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ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 : มกราคม-มีนาคม 2561

	 สงัคมโลกก้าวไปสูย่คุของการทีผู้่คนสามารถออกมาสือ่สารเร่ืองราวของตนเอง	ดว้ย
เทคโนโลยีและเทคนิคที่ง่ายและเอื้อต่อการใช้	ปัจจุบันเราจะพบว่า	มีเรื่องราวมากมายในโลก	
Social	Media	ทั้งที่เป็นเรื่อราวที่เป็นข้อเท็จจริงและไม่จริง	ที่สื่อสารผ่านช่องทาง	Online	
ต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็น	 Facebook	Line	Twinter	 อื่นๆ	 รวมถึงการใช้เป็นช่องทางในการทำา
ธุรกิจมากมาย	หลากหลายรูปแบบไม่จำากัดเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่อีกต่อไป
	 ขณะเดยีวกัน	สงัคมมชีอ่งทางการสือ่สารผ่านทาง	Online	ซึง่ถือไดว้า่เปน็ชอ่งทางที่
เป็นทีน่ยิมอย่างแพรห่ลาย	และมคีวามสำาคญัอย่างมาก	กระทั่งสื่อกระแสหลักยังต้องตดิตาม	
และมีช่องทางการนำาเสนอเรื่องราว	เนื้อหา	ข่าวสารของตนเองผ่านช่องทางดังกล่าว

นักสื่อสารพลเมือง
(Citizen Media)
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	 ปัจจุบัน	 เราจะพบเห็นนักข่าวอิสระหรือที่เป็นนักสื่อสารตัวเล็กตัวน้อยที่ใช้ช่องทาง
ผ่านทาง	Online	เพือ่ทีจ่ะบอกเลา่	หรอืนำาเสนอเรือ่งราวจากพืน้ที	่เพือ่สือ่สารให้คนภายนอก
เข้าใจ	 เป็นการเปิดมุมมอง	 รับรู้เรื่องราว	ข้อเท็จจริงจากคนในพื้นที่โดยตรง	นักสื่อสารตัว
เล็กตัวน้อยเหล่านี้เราจะเรียกตัวเองว่า	“นักสื่อสารพลเมือง”	ในยุคแรกๆ	จะเป็นการพัฒนา
เครือข่ายในพื้นที่ให้ทำาหน้าที่เป็น	“นักข่าวพลเมือง”	มีสำานักเครือข่ายสื่อสาธารณะ	ของไทย
พบีเีอสเปน็ผู้ให้ความรู้ด้านการเขยีนขา่วและเทคนิคการผลติ	เพือ่เปน็ผู้เลา่เร่ืองจากพืน้ทีแ่ละ
ผลิตได้ด้วยตนเอง	และพื้นที่หน้าจอหลังรายการข่าวของไทยพีบีเอสเป็นพื้นที่สื่อสาร...
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	 ประเด็น	และสิ่งที่ก่อให้เกิด	“นักสื่อสารพลเมือง”	มาจากปัจจัยหลัก	3	ประการคือ	
	 1.	เทคโนโลยแีละการสือ่สารทีท่นัสมยั	ง่าย	สามารถจัดการไดด้ว้ยตนเอง	การเรียน
รู้ผ่าน	YouTube	หรือการเรียนรู้ผ่านผู้รู้	ทำาให้ไม่ยากเหมือนในอดีตที่ผ่านมา
	 2.	การเชือ่มโยงโลกด้วยเทคโนโลยีกืารสือ่สาร	ทีไ่มต่อ้งใชง้บประมาณมากมายเหมอืน
อดีต	และง่ายต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าว	เช่น	การใช้มือถือเป็นเครื่องมือ	แล้วเป็นช่อง
ทางการสื่อสาร	และรวมถึงการจัดเก็บข้อมูล
	 3.	ความต้องการที่อยากจะมีพื้นที่และช่องทางในการสื่อสาร	เพื่อบอกเล่าเรื่องราว	
ขอ้เทจ็จริงของตนเอง	พืน้ที	่เพือ่สรา้งความเขา้ใจต่อคนในสงัคม	เชน่	กรณ	ี3	จังหวดัชายแดน
ใต้	“...ขณะที่ผ่านมาการทำาหน้าที่ของสื่อ	คนอุบลฯ	รับรู้เพียงแค่เหตุการณ์ความรุนแรง	มี
ความสนใจอยู่เพียงมติเิดยีว	ทัง้นีส้ืบเนือ่งจากลูกหลานคนอีสานที่ไปเปน็ทหาร	และทำางานใน
พื้นที่	 คนอีสานจึงสนใจแต่เรื่องเหตุการณ์ความรุนแรงรายวัน	จะมีลูกหลานได้รับผลกระทบ
หรือไม	่ทำาให้คนอสีานสว่นใหญจึ่งมองวา่	สถานการณใ์นพืน้ทีป่าตานี/ชายแดนใต	้เปน็เหมอืน
สถานการณ์สงคราม	ทำาลายแง่มุมอื่นๆ	ในพื้นที่”	(PATANIFORUM	ฉบับที่	10/สื่อพลเมือง
กับปัญหาปาตานี)
	 การสร้างและพัฒนา	 “นักสื่อสารพลเมือง”	 เพื่อให้เป็นเครื่องมือทางสังคมที่จะใช้
ในการบอกเล่าเรื่องราว	ข้อเท็จจริงจากพื้นที่	และด้วยเทคโนโลยีที่ผู้คนสามารถเข้าถึง	และ
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	แต่ที่สำาคัญ	“ข้อมูล	ข้อเท็จจริง”	ต่างหากที่เป็นประเด็นสำาคัญว่า	
“จะนำามาบอกเล่า	สื่อสารอย่างไรให้เกิดความน่าสนใจ	และเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง”
	 ประเด็นสำาคัญที่ต้องคำานึงถึงอีกเรื่อง	คือ	จรรยาบรรณการในการสื่อสาร	ไม่ว่าจะ
เปน็เร่ืองของจรยิธรรม	คณุธรรม	การไมล่ะเมดิในสทิธิสว่นบคุคล	การไมส่ือ่สารในขอ้เทจ็จรงิ	
ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว	รวมถึงความรู้	ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการใช้คอมพิวเตอร์
	 การสร้างและพัฒนา	“นักสื่อสารพลเมือง”	จึงเป็นแนวทางหนึ่ง	ที่ให้คนตัวเล็กตัว
น้อยได้มีพื้นที่ที่จะบอกเล่า	 และเป็นพื้นที่ในการสร้างความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม	 รวม
ถึงการร่วมพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคม	 โดยใช้ช่องทาง	 Online	 ในการปฎิบัติการอย่าง
สร้างสรรค์.
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๑.ปีใหม่แล้ว  แนวได กะให้ส่วง 
ให้เจ้า  ดวงดีด้วย  ดุดด้าม  ดั่งพร

ประนมกร วันทาไหว้  ศรัทธาไทย  คู่สู่ท่าน
องค์ภูบาล  เหนือเก้า  พระชนม์ท่าน  ให้หมื่นปี

๒.ไผ่ผู้เคย  เป็นหนี้  ให้โชคดี  รางวัลใหญ่
มีรถไถ่  ไห่อ้อย  เทิงสร้อย  ใส่คอ

ให้ห่างหมอ  โรคไข้  เสนียดจัญไร อย่าได้แพ้ว เวียนผ่าน

สุขสำาราญ   ลื่นล้น   ย้อนผลสร้าง  เฮ็ดบุญ

“สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑”
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๓.หลอนว่า  ภายหน้าพุ้น  ให้จัดแต่ง  เตรียมหา
พัฒนาโครงการ  ที่ผ่านมา  ได้เรียนรู้

ให้เจ้าดู บุก ม่น  เชื่อมประสาน  งานมีต่อ
บ่ต้องรอ  คนบอกชี้  แนวนี้  หากแม่นจริง

๔.คนบ่อยู่  หยุดนิ่ง  เฮ็ดทุกสิ่ง  แนวมันดี
มีแต่คน  ปราณี   ซอยซู   หนุนค้ำา

มันหาก   ธรรมเนียมนี้   มีมาตั้งแต่ก่อน
หลอนว่า  คนขี้คร้าน บ่จักสร้าง กะหล่มหลวง

๕.ใจใหญ่ก้วง  ให้สุขขี  เด้อปีใหม่
ขออวยชัย  ให้พี่น้อง  อย่าขัดข้อง  แม้สิ่งใด
คิดเอาหยัง  กะให้ได้  สมดั่ง  มโนหมาย
มีลูกชาย  ลูกหญิง  ให้ค้ำาคูณ  บุญยู้

๖.ลองฟังดู  ดอกบ่อนบั้น  สารวิจัย  ไทยยังอยู่
อ่านเพิ่มเติม  เสริมควมฮู้  สาแล้ว  จั่งค่อยทำา
แนวบ่เคย  ทำาสร้าง  ตั้วกินแต่  ของเพิ่น

กะคือจัง  ปอบเฒ่า กินแล้วอิ่ม  บ่เป็น  นั่นแหล่ว...

ความหมาย	 :	 ขอสวัสดีปีใหม่สมาชิกสารวิจัยทุกท่าน	 ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ขอให้สมาชิกทุกท่านมี
แต่ความสุขความเจริญรุ่งเรื่อง	 สุขภาพแข็งแรง	 ร่ำารวยเงินทอง	 แม้นว่าทำาการสิ่งใดก็ให้บรรลุ						

เป้าหมาย	 สมเหตุสมผลกับสิ่งที่ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง	 ไม่เป็นคนดีแต่พูด	 แต่การ	

กระทำากลับตรงกันข้าม...
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003 โครงการแก้ไขปัญหาการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกร
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะที่  1

	 เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2560	ทางโครงการแก้ไขปัญหาการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการ
เกษตรของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		 ระยะที่		 1	 โดยนายภูมิภักดิ์	 พิทักษ์เขื่อน
ขันธ์	นายดิรก	สาระวดี	นายประทีป	ช่วยเกิด	และนายจิตติ	กิจพงษ์ประพันธ์	ทีมนักวิจัย
ของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ได้ลงพื้นที่บ้านโสกจาน	ต.ในเมือง	
อ.บา้นไผ่	จ.ขอนแก่น	เพือ่ทำาการเก็บขอ้มลูดา้นการเผาฟางขา้วหลงัฤดเูก็บเก่ียว	พบวา่	ชาว
บ้านที่มีที่นาจำานวนไม่เกิน	10	ไร่	จะไม่เผา	แต่ถ้ามากกว่าจะเผาโดยให้เหตุผลว่า	ง่าย	และ
จะเป็นการทำาลายพวกวัชพืชด้วย	ที่สำาคัญ	“เป็นความเคยชิน	และทำากันมานาน”	ส่วนชาว
บา้นทีไ่มเ่ผาให้เหตุผลวา่	เก่ียวมาใชเ้ป็นอาหารววั	คลมุดนิเพือ่ให้เปน็ปยุ	อดัเปน็ก้อนเพือ่ขาย	
และมีบางคนที่ไถกลบก่อนปลูกปอเทือง	
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	 อาจารยส์ริุยนัต	์พเิชฐพงษ์วมิตุ	ิเกษตรกรตน้แบบ	ศนูยเ์รียนรูก้ารเพิม่ประสทิธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร	(ศพก.)	กล่าวว่า	ทางออกของการลดการเผาฟางข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว	
ในชุมชนได้ทดลองทำากันอยู่	3	วิธี	ซึ่งให้ผลลัพธ์เหมือนกัน	คือ	1)	ก่อนเกี่ยวข้าวประมาณ	2	
วัน	ให้หว่านเมล็ดปอเทือง	วิธีนี้จะเหมากับผู้ที่เกี่ยวข้าวด้วยมือ	ที่สำาคัญดินจะยังมีความชื้น
อยู่ทำาให้เมล็ดปอเทืองเจริญ้เติบโตได้	2)	หลังเกี่ยวข้าวแล้ว	ทำาการไถกลบตอนซังข้าว	แลัว
หว่านเมล็ดปอเทือง	และ	3)	หลังเกี่ยวข้าวแล้ว	ทำาการไถ	ปั่น	แลัวหว่านเมล็ดปอเทือง
	 แม่สุระจิตร์	ทองรา	บอกว่า	“ของแม่ไม่ได๋ไถกลบ	แต่จ้างรถมาเกี่ยวข้าว	ระหว่าง
ที่เกี่ยวข้าว	แม่จะหว่านเมล็ดปอเทืองตามหลัง...	“	อาจารย์สุริยันต์	ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า	“วิธี
การแบบแม่สุระจิตร์	ดินจะยังมีความชื้นอยู่ทำาให้เป็นผลดีต่อการปลูกปอเทือง...”
	 ทางโครงการยงัไดพ้ดูคยุแลกเปลีย่นดา้นการนำาวสัดเุหลอืใชโ้ดยเฉพาะฟางขา้ว	หรอื
วัตถุดิบทางการเกษตรมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า	 โครงการพร้อมให้การสนับสนุนองค์ความรู้
ด้านการแปรรูป
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	 นอกจากน้ีทางโครงการยงัได้นำานวตักรรมเคร่ืองตดัฟางขา้วไปทดสอบ
ในไร่นาของชุมชน	ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์สุรพล	ภูมิพระบุ	จาก
คณะวิศวกรรม	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ที่ได้คิดค้นนวัตกรรมเครื่องตัดฟาง
ข้าว	 จากการทดสอบยังคงมีบางจุดที่ต้องนำาไปปรับปรุงเพื่อให้การทำางานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
          จิตติ	กิจพงษ์ประพันธ์	:	รายงาน 
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 981/2559)

เรื่อง จัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม

สำานักงานอธิการบดี
	 ด้วยสมควรให้จัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม	 สำานักงานอธิการบดี	 มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น	 พื่อทำาหน้าที่ในการสร้างและบูรณาการองค์ความรู้	 เพื่อการแก้ปัญหาพัฒนาชุมชนและ
สังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศ	สู่การกำาหนดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ
	 อาศยัอำานาจในมาตรา	73(1)	แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัขอนแก่น	พ.ศ.2558		และ

ตามความในข้อ	24	ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ว่าด้วยการจัดตั้ง	การรวม	และการยุบ
เลกิสว่นงาน	และการแบง่หน่วยงาน	หน่วยงานยอ่ยของสว่นงาน	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	พ.ศ.2559	

กอปรกับ	มตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยัขอนแก่น	ในการประชมุคร้ังที	่6/2559	เมือ่
วันที่	20	มิถุนายน	2559	จึงออกประกาศดังนี้
	 ข้อ	1	ประกาศนี้เรียกว่า	“ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น	(ฉบับที่	918/2559)	เรื่อง	“จัด

ตั้งสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม	สำานักงานอธิการบดี”
	 ข้อ	2	ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่	1	ตุลาคม	พ.ศ.2559
	 ข้อ	3	ให้จัดตั้ง	“สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม”	เป็นหน่วยงานภายในสำานักงานอธิการบดี

  

	 	 	 ประกาศ	ณ	วันที่	29	มิถุนายน	พ.ศ.2559
002 มข. รว่มขบัเคลือ่นแผนยุทธศาสตรก์ารบรหิารจดัการแรงงานนอกระบบ จดัต้ัง “ศูนย์วิชาการ
แรงงานนอกระบบ” สร้างองค์ความรู้และพัฒนาผู้นำา
	 มข.	ลงนามบนัทกึขอ้ตกลง	(MOU)	กับ	กระทรวงแรงงาน	รว่มกับผู้แทนสถาบนัอดุมศกึษา

ทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน	แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ	พ.ศ.

2560-2564	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบกว่า	21	ล้านคน	ทั่วประเทศ
	 เมื่อวันที่	4-5	เมษายน	2560	ที่ผ่านมา	กระทรวงแรงงาน	ร่วมกับ	สำานักงานสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	และมูลนิธินิคม	จันทรวิทุร	ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	“การขับ

เคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ	พ.ศ.2560-2564	สู่การปฏิบัติ”	ขึ้น	ณ	

ห้องประชุมโรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค	ดินแดง	กรุงเทพฯ	โดยมีหม่อมหลวงปุณฑริก	สมิติ	ปลัดกระทรวง

 การรวมตัวของบุคคล	กลุ่ม/องค์กร	ที่มีแนวคิด	เป้าหมายวิธีการทำางานและความ
สมัพนัธ์ตอ่กันทัง้สว่นตวัและการทำางาน	โดยมกีารเคลือ่นไหวกิจกรรมทางสงัคมหรือสาธารณะ
ร่วมกัน
	 แนวความคิดของเครือข่าย	จึงต้องมีความเชื่อพื้นฐานว่า
 z หลายหัวดีกว่าหัวเดียว
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 z ตาข่ายหลายๆ	คู่	มาร้อยเรียงเกาะเกี่ยวกันจึงจับปลาได้
 z ใยแมงมุมหลายๆ	ใยที่ร้อยรัดยึดเหนี่ยวกันจึงจับแมลงกินได้
ความหมาย
	 บคุคลหรือกลุม่/องคก์รหลายๆ	องคก์รทีม่แีนวคดิ	เปา้หมาย	วธีิการทำางาน	กิจกรรม
ทีค่ลา้ยคลงึกันหรือสนใจมารวมตวักันเพือ่ทำากิจกรรมร่วมกัน	รวมทัง้แลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหวา่ง
กันและกัน	เป็นการพัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น	หรือร่วมกันให้เกิดพลัง	มีอำานาจต่อรอง
นำาไปสู่ความยุติธรรมของสังคมและร่วมกันทำาให้บรรลุตามเป้าหมายของเครือข่าย	
	 เครือข่ายอาจเกิดขึ้นได้	2	แบบ	คือ
	 1.	เกิดขึน้โดยธรรมชาต	ิมาจากสายสมัพนัธ์ทางเครอืญาต	ิหรือมคีวามเชือ่ถืออยา่ง
เดียวกัน	เป็นครูเป็นศิษย์สถาบันเดียวกัน
	 2.	 เกิดขึ้นโดยการจัดตั้ง	 เกิดขึ้นจากความพร้อม	 ความต้องการของผู้นำาและกลุ่ม
ต่างๆ	และการต่อรองกับองค์กรภายนอก

ตัวอย่าง
	 1.	 เครือข่ายความคิด	 เครือข่ายราษฎรอาวุโสที่นำาเสนอทางเลือก	 ทางออกให้กับ
สังคมไทยเมื่อประสบปัญหาหรือวิกฤตการณ์ต่างๆ	
	 2.	 เครือข่ายกิจกรรม	 เครือข่ายป่าชุมชน	 เครือข่ายเกษตรผสมผสาน	 เครือข่าย
สร้างเสริมสุขภาพ
	 3.	เครือข่ายการเรียนรู้	ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี	สถาบันพัฒนาการ
เรียนรู้และประชาสังคม
	 4.	 เครือข่ายอำานาจต่อรอง	 เครือข่ายชุมชนเมือง	 เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจาก

การสร้างเขื่อน

ข้อมูลจาก	:	หนังสือศัพท์พัฒนา	เพื่อชุมชนและสังคม	จัดพิมพ์และจำาหน่ายโดย:	สถาบันวิจัยและพัฒนา	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	มกราคม	ปี	2558
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	 5.	เครือข่ายสนับสนุนทุน	เครือข่ายออมทรัพย์	เครือข่ายเครดิตยูเนียน	เครือข่าย
ผ้าป่าช่วยชุมชน

การนำาไปประยุกต์ใช ้
 z จุดเร่ิมต้นควรมาจากเวทแีลกเปลีย่นความคดิ	เปา้หมายร่วมกันวา่	มคีวามตอ้งการ
ในการรวมตัวให้เกิดพลังร่วมกัน
 z จากน้ันจึงพฒันาไปสูก่ารหากลุม่คนทีม่แีนวคดิหรอืกิจกรรมใกลเ้คยีงกันมาร่วมกัน
กำาหนดวิสัยทัศน์	ยุทธศาสตร์	และวิธีทำางานร่วมกัน
 z ตอ้งมกีารแบ่งบทบาทกันทำางานใครเป็นผู้คดินโยบาย	แผนปฏบิตัใิครบรหิารจัดการ	
ใครจัดกระบวนการเคลือ่นไหว	ใครระดมทนุสนับสนุน	ใครคอืกลุม่คนทีป่ฏบิตักิารจรงิ	เปน็ตน้	
โดยมีพันธะสัญญาทางใจและทางปฏิบัติร่วมกัน
 z การรวมตัวเป็นไปด้วยความรัก	สมานฉันท์	 ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน	 ใช้สติปัญญา
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเคลื่อนไหวทางสังคม	เพื่อสาธารณะและผลประโยชน์ร่วมที่เป็น
ธรรมของทุกฝ่าย
 z ต้องมีการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงให้ทั่วถึงและรับรู้ข้อมูลเท่ากันโดย
เฉพาะข้อมูลงบประมาณต้องเปิดเผยกันอย่างโปร่งใส	 ตรวจสอบบัญชีรับ-จ่ายได้	 มีเอกสาร
หลักฐานครบถ้วน
 z การรวมตัวกันอาจเป็นเครือข่ายเฉพาะกิจเป็นครั้งๆ	 เมื่อบรรลุผลแล้วอาจไม่มี
การรวมตวัเปน็เครือขา่ยอกีทก็ีได	้หรือเปน็เครือขา่ยยัง่ยนืทีท่ำางานร่วมกันตลอดไป	ทัง้น้ีตอ้ง
พิจารณาจากกิจกรรมความเคลื่อนไหวร่วมกันว่าเป็นลักษณะใด
 z ผลประโยชน์ของผู้มารวมตวักันเปน็เครือขา่ย	ตอ้งมกีารจัดลำาดบัความสำาคญัก่อน
หลัง	และยอมรับร่วมกัน	ไม่ใช้วิธีหารแบ่งเฉลี่ยเท่าๆ	กัน	ต้องรู้จักเป็นผู้ให้และผู้รับที่เหมาะ
สม	รูจั้กกระจายความเปน็ธรรมและให้โอกาสแก่ผู้ยากไรก่้อน	รวมทัง้ยอมรบั	และเขา้ใจความ
แตกต่างกันในเรื่องความคิด	ความรู้	ความเข้าใจ	ความถนัด	ความสามารถและการปฏิบัติได้
จริงที่แตกต่างกัน	
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	 	สวสัดปีใีหม	่พทุธศกัราช	2561	ทกุทา่นครบั	ปใีหมน้ี่	เปน็ปแีห่ง

ความหวังของคนไทยทุกคนและการพัฒนาเพื่อก้าวสู่ความมั่นคง	 มั่งคั่ง	
ยั่งยืน	 ของประเทศ	 อีกปีหนึ่ง	 เป็นปีที่จะต้องเร่งเดินเครื่องการพัฒนา

ในทุกมิติ	 เพื่อการก้าวทันและสร้างโอกาสในความเปลี่ยนแปลงของโลก

ที่ก้าวหน้าและล้ำาสมัยอย่างรวดเร็ว	จนคาดไม่ถึง	รวมทั้งการปรับตัวให้

เทา่ทนั	ไมท่ิง้ใครไวข้า้งหลงัหรือตกขบวนการพฒันา		สถาบนัวจัิยเพือ่พฒันาสงัคม	ยงัดำาเนินกิจกรรมอยา่ง

เข้มข้นและต่อเนื่องตามแผนงานและกิจกรรมที่ได้กล่าวถึงในฉบับที่ผ่านมา		หนึ่งในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น	ไดม้อบหมายให้สถาบนัวจัิยเพือ่พฒันา	รบัผิดชอบเปน็ผูน้ำาและประสานความร่วมมอืกับคณะตา่งๆ

และหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งภายนอก	คอื	โครงการแก้ไขปญัหาการเผาวสัดเุหลอืใชท้างการเกษตรของเกษตร

กรฯทีเ่ปน็ปญัหาและสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและอืน่ๆมาอยา่งยาวนาน	ซึง่ไดเ้ริม่ดำาเนินโครงการ	ตัง้แต่

เดือนกรกฎาคม	 2560	 เป็นต้นมา	 โครงการนี้	 มีเป้าหมายเพื่อเป็นต้นแบบในการลดการเผาวัสดุเหลือใช้

ทางการเกษตรของเกษตรกร	และการนำาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในทางการเกษตร	และ
อื่นๆ	รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น	โดยมีกลุ่มเป้าหมายนำาร่องใน	2	กลุ่มหลัก	คือ	

กลุ่มชาวไร่อ้อย	ในพื้นที่อำาเภอน้ำาพอง	และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว	ในพื้นที่อำาเภอบ้านไผ่	และอำาเภอซำา

สูง	 จังหวัดขอนแก่น	 	 	 โครงการนี้	 เน้นการวิจัยเชิงปฏิบัตการแบบมีส่วนร่วม	 (Participatory	Action	

Research–PAR)	 การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม	 (Appropiate	 Technology)	 การพัฒนาเทคโนโลยี

แบบมีส่วนร่วม	(Participatory	Technology	Development–PTD)	โดยล่าสุด	นอกจากจะทราบถึงปัญหา	
สาเหตุ	ปจัจัยและเง่ือนไขในเชงิลกึทีส่ง่ผลให้เกษตรกรเผาออ้ย	และตอฟาง/ฟางขา้ว	แนวทางการแก้ปญัหา

และการนำาใบออ้ย/ยอดออ้ย	ฟางขา้ว/ตอฟางขา้ว	มาใชป้ระโยชน์	ประการสำาคญัคอืความจำาเปน็และความ

ต้องการในการมีอุปกรณ์หรือเครื่องจักรกลที่เหมาะสมกับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร	ในการตัดอ้อย	การ

รวบรวมใบอ้อย/ยอดอ้อย	การสับใบอ้อย/ยอดอ้อย	ชุดอุปกรณ์ตัดตอฟางก่อนการไถกลบ	เพื่อเตรียมการ

ปลูกข้าวในฤดูกาลถัดไป	เป็นต้น	ทั้งนี้ที่ปรึกษาโครงการและคณะทำางานโครงการฯ	ได้ดำาเนินการออกแบบ
และจัดสร้างชดุตดัตอฟางตน้แบบ	ทำาการทดสอบเพือ่เก็บขอ้มลูซึง่มผีลเปน็ทีน่่าพอใจในระดบัหน่ึงแลว้		และ

จะทำาการปรับปรงุร่วมกับเกษตรกรกลุม่เปา้หมายอกีครัง้หน่ึง	สว่นชดุตดัออ้ยและอืน่ๆ	กำาลงัอยูร่ะหวา่งการ

ออกแบบและจัดสร้างเพื่อทดสอบร่วมกับกลุ่มเป้าหมายในระยะต่อไป			ความคืบหน้าของโครงการโดยสรุป	

จะได้นำามาเล่าให้ฟังในฉบับต่อไป	สวัสดีปีใหม่	2561	อีกครั้งครับ	

ภูมิภักด์	พิทักษ์เขื่อนขันธ์

รักษาการแทนรองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม


