 12 ห้อง ประกอบด้วย 1) ห้องพักแบบรวม มีจำานวน 3 ห้อง 
รองรับนักท่องเที่ยวเข้าพักได้ จำานวน 10 - 15 คนต่อห้อง หากเข้าพัก 
40 คนขึ้นไป ค่าใช้จ่ายท่านละ 120 บาทต่อคืน ถ้าน้อยกว่า 40 คน
ค่าใช้จ่ายคนละ 200 บาทต่อคืน 2) ห้องพักขนาดเล็กมีให้บริการ
จำานวน 9 ห้อง สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ จำานวน 4 คนต่อห้อง
คิดค่าบริการห้องละ 600 บาท ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2549 การให้บริการ
บ้านพักสามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน 1 ล้านกว่าบาทต่อปี
และรายได้เฉลี่ยสูงขึ้นในทุกๆ ปี ในปี พ.ศ. 2561 สามารถสร้างรายได้
สูงถึง 2,200,000 บาท โดยเมื ่อหักต้นทุนแล้ว กำาไรที ่ได้คิดเป็น
50 % ของรายได้ทั้งหมด โดยกำาไรทางชุมชนได้นำาไปบริหารจัดการ
เป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกในกลุ่ม
  นอกจากนั้นในชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูกยังมีบริการเรือนำาเที่ยว
โดยริเร่ิมให้บริการต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2548 ซ่ึงพัฒนาการให้บริการ 2 ระยะ

 1) ระยะที่ 1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2559 ใช้เรือประมง
พื้นบ้านให้บริการ มีทั้งหมด 10 ลำา ให้บริการในรูปแบบเช่าเหมาลำา
2,500 บาทต่อลำา สามารถนั่งได้ 15 คน สามารถให้บริการได้เฉลี่ย 10
เท่ียวต่อลำาต่อปี รายได้คิดเป็น 25,000 บาทต่อลำาต่อปี หรือสร้างรายได้
ท้ังหมด 250,000 บาทต่อปี โดยมีต้นทุนเพียงค่านำา้มันคร้ังละ 300 บาท
หรือ 30,000 บาทต่อปี เมื่อหักต้นทุนแล้วสามารถสร้างกำาไรเฉลี่ยปีละ
220,000 บาท 
 2) ระยะท่ี 2 ให้บริการต้ังปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562 เรือนำาเท่ียว
มีการพัฒนาได้ดีข้ึน มีการดัดแปลงเรือให้มีความเหมาะสมต่อการบริการ
นักท่องเที่ยว โดยมีการเสริมที่นั ่ง ต่อเติมหลังคา และเปลี่ยนราคา
การให้บริการ คือ 800 บาทต่อคน น่ังได้ 13 คนต่อลำา ซ่ึงมีเรือให้บริการ
ทั้งหมด จำานวน 10 ลำา สามารถให้บริการได้เฉลี่ย 20 เที่ยวต่อลำาต่อปี
รายได้คิดเป็น 208,000 บาทต่อลำาต่อปี หรือสร้างรายได้ท้ังหมด 2,080,000
บาทต่อปี โดยมีต้นทุนอยู่ที่ 1,170,000 บาทต่อปี เมื่อหักต้นทุนแล้ว
สามารถสร้างกำาไรจากการให้บริการเรือท่องเท่ียวเฉล่ียปีละ 910,000 บาท
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	 รายละเอียด	รายได้จากการให้บริการ
	 บ้านพัก	Homestay

มูลค่า และ คุณค่า จากงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  I   186



 เมื ่อหักจากสัดส่วนต้นทุน กำาไรที ่ได้จะถูกนำามาปันส่วน
เพื่อดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนบ่อเจ็ดลูก แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้ดังนี้   

 ส่วนที่	1 กำาไรร้อยละ 50.00 เป็นค่าตอบแทน
    ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม
 ส่วนที่	2 กำาไรร้อยละ 50.00 เป็นค่าตอบแทนแก่ชุมชน 
             กำาไรในส่วนที่ 2 สามารถแยกสัดส่วนออกเป็น ดังนี้ 

  1) กำาไรร้อยละ 2.50 เป็นการบริจาคซะกาต ( ) ตามหลัก
     ศาสนาอิสลาม 
 2) กำาไรร้อยละ 22.5 เป็นการปันผลให้แก่สมาชิกผู้ถือหุ้น 
 3) กำาไรร้อยละ 13.5 เป็นค่าบำารุงรักษา ซ่อมแซมโฮมสเตย์ 
 4) กำาไรร้อยละ 4.5 เป็นสวัสดิการชุมชน เช่น ทุนการศึกษา
     ของขวัญรับขวัญ กระเช้าเพื่อเยี่ยมไข้ 
  5) กำาไรร้อยละ 4.5 เป็นค่าใช้จ่ายเพื่อกิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อม
 
 รายละเอียด	รายได้จากการให้บริการเรือนำาเที่ยว มีดังนี้

 การพัฒนาระยะที่	1 ต้นทุนการดำาเนินงานที่ผู้ประกอบการ
ต้องแบกรับของธุรกิจนี้ คือ ค่านำ้ามันของเรือ ซึ่งในการให้บริการต่อ
เที่ยวจะใช้นำ้ามัน 10 ลิตร คิดเป็นเงิน 300 บาทต่อเที่ยว
  

 ซะกาต ( ) หรือทานประจำาปี หมายถึงทรัพย์สินส่วนเกินจำานวนหนึ่ง
ซึ่งมุสลิมต้องจ่ายให้แก่ผู ้ที ่มีสิทธิได้รับเมื่อครบรอบปี ถ้ามุสลิมคนใดมีทรัพย์สิน
เงินทอง สินค้าที่เหลือในรอบปีแล้วไม่ทำาการบริจาค ผู้นั้นก็ผู้หนึ่งที่ทำาผิดบัญญัติ
ของอิสลามและยังถือเป็นการผิดกฎหมายในบางประเทศที่ใช้กฎหมายอิสลาม
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 ดังนั้น ประมาณการกำาไรสุทธิขั้นตำ่าที่เกิดขึ้นจากการดำาเนิน
ธุรกิจบริการเรือนำาเที่ยวของชุมชนบ่อเจ็ดลูก ในระยะที่ 1 ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2548 - ปี พ.ศ. 2559 ดังนี้

 การพัฒนาระยะที่	2 สำาหรับกำาไรสุทธิของชุมชนที่เกิดจาก
การดำาเนินธุรกิจบริการเรือนำาเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวของชุมชนบ่อเจ็ดลูก
ปี พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561 โดยเรือแต่ละลำารองรับนักท่องเที่ยวได้ 13
คน โดยในแต่ละปีสามารถให้บริการนักท่องเที่ยวได้ 20 รอบต่อลำาต่อปี
คิดค่าบริการ 800 บาทต่อคน โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย คือ ค่าเรือ
150 บาท ค่าไกด์/สตาฟ 200 บาท ค่าเช่าเรือแคนนู 100 บาท
ค่าอาหารกลางวัน 100 บาท ค่าอาหารว่าง 50 บาท ค่าประกันอุบัติเหตุ
50 บาท (เงิน 37 บาท สำาหรับทำาประกัน 13 บาท สำาหรับจ้างเยาวชน
จัดทำาเอกสาร) และค่าเอเจนซ่ีท่ีนำานักท่องเท่ียวเข้ามาใช้บริการ 150 บาท
ซึ่งเมื่อแยกค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วคิดเป็นต้นทุน 350 บาทต่อคน ได้แก่
ค่าเช่าเรือแคนนู ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าประกันอุบัติเหตุ 
และค่าเอเจนซี่โดยต้นทุนทั้งหมดนี้ ถือเป็นการสร้างอาชีพและสร้าง
รายได้ให้แก่คนในชุมชนเช่นเดียวกัน
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 ภายหลังมีโครงการต่อยอด “โครงศึกษารูปแบบและพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที ่ยวของเครือข่ายการท่องเที ่ยวโดยชุมชน
จังหวัดสตูล” ได้รับงบประมาณจาก สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ในปี
พ.ศ. 2553 ผลการดำาเนินโครงการวิจัยส่งผลให้เกิดการขยายไปยังชุมชน
อื่นๆ กระบวนการเหล่านี้ต่อยอดไปสู่วิสาหกิจชุมชน จนพัฒนาไปสู่
วิสาหกิจจัดการตนเองหาดปากบารา จำานวน 14 ชุมชน ซึ่งมีเป้าหมาย
ร่วมกัน คือ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน โดยการ
ทำา MOU ร่วมกันทั้ง 14 วิสาหกิจ เพื่อช่วยกันดูแลรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติ จนพัฒนาไปสู่เครือข่าย (การท่องเท่ียวโดยชุมชนจังหวัดสตูล)
และพัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงระดับจังหวัดเขตอันดามัน ได้แก่ จังหวัด
ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง และสตูล โดยเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว
ของทั้ง 5 จังหวัด จำานวน 10 ชุมชน จังหวัดละ 2 ชุมชน จนเกิดเป็น
โปรแกรมท่องเที่ยวที่เชื่อมต่อกัน

   โดยกำาไรขั ้นตำ ่าสุทธิ จากการดำาเนินธุรกิจเรือนำาเที ่ยว ปี
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561 ดังนี้
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 กล่าวคือ สมาชิกเครือข่ายทุกคนสามารถอธิบายเส้นทาง
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างๆ ของชุมชนใน 5 จังหวัดนั้นได้และพัฒนาไปสู่
ความร่วมมือจับคู ่ทางธุรกิจเป็นภาคีเครือข่ายธุรกิจการท่องเที ่ยว
โดยการแนะนำาภาคีต่างๆ เช่น บริษัททัวร์ โรงแรม หรือบริการต่างๆ
ท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว จัดการเอกสาร ข้อมูลท่องเท่ียว
การรับ - ส่ง ต่อนักท่องเที่ยวไปยังชุมชนเครือข่ายได้ ปัจจุบันได้มี
การเชื่อมโยงการท่องเที่ยว อันดามัน - อ่าวไทย จำานวน 30 ชุมชน
เกิดเครือข่ายการท่องเที่ยวมากขึ้น ที่ช่วยหนุนเสริมกัน
 การที ่ สำานักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัย
เพื่อท้องถิ่น เข้ามาสนับสนุน ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำาคัญของชุมชนบ่อเจ็ด
ลูก ที ่เริ ่มศึกษาและพัฒนาศักยภาพของชุมชนจนกลายเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนเป็นจำานวนมาก รวมถึง
การพัฒนาคนในชุมชนให้ตื ่นตัวและพร้อมรับมือในการท่องเที ่ยว
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ในอนาคต โดยการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถรองรับนักท่องเท่ียว
โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่เคยกลุ่มติดยาเสพติด มีการพัฒนาตนเอง
จนเป็นไกด์หรือมัคคุเทศก์มืออาชีพ และเป็นพี ่เลี ้ยงให้แก่เยาวชน
รุ่นใหม่ๆ ได้ จนเป็น “Community Based Tourism”

 ด้วยผลสำาเร็จดังกล่าว งานวิจัยในชุมชนบ่อเจ็ดลูกตำาบล
ปากนำ ้า อำาเภอละงู จังหวัดสตูล ทั ้งสองโครงการส่งผลกระทบ
เชิงบวกในระดับภาค จากการเกิดเครือข่ายการท่องเที่ยวในจังหวัด
สตูล ต่อมานำามาสู ่การเกิดเครือข่ายการท่องเที ่ยวระดับภูมิภาค
ในปัจจุบัน คือ 5 จังหวัดในแถบอันดามัน แต่งานวิจัยเพื ่อท้องถิ ่น
ทั ้งสองโครงการมีศักยภาพเพียงพอที ่จะส่งผลกระทบระดับ
ประเทศในอนาคตอันใกล้
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	 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน	
	 (Social	Return	on	Investment	:	SROI)
	 โครงการวิจัยในชุมชนบ่อเจ็ดลูก	ตำาบลปากนำ้า
	 อำาเภอละงู	จังหวัดสตูล
  ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social
Return on Investment :SROI) ของโครงการวิจัยในชุมชนบ่อเจ็ดลูก
ตำาบลปากนำา้ อำาเภอละงู จังหวัดสตูล ในช่วงปี พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2555
โดยประเมินผลตอบแทนจาก 2 โครงการวิจัยท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกัน คือ 
“โครงการศึกษาศักยภาพของชุมชนเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว
ชุมชนบ่อเจ็ดลูก	ตำาบลปากนำ้า	อำาเภอละงู	จังหวัดสตูล” ในปี พ.ศ.
2548 และโครงการต่อยอด “โครงการศึกษารูปแบบและพัฒนา
ศักยภาพการท่องเที่ยวของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน	จังหวัด
สตูล” ในปี พ.ศ. 2553 มีผลการวิเคราะห์เป็นดังนี้
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 จากค่าอัตราส่วนของผลตอบแทนทางสังคม (SROI) ในชุมชน
บ่อเจ็ดลูก ตำาบลปากนำา้ อำาเภอละงู จังหวัดสตูล 2 โครงการ มีค่าเท่ากับ
19.66 หมายความว่า เงินลงทุนจาก สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น จำานวน
1 บาท สามารถสร้างผลกระทบทางสังคมได้ 19.66 บาท 

“...หากไม่มีกระบวนการวิจัยแบบ CBR นั้น
ชาวบ ้านก ็ย ั งคงประกอบอาช ีพประมง
เพียงอย่างเดียว คงเป็นเพียงชาวประมงหากิน
ในทะเล กระบวนการวิจัยแบบ CBR คือจุด
เปลี่ยนของชีวิตไม่ใช่แค่เรื่องอาชีพหรือรายได้
เท่านั ้น แต่เสมือนได้เรียนหนังสือ ทุกวันนี ้
ตนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเป็นไกด์
พานักท่องเที่ยว และยังใช้กระบวนการแบบ
CBR ในการต่อยอดในชีวิตประจำาวัน ต่อยอด
กิจกรรมของชุมชนอยู่เสมอ”

นายยูหนา หลงสมัน 
นักวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูล
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ศูนย์ประสานงานวิจัยอิสลามศึกษา
และวัฒนธรรม	จังหวัดปัตตานี

	 ประวัติความเป็นมา
  ศูนย์ประสานงานวิจัยอิสลามศึกษาและวัฒนธรรม จังหวัด
ปัตตานี เริ่มดำาเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 มีสถานะเป็นศูนย์ประสาน
งาน โดยมี นางสาวตูแวคอลีเย๊าะ กาแบ เป็นผู ้ประสานงาน และ
ทำาหน้าที่เป็นพี่เลี ้ยงในการหนุนเสริมทีมวิจัยชุมชน โดยการดำาเนิน
โครงการวิจัยส่วนใหญ่ศึกษาประเด็นด้านการศึกษา และชุมชนกับ
การจัดการทรัพยากร โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2562 ดำาเนินการ
ประสานงานวิจัยแล้วจำานวน 49 โครงการ สามารถสร้างนักวิจัยท้องถ่ิน
รวมทั้งหมดจำานวน 398 คน 

 	 ความสำาเร็จของศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 จากการติดตามโครงการวิจัยท่ีส่งผลกระทบเชิงบวกแยกประเภท
ตามคุณภาพโครงการที่ประสบความสำาเร็จและล้มเหลวในเชิงคุณภาพ
ผลกระทบ (Impact) โดยระดับความสำาเร็จของโครงการวิจัยกำาหนดไว้
ที่ 4 ระดับ ได้แก่ โครงการที่ส่งผลกระทบเชิงบวกในระดับประเทศ
(เกรด A) ระดับจังหวัด (เกรด B) ระดับชุมชน (เกรด C) และไม่ส่ง
ผลกระทบเชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้เสีย (เกรด F) พบว่างานวิจัยภายใต้
การดำาเนินงานของ ศูนย์ประสานงานวิจัยอิสลามศึกษาและวัฒนธรรม
จังหวัดปัตตานี ส่งผลกระทบ 3 ระดับ ได้แก่ โครงการวิจัยที่ส่งผล
กระทบเชิงบวกในระดับจังหวัด (เกรด B) มีจำานวน 7 โครงการ
ระดับชุมชน (เกรด C) มีจำานวน 34 โครงการ และโครงการไม่ส่งผล
กระทบเชิงบวกต่อผู ้มีส่วนได้เสีย (เกรด F) มีจำานวน 8 โครงการ
ยังไม่มีโครงการวิจัยที่ส่งผลกระทบเชิงบวกในระดับประเทศ
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 ภายใต้การดูแลและการสนับสนุนของศูนย์ประสานงานวิจัย
อิสลามศึกษาและวัฒนธรรม จังหวัดปัตตานี พบว่า มีโครงการที่ประสบ
ผลสำาเร็จสามารถสร้างกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
รูปธรรมเป็นโครงการที่มีประเด็นที่เกี ่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น
เยาวชน ผู ้พิการ ผู ้สูงอายุ และกลุ่มชาติพันธุ ์ ในพื้นที ่ตำาบลปูยุด
อำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

 โครงการวิจัยในชุมชนบ้านรามง
	 ตำาบลปูยุด	อำาเภอเมือง	จังหวัดปัตตาน ี
 งานวิจัยในชุมชนบ้านรามง ตำาบลปูยุด อำาเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี  มีจำานวน 1 โครงการ คือ “โครงการแนวทางการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนชมรมมิสยิดดารุลฮูดาบ้านรามง
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	ตำาบลปูยุด	อำาเภอเมือง	จังหวัด
ปัตตานี” ดำาเนินโครงการในปี พ.ศ. 2559 
  งานวิจัยส่งผลให้เกิดกลไกการแก้ปัญหาเยาวชนติดยาเสพติด
ภายใต้ความร่วมมือของเยาวชนและผู้นำา 4 เสาหลัก ได้แก่ ผู้นำาศาสนา
ผู้นำาท้องถิ ่น  ผู ้นำาท้องถิ ่น และผู้นำาธรรมชาติ ก่อให้เกิด แนวทาง
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืนแก่เยาวชน ส่งผลให้ปัญหา
ยาเสพติดของเยาวชนในชุมชนหมดไป เยาวชนในชุมชนบ้านรามง
มีคุณภาพ สามารถเข้าใจหลักศาสนา อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องตามความ
ต้องการของอิสลามเป็นคนดี มีจิตอาสา ช่วยเหลือสังคมเป็นแบบอย่าง
ที ่ดี และสามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพิ ่มขึ ้นโดยโครงการ
มีประเด็นศึกษาและสอดคล้องกับ SDGs ดังนี้
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 โดยมีประเด็นศึกษา (Issue based cluster) และความสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ดังนี้
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 ที่มาและความสำาเร็จ
 ชมรมดารุลฮูดารามง เป็นองค์กรอยู่ภายใต้การดูแลของมัสยิด
ดารุลฮูดารามง ในชุมชนบ้านรามง ตำาบลปูยุด อำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยมี นายอับดุลอาซิ กะลูแป โต๊ะอีหม่าม
มัสยิดดารุลฮูดารามง เป็นผู้ก่อต้ัง โดยมีเป้าหมายเพ่ือดูแลเยาวชนให้อยู่
ในหลักศาสนา สร้างคุณธรรมจริยธรรม ด้วยกิจกรรมอบรมตัรบียะห์
และมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้สมาชิกชมรมเข้าใจวิถีชีวิต
แบบอิสลามท่ีถูกต้อง เยาวชนชมรมมัสยิดดารูลฮูดารามงได้รับการอบรม
ปลูกฝังความเข้าใจถึงคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนการปฏิบัติต่างๆ ตาม
แบบฉบับของศาสนาอิสลาม ได้ตระหนักถึงภัยของยาเสพติดและสื่อ
ต่างๆ ที่มีอิทธิพลและสร้างผลกระทบต่อเยาวชน สังคม
 ในอดีตการดำาเนินงานของชมรมมีอุปสรรคหลายประการ
ที่ทำาให้ไม่สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมที่ได้วางไว้ได้ เนื่องจากชุมชนยัง
ไม่เข้าใจ “การเป็นมือบนดีกว่ามือล่าง” ชมรมขาดความรู้ในการหางบ
ประมาณสนับสนุนกิจกรรม ขาดความร่วมมือของคนในชุมชน
ขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานท้องถิ่น ซึ่งภายหลังที่ชมรมได้ดำาเนิน
กิจกรรม พบว่า ชุมชนบ้านรามงมีปัญหาเรื ่องเยาวชน โดยเยาวชน
บางส่วนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ชุมชนเริ่มเป็นแหล่งมั่วสุ่ม
ของคนต่างถิ่น เนื่องจากเยาวชนบางส่วนขาดการศึกษา ว่างงาน และ
เยาวชนมุสลีมะห์ (สตรี) ก็มีปัญหาเพราะยังไม่มีคนควบคุมดูแล
ที ่สำาคัญความร่วมมือของชุมชนในการแก้ปัญหาดังกล่าวยังมีน้อย
คณะกรรมการมัสยิดและคณะกรรมการชมรมดารุลฮูดา บ้านรามง
จึงมีการปรึกษาหารือกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาและป้องกัน
กลุ ่มเยาวชนบ้านรามงไม่ให้ติดยาเสพติด โดยใช้แนวทางตามหลัก
อิสลามเพื่อแก่ไขปัญหา จึงนำามาสู่การดำาเนินโครงการวิจัย “โครงการ
แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนชมรมมิสยิด
ดารุลฮูดาบ้านรามง	โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	ตำาบลปูยุด	อำาเภอ
เมือง	จังหวัดปัตตานี” 

“การเป็นมือบนดีกว่ามือล่าง”  หมายถึงการเป็นผู้ให้ 
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 โครงการวิจัยได้รับงบประมาณจำานวน 175,000 บาท จาก สกว.
ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น เริ่มดำาเนินโครงการในปี พ.ศ. 2559 แล้วเสร็จในปี
พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนเพศชาย จำานวน 110 คน
ในชุมชนมีคุณธรรมและจริยธรรมโดยผ่านกระบวนการทำากิจกรรมต่างๆ
เช่น การเล่นกีฬา การฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม การทำากิจกรรม
ตามหลักศาสนาอิสลาม เพื่อให้เยาวชนในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน และ
ป้องกันไม่ให้ไปประพฤติในทางท่ีไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการยุ่งเก่ียวกับ
ยาเสพติด
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 จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ นายอับดุลอาซิ กะลูแป โต๊ะอีหม่าม
มัสยิดดารุลฮูดารามง ตำาบลปูยุด อำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พบว่า ชุมชน
บ้านรามง เป็นชุมชนที ่มีเยาวชนอายุระหว่าง 13 - 20 ปี จำานวน
160 คน แบ่งเป็นเยาวชนเพศชาย จำานวน 110 คนและเป็นเพศหญิง
จำานวน 50 คน โดยสถานการณ์ปัญหายาเสพติดใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ถือว่ามีความรุนแรงมากโดยเฉพาะอย่างยิ ่ง การเสพติด
นำ้ากระท่อม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหายาเสพติดประเภทอื่น ทั้งนี้
สถานการณ์ในชุมชนบ้านรามงประสบปัญหาค่อนข้างรุนแรงโดยเฉพาะ
กลุ่มวัยรุ ่น และเมื่อครอบครัวทางผู้เสพ พบว่า บุตรของตนเสพยา
เสพติด เยาวชนจะถูกส่งไปบำาบัด ณ ปอเนาะญาลันนันบารู เกาะแลหนัง
อำาเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ ่งเป็นสถานบำาบัดยาเสพติดตามหลัก
ศาสนาอิสลาม โดยจะมีต้นทุนในการบำาบัด คือ 1) ค่าบำารุงแรกเข้า
เป็นเงิน จำานวน 7,000 บาทต่อคน 2) ค่าใช้จ่ายรายเดือน 3,700 บาท
ต่อคนต่อเดือน ได้แก่ ค่าอาหารและขนม ซึ่งระยะเวลาในการบำาบัด
ที่คาดหวังผลในการรักษาแบบหายขาดต้องใช้ระยะเวลาถึง 2 ปี ส่งผล
ให้ชุมชนต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการบำาบัดอย่างน้อย 95,800 บาท
ต่อคน โครงการซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2562 เยาวชนในชมรม
มัสยิดดารูลฮูดารามง เพศชาย จำานวน 110 คน มีเพียง 1 คน ที่หลุด
และไปติดยาเสพติด
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 ผลลัพธ์จากงานวิจัย นายอับดุลกาซิ กะลูแป กล่าวว่า

 “…โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นสามารถรวบรวมเยาวชนเพศ
ชายในพื ้นที ่บ้านรามงทั ้งหมด 110 คน มาเข้าร่วมในกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการทำากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม
เสริมประสบการณ์ กีฬา วิชาการ และส่งผลกระทบเชิงบวกตั้งแต่
เริ ่มดำาเนินโครงการ ตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2562 เยาวชน
ในชมรมมัสยิดดารูลฮูดารามง เพศชาย จำานวน 110 คน มีเพียง
1 คน ที่หลุดลอดไปติดสิ่งเสพติด ซึ่งจากการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ทำาให้ชุมชนทราบถึงสถานการณ์อย่างรวดเร็ว จึงส่งเยาวชน
ไปบำาบัด ณ ปอเนาะญาลันนันบารู เกาะแลหนัง มากไปกว่านั้น
เนื่องจากกระบวนการวิจัยต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของคนทั้งชุมชน
ในการร่วมดูแลเยาวชน มีการจัดตั้งกองทุนดารุลฮูดารามง ซึ่งจะนำา
ผลตอบแทนจากกองทุนมาทำากิจกรรมในเยาวชนเพศชายอย่างต่อเน่ือง
การดูแลเยาวชนเกิดความยั่งยืน เกิดสวัสดิการให้แก่สมาชิกในชมรม
เช่น ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ…”

 งานวิจัยในชุมชนบ้านรามง ตำาบลปูยุด อำาเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี แม้ว่าจะส่งผลกระทบเชิงบวกในระดับชุมชนเท่านั้น อย่างไร
ก็ตาม ยาเสพติดยังคงเป็นประเด็นระดับชาติ งานวิจัยเพื่อท้องถิ ่น
ในชุมชนบ้านรามง อาจสามารถเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาเยาวชน
ที ่ติดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยใช้หลักศาสนา
ในการขับเคลื่อนให้แก่ประเทศได้ในอนาคต
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	 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน	
	 (Social	Return	on	Investment	:	SROI)
	 งานวิจัยในชุมชนบ้านรามง	ตำาบลปูยุด
	 อำาเภอเมือง	จังหวัดปัตตาน ี

 ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social 
Return on Investment :SROI) ของโครงการแนวทางการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมของเยาวชนชมรมมัสยิดดารุลฮูดาบ้านรามง
โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน ตำาบลปูยุด อำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ในช่วงปี พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2563 มีผลการวิเคราะห์เป็น ดังนี้
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 จากค่าอัตราส่วนของผลตอบแทนทางสังคม (SROI) โครงการ
แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของเยาวชนชมรมมัสยิด
ดารุลฮูดาบ้านรามง โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน ตำาบลปูยุด อำาเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี มีค่าเท่ากับ 33.37 หมายความว่า เงินลงทุนจาก สกว.
ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น จำานวน 1 บาท สามารถสร้างผลกระทบทางสังคม
ได้ 33.34 บาท ผู้อ่านสามารถอ่านผลการประเมินในรายละเอียดเชิงลึก
ได้ในเล่มรายงานวิจัยฉบับโครงการ “การประเมินผลโครงการวิจัย
ภายใต้การสนับสนุนของ สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น”

“…หากไม่มีงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน	CBR	การแก้ไข
ปัญหาติดยาเสพติดในชุมชนบ้านรามง	อาจจะ
ไม่รวดเร็วถึงขนาดนี้	เพราะการวิจัยแบบ	CBR
เห็นผลลัพธ์ตั้งแต่เริ่มดำาเนินโครงการ	เนื่องจาก
กระบวนการวิจัยต้องอาศัยการมีส่วนร่วม
ของคนทั้งชุมชนในการทำาวิจัย”

ดร.อับดุลอาซิ กะลูแป 
โต๊ะอีหม่ามมัสยิดดารุลฮูดารามง 

ตำาบลปูยุด อำาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
นักวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี
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ก้าวต่อไปของงานวิจัย

เพื่อท้องถิ่น (CBR)

 ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี งานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินของประเทศไทย
ภายใต้การสนับสนุนจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ซึ่งปัจจุบัน คือ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สกสว.) ได้สร้างผลกระทบทางสังคม (Social Impact) 
ทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับชุมชน ในประเด็นด้านชุมชน
กับการจัดการทรัพยากร ด้านเศรษฐกิจชุมชน ด้านการศึกษาของชุมชน
ด้านเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร ด้านการท่องเที่ยว และประเด็น
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และกลุ่มชาติพันธุ์ นอกจากนี้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) ยังสอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ดังที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 2
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 หากพิจารณาปัจจัยความสำาเร็จท่ีสำาคัญของงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน
(CBR) ในบริบทของประเทศไทย พบว่า ศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน
(Node) มีบทบาทสำาคัญและถือเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนงานวิจัย
CBR ซึ่งทำาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง และคอยหนุนเสริมงานวิจัยในระดับพื้นที่
ให้ประสบผลสำาเร็จได้ โดยบทบาทของศูนย์ประสานงานถือเป็นนวัตกรรม
ทางสังคมของชาติที่มีความแตกต่างจากงานวิจัย (CBR) ในต่างประเทศ
และถือเป็นหัวใจต่อการพัฒนาชุมชนฐานรากให้เกิดความเข้มแข็ง
และยั่งยืน โดยปัจจุบัน สกสว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นมีศูนย์ประสานงาน
วิจัยเพื่อท้องถิ่น (Node) กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
มากกว่า 37 ศูนย์ ซึ่งถือเป็นเครือข่ายงานวิจัยชุมชนขนาดใหญ่ที่ขับ
เคลื่อนมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง โดยศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น (Node) และพี่เลี้ยง คือคนในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่เจ้าหน้ารัฐส่วนกลาง
ส่งไปประจำา แต่เป็นนักวิจัยท้องถ่ินท่ีปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีท่ีมีความเข้มแข็ง
และมีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนที่ประสบความสำาเร็จ
ถูกยกระดับขึ ้นจากนักวิจัย CBR หรือ “นักวิจัยไทยบ้าน” ให้เป็น
“ผู้ประสานงาน” หรือ “พ่ีเล้ียง” เพ่ือถ่ายทอดความเข้มแข็งไปสู่นักวิจัย
ท้องถิ ่น ชุมชน หรือจังหวัดข้างเคียงโดยใช้กระบวนการวิจัย CBR
ซ่ึงศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน (Node) หรือ พ่ีเล้ียง มีบทบาท ดังน้ี  

	 1)	เป็นผู้ประสานงานกับ	สกว.	ส่วนกลาง
  ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื ่อท้องถิ ่น (Node) หรือ พี ่เลี ้ยง
ได้รับงบประมาณจาก สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นสัญญารายปี 
เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ประสานงานให้ทุนแก่ชาวบ้านเพื่อดำาเนินการวิจัย
รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการวิจัยเพื ่อท้องถิ ่นในชุมชน
หนุนเสริมให้ชุมชนคิดโจทย์ ประเด็นปัญหา ประเด็นคำาถามหรือข้อสงสัย
ที่คนในชุมชนเห็นว่ามีความสำาคัญ และต้องการจะค้นหาคำาตอบร่วมกัน
มาร่วมดำาเนินการวิจัย CBR
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	 2)	เป็นครู	และเป็นที่ปรึกษาให้กับชุมชน
  เมื่อชุมชนตกผลึกถึงประเด็นปัญหาของชุมชน และประสงค์
จะดำาเนินการวิจัยร่วมกัน พ่ีเล้ียงงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินจะเร่ิมกระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นให้ชุมชนผ่านรูปแบบ
ที่แตกต่างกันไป เช่น 1) จัดกระบวนการให้มีการศึกษาดูงานในชุมชน
CBR อ่ืนๆ ท่ีประสบความสำาเร็จต่อการแก้ไขปัญหาในรูปแบบท่ีคล้ายกัน
2) เชิญวิทยากรหรือผู ้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ มาให้ความรู ้
แก่ชุมชน หรือ 3) บอกเล่าประสบการณ์ในการทำาวิจัยในอดีต
ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีจึงเปรียบพ่ีเล้ียงงานวิจัยเสมือนเป็นครูกระบวนการ
คอยชี้แนะแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระหว่างดำาเนินงานวิจัย นอกจากนี้
ยังเป็นที่ปรึกษาในด้านอื่นๆ ช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนทั้งที่เกี่ยวกับ
งานวิจัยและไม่เกี่ยวกับงานวิจัย

 3)	เป็นเพื่อนคู่คิดของชุมชน
  จากบทบาทความเป็นครู และเป็นที ่ปรึกษาให้กับชุมชน
ระหว่างดำาเนินการวิจัย จากการศึกษาของผู ้เขียน พบว่า บทบาท
ของพี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นยังมีบทบาทเป็นเพื่อนคู่คิดของชุมชน
แม้ว่างานวิจัยของชุมชนจะสิ ้นสุดแล้ว แต่บทบาทของพี ่เลี ้ยง
ยังคงดำาเนินต่อไป โดยยังคงคอยติดตาม ช่วยประสานงาน ให้งานวิจัย
ของชุมชนสามารถนำามาใช้ประโยชน์ต่อชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริม
และกระตุ้นให้ชุมชนดำาเนินงานต่อเพื่อให้เกิดผลกระทบ (Impact)
ต่อชุมชน จนขยายใหญ่สู่ระดับจังหวัดและระดับประเทศได้

“…พี่เลี้ยงมีความสำาคัญมาก คอยสนับสนุนนักวิจัยท้องถิ่น
ในการขับเคลื่อนงาน หากไม่มีพี ่เลี ้ยงหรือวันหนึ่งไม่มี
บทบาทการดำาเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในชุมชนอาจไม่ได้
รับการสานต่อ เพราะทุกคนมีหน้าที่ในครัวเรือนต้องทำามา
หากิน เมื ่อขาดแรงกระตุ ้นจากพี่เลี ้ยง งานวิจัย CBR
คงค่อยๆ หายไปในที่สุด...”

นางมัสยา คำาแหง
นักวิจัยท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี
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 จากบทบาทของพี่เลี ้ยงดังกล่าวจะเห็นได้ว่า หัวใจสำาคัญ
ของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น	คือ	ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
(Node)	หรือ	พี ่เลี ้ยง	ผลจากการศึกษา	พบว่า	หากปราศจาก
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน	(Node)	หรือ	พ่ีเล้ียง การขับเคล่ือน
งานวิจัยเพื ่อท้องถิ ่นจะไม่สามารถขับเคลื ่อนได้อย่างสมบูรณ์
เพราะจะขาดแรงผลักดัน (Intervention) ให้งานวิจัยเกิดผลกระทบ
เชิงบวก (Impact) ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
 
	 ความท้าทายของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น	(CBR)
 เม่ือวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศ
พระราชบัญญัติการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม  โดยพระราชบัญญัติฯ กำาหนดให้มี คณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) สำานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) และกองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ขึ้นภายใน สกสว. และได้กำาหนด
ให้สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	ไปปฏิบัติหน้าที ่
เป็น	“สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	วิจัย	และ
นวัตกรรม”	(สกสว.) เพื ่อจัดทำาและกำาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้มีเอกภาพ
และเป็นระบบ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานทั้งหมด
ในระบบวิทยาศาสตร์ ระบบวิจัยและนวัตกรรม ผ่าน “กองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม” ทั้งนี้การวิจัยและนวัตกรรมนั้น
ครอบคลุมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
สหวิทยาการ ซึ ่งการปรับเปลี ่ยนบทบาทภารกิจของ “สกว.”
ไปปฏิบัติหน้าที่เป็น	“สกสว.” ดังกล่าว เป็นการโอนย้ายไปทั้งองค์กร
รวมทั้งกองทุนที่มีอยู่ จากการปรับโอนย้ายดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบ
ต่อบทบาทของ สกว. จากเป็นผู้ให้ทุนกลายเป็นหน่วยงานกำาหนด
นโยบายด้านการวิจัย การปรับเปลี่ยนบทบาทของ สกว. ย่อมส่งผล
กระทบต่อฝ่ายวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน (CBR) ซ่ึงเป็นฝ่ายงานภายใต้ สกว. 
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  จากสถานการณ์ดังกล่าว	ผู ้เขียนได้วิเคราะห์ผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น	(CBR)	ในอนาคต	ดังนี้

  (1) สกสว. จะกลายเป็นหน่วยงานในระดับนโยบาย มีบทบาท
ในการจัดทำานโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัย
และนวัตกรรมของประเทศ 
    (2) สกสว. จะต้องลดบทบาทในบางส่วนที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการโครงการวิจัย โดยจะต้องถ่ายโอนภาระงานไปยังสำานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้เสร็จสิ ้นภายในปีงบประมาณ 2563
และอาจต้องผลักดันโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ประสานงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่นให้หน่วยงานอื่นๆ เพื่อสานต่อภารกิจด้านการวิจัยท้องถิ่น
เช่น สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือหน่วยงานสนับสนุน
การวิจัยอื่นๆ 
   (3) สกสว. จะเป็นหน่วยงานท่ีเป็นตัวกลางในการจัดสรรเงินทุน
วิจัยจากสำานักงบประมาณมายังหน่วยงานด้านการวิจัย เช่น สถาบันวิจัย
สถาบันการศึกษาต่างๆ และไม่สามารถรักษาบทบาทในการจัดสรรทุน
วิจัยโดยตรงให้แก่ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นได้
  (4) สกสว. จะเป็นกองทุนท่ีมุ่งเน้นส่งเสริมการวิจัยท่ีมีวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นพ้ืนฐานมากข้ึน  ซ่ึงย่อมมีผลต่อการจัดสรร
ทุนวิจัยที่จะมุ่งพิจารณาผลลัพธ์ของโครงการที่มีอยู่บนพื้นฐานของ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มากข้ึน และงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน
ที่ให้บทบาทชาวบ้านในการทำาวิจัยอาจได้รับผลกระทบด้วย
  (5) สกสว. จะต้องทำางานร่วมกับเครือข่ายการวิจัยในระดับ
อุดมศึกษา และสถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น และอาจนำามาซึ่ง
การลดบทบาทของกลุ่มงานวิจัยที่เน้นให้ชุมชนมีบทบาทเป็นนักวิจัย
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  จากการเปลี ่ยนแปลงในระดับนโยบายดังกล่าว	ถือเป็น
ความท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดต่อทิศทางการดำาเนินงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
(CBR)	ของประเทศ	จะดำาเนินอย่างไรต่อไปในอนาคต	ซึ่งอาจเป็น
ผลกระทบ	“เชิงบวก”	หรือ	“เชิงลบ”	

	 ก้าวต่อไปของงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น	(CBR)
 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างการบริหาร
จัดการในระดับนโยบายอาจส่งผลกระทบต่อก้าวต่อไปของงานวิจัย
เพ่ือท้องถ่ิน (CBR) ผู้เขียนในฐานะนักวิจัยท่ีศึกษาโครงการ “การประเมินผล
โครงการวิจัยภายใต้การสนับสนุนของ สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น”
ได้วิเคราะห์ทิศทางการก้าวต่อของงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน (CBR) โดยข้อความ
ต่อไปนี ้เป็นเพียงการวิเคราะห์ของผู ้เขียนเท่านั ้น ไม่ใช่ความเห็น
จากสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
(สกสว.) แต่ประการใด จึงไม่จำาเป็นว่าสิ่งที่ผู้เขียนวิเคราะห์จะเกิดขึ้น
กับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) ในอนาคตแต่ประการใด ทั้งนี้ขอเริ่มต้น
ด้วยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่นของประเทศไทย และข้อเสนอต่อการขับเคลื่อนในระดับ
นโยบายเพื่อก้าวต่อไปของ CBR ดังนี้
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	 จากผลการวิเคราะห์	SWOT	ข้างต้น	ผู้เขียนได้คัดเลือก
ประเด็นสำาคัญมาบูรณาการเพ่ือเป็นกรอบการปรับปรุงการดำาเนินงาน
ในอนาคต	ซึ่งจะแบ่งออกเป็น	3	มิติ	คือ	แนวทางเชิงรุก	(พิจารณา
จุดแข็งและโอกาสที่สำาคัญ)	เชิงแก้ไข	(พิจารณาจุดอ่อนและโอกาส
ท่ีสำาคัญ)	และเชิงป้องกัน	(พิจารณาจุดแข็งและความท้าทายท่ีสำาคัญ)
โดยสรุป	ดังนี้

		 แนวทางเชิงรุก	(พิจารณาจุดแข็งและโอกาสที่สำาคัญ)
  สกสว. ควรใช้จุดแข็งด้านศักยภาพและประสบการณ์ในการดำาเนิน
โครงการวิจัยเพื ่อท้องถิ ่นที ่มีส่วนในการตอบสนองความต้องการ
ของชุมชนในด้านต่างๆ เพื ่อนำามาต่อยอดและยกระดับการวิจัย
ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม ที่จะช่วยตอบโจทย์ของการปรับ
โครงสร้างองค์กรครั้งใหม่ ผสานกับโอกาสใหม่ๆ ทั้งด้านการมีเครือข่าย
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น การมีทรัพยากรที่จะช่วย
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมมากขึ้น ซึ่งโอกาสดังกล่าวจะช่วยขยาย
ศักยภาพในการดำาเนินโครงการวิจัย ทั้งในแง่ของความหลากหลาย
ของกิจกรรม ความหลากหลายของเครือข่ายความหลากหลาย
ขององค์ความรู้ และทรัพยากรทางการเงินที่จะเพิ่มขึ้น

	 เชิงแก้ไข	(พิจารณาจุดอ่อนและโอกาสที่สำาคัญ)
 ในกรณีที่การดำาเนินกิจกรรมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของ สกสว.
ยังคงมีอยู ่ ภายใต้รูปแบบการบริหารคล้ายเดิม สกสว.ฝ่ายวิจัย
เพื่อท้องถิ่น ควรใช้โอกาสที่มีในอนาคตในด้านการเข้าถึงทรัพยากร
ด้านการพัฒนานวัตกรรม และการเข้าถึงบุคลากร/ เครือข่ายที่มีความรู้
ความสามารถมากขึ ้น ประกอบกับประเด็นด้านเศรษฐกิจฐานราก
ท่ีมีความสำาคัญในลำาดับต้นๆ ในเชิงนโยบายของรัฐบาล เพ่ือนำามาจัดการ
กับจุดอ่อนภายในองค์กร โดยเฉพาะในด้านทรัพยากร/ งบประมาณ
เช่น การเพ่ิมงบประมาณสำาหรับการจ้างบุคลากรเพ่ิม การเพ่ิมค่าตอบแทน
บุคลากรที่ทำางานเป็นพี่เลี้ยงเพื่อสร้างขวัญและกำาลังใจในการทำางาน
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การสร้างเครือข่ายกับบุคลากรจากหน่วยงานท่ีมีศักยภาพด้านนวัตกรรม
เพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาชุมชน โดยกำาหนดแนวทาง
การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาไว้ในแผนอย่างชัดเจน  

		 เชิงป้องกัน	(พิจารณาจุดแข็งและความท้าทายท่ีสำาคัญ)
  แม้ว่าจะมีความท้าทายที่จะต้องปรับโครงสร้างองค์กรและอาจ
ถูกลดบทบาทในบางมิติ แต่หากยังคงสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีอำานาจ
ในภาครัฐเล็งเห็นถึงประโยชน์ของโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่มีส่วน
ในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนในระดับสูง ก็อาจนำามา
ซึ่งการนำาไปเป็นส่วนหนึ่งของการวางนโยบายและแผนด้านการวิจัย
ที่ยังคงรักษาโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น รวมทั้งศูนย์ประสานงานวิจัย
เพื่อท้องถิ ่นไว้ได้ โดยกำาหนดไว้ในนโยบายระดับกระทรวง/ กรม
และแผนยุทธศาสตร์

 ข้อเสนอต่อการขับเคลื่อนในระดับนโยบาย
	 เพื่อก้าวต่อไปของ	CBR
  จากการศึกษาผลลัพธ์และผลตอบแทนทางสังคมของการดำาเนิน
โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น จะพบว่า การส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยและ
การสร้างนักวิจัยเพื ่อท้องถิ ่น ส่งผลกระทบต่อสังคมค่อนข้างสูง
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ สิ ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม นอกจากนี้ สกสว. ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ยังมีจุดแข็งที่สำาคัญ
คือ มีเครือข่ายศูนย์ประสานงานกระจายไปยังภูมิภาคต่างๆ ท่ัวประเทศ
และมีประสบการณ์การทำางานวิจัยเพื่อท้องถิ่นมาเป็นเวลานาน ดังนั้น
หากยังเล็งเห็นความสำาคัญในเร่ืองดังกล่าวแต่จำาเป็นต้องปรับปรุงบทบาท
ตามนโยบายระดับกระทรวง ก็อาจมีรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่าย
รูปแบบใหม่ โดยเพิ่มพันธมิตรในการทำางานที่เป็นสถาบันการศึกษา/
สถาบันวิจัย รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่คาดว่าจะต้องรับการถ่ายโอนภารกิจ
จาก สกสว. ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินโครงการวิจัย
เพื ่อท้องถิ ่น และนำาองค์ความรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์ มาผลักดัน
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ให้เกิดโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ที่จะช่วยสร้างนวัตกรรมด้านสังคม
(Social Innovation) รูปแบบใหม่ๆ นอกจากนี้ในส่วนของศูนย์
ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นซึ ่งกระจายไปในแต่ละพื้นที่ที ่ยังไม่ได้
มีสถานะทางกฎหมายที่ชัดเจน ก็อาจมีการปรับปรุงให้อยู่ในรูปแบบ
ของศูนย์ประสานงานวิจัยระดับจังหวัด ซึ่งกำากับดูแลโดยกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และยังอยู่ภายใต้การกำากับ
ดูแลของ สกสว. หรืออาจเป็นองค์กรอิสระที ่ยังคงสังกัดกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีภาคส่วนต่างๆ เข้ามา
ร่วมกันดำาเนินงาน (สกสว. สถาบันการศึกษา/ สถาบันวิจัย และตัวแทน
ชุมชน) ที่เป็นองค์กรที่มีศักยภาพทั้งด้านการวิจัยพัฒนา การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการหารายได้ และการนำาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างผลลัพธ์
เชิงบวกให้แก่ชุมชนไปพร้อมกัน ซึ่งในมิติของศูนย์ประสานงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่นนั้น อาจสรุปทิศทางการปรับปรุงรูปแบบองค์กรได้ดังนี้

  1) ปรับให้อยู่ในหน่วยงานระดับกรม/ กอง โดยให้เป็นศูนย์
ประสานงานวิจัยที ่มีสำานักงานประจำาทั ้งในส่วนกลางและภูมิภาค
และอยู่ภายใต้การกำากับดูแลโดยกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
  2) ปรับให้เป็นองค์กรอิสระที่ยังคงสังกัดกระทรวงอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้ง
หน่วยงานใหม่
 3) ปรับให้อยู่ในรูปของนิติบุคคลอิสระที่ดำาเนินงานในรูปแบบ
ของบริษัทประชารัฐที่มีภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมดำาเนินงาน ทั้ง สกสว.
ราชการส่วนภูมิภาค (กระทรวงมหาดไทย) และราชการส่วนท้องถิ่น
(องค์การบริหารส่วนตำาบล) ตลอดจนผู้ท่ีทำาหน้าท่ีศูนย์ประสานงานวิจัย
เพื่อท้องถิ่นในปัจจุบัน
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