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 “การวิจัยเพื่อท้องถิ่น” ผศ.ดร.บัญชร แก้วส่อง อดีตรองผู้อำานวยการด้านชุมชน 
ท้องถิ่น พื้นที่ สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย ได้ให้คว�มหม�ยไว้ว่� “ก�รวิจัยที่ชุมชน
ท้องถิ่นเป็นผู้กำ�หนดโจทย์ และเป็นตัวหลักในก�รทำ�วิจัย โดยเน้นก�รปฏิบัติก�รร่วมกันของ
คนที่เก่ียวข้อง ก�รวิจัยน้ีจึงเกิดก�รปฏิบัติก�รท�งสังคม (Social Action) ที่นำ�ไปสู่ก�ร
เปลี่ยนแปลงท�งสังคม (Social Change) อันจะส่งผลต่อคว�มเป็นธรรมท�งสังคม (Social 
Justice) ซึ่งก�รวิจัยลักษณะนี้มักจะเกิดผลลัพธ์พื้นฐ�น 3 ประก�ร คือ ประก�รแรก เกิด
นักวจัิยชมุชนทอ้งถ่ินและทมีง�นทีม่ศีกัยภ�พในก�รขบัเคลือ่นก�รวจัิยในชมุชนทอ้งถ่ินจำ�นวน
หน่ึง ประก�รทีส่อง เกิดคว�มรูท้ีไ่ดจ้�กกระบวนก�รวจัิยปฏบิตักิ�รรว่มกัน ซึง่อ�จเปน็คว�มรู้
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ทีเ่ปน็ภูมปิญัญ�หรอืคว�มรูป้ระยกุตบ์นฐ�นบริบทท�งนิเวศวฒันธรรมของชมุชน และประก�ร

ที่ส�ม เกิดก�รเปลี่ยนแปลงหรือก�รพัฒน�ในชุมชนท้องถิ่นบนประเด็นที่ดำ�เนินก�รวิจัย”
 นับเป็นปีที่ 2 ที่ท�งสถ�บันวิจัยเพื่อพัฒน�สังคม มห�วิทย�ลัยขอนแก่น (RSDI) 
ได้ร่วมกับท�งสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย (สกว.) เพื่อทำ�หน้�ที่เป็นพี่เลี้ยงให้ก�รวิจัย
ชุมชนท้องถิ่น โดยมีชุมชนเป็นนักวิจัย ซึ่งในปีแรกของก�รดำ�เนินง�น ได้มีก�รติดตั้งระบบ
และกลไกก�รบรหิ�รจัดก�รและขบัเคลือ่นก�รวจัิยทอ้งถ่ินฯจังหวดัขอนแก่น ขึน้ทีส่ถ�บนัวจัิย
เพื่อพัฒน�สังคม มห�วิทย�ลัยขอนแก่น ดำ�เนินก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินโครงก�รวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่นชุดแรกจำ�นวน 6 โครงก�ร จ�กก�รสรุปผลของทุกโครงก�รวิจัยเพื่อท้องถิ่น พบว่� 
กระบวนก�รดำ�เนินง�นทำ�ให้ชมุชนวจัิยมคีว�มรู้คว�มเข�้ใจในแนวคดิและวธีิก�รวจัิยทอ้งถ่ิน 
มีก�รปฏิบัติก�รวิจัยจนทำ�ให้ “รู้จักตนเอง” มีคว�มรู้กว้�งขว�งขึ้น มีคว�มมั่นใจ และมีก�ร
ทดลองปฏิบัติก�รแก้ไขปัญห� ซึ่งมีผลคว�มสำ�เร็จเบื้องต้น แต่ด้วยข้อจำ�กัดเวล�จึงยังไม่มี
ก�รปฏิบัติซ้ำ� นอกจ�กนี้ ยังมีแผนง�นหล�ยกิจกรรมที่ยังไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รได้เสร็จสิ้น
 นอกจ�กน้ี ผลจ�กก�รสรุปผลก�รดำ�เนินง�นและบทเรียนก�รบริห�รจัดก�รและ
ขับเคลื่อนโครงก�รฯ ในปี 2559-2560 ที่ผ่�นม� พบว่� ยังมีข้อจำ�กัดบ�งด้�น โดยเฉพ�ะ
ข�ดกระบวนก�รเสริมสร้�งคว�มรู้ และก�รส่งเสริมให้เกิดก�รมีส่วนร่วมของนักวิช�ก�ร
มห�วิทย�ลัยขอนแก่นที่ชัดเจน ทำ�ให้ก�รมีส่วนร่วมของนักวิช�ก�รทั้งในฐ�นะทีมวิจัยและ
ที่ปรึกษ�โครงก�รวิจัยเพื่อท้องถ่ินยังมีน้อย ประกอบกับข้อจำ�กัดด้�นเวล�ของนักวิช�ก�ร 
ประก�รสำ�คญั คอื ข�ดคว�มรูค้ว�มเข�้ใจเก่ียวกับง�นวจัิยเพือ่ทอ้งถ่ิน และไมม่ทีกัษะในก�ร
ทำาหน้าที่หนุนเสริมงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
 คณะทำ�ง�นบริห�รและขับเคลื่อนโครงก�รวิจัยฯ ยังข�ดข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดและ
พฤติกรรมก�รใช้สื่อของชุมชนวิจัย ทำ�ให้ก�รหนุนเสริมชุมชนด้�นก�รใช้สื่อในง�นวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่นที่ผ่�นม�ยังไม่เกิดผลชัดเจนและจำ�กัดอยู่ที่ก�รใช้สื่อหลักไม่กี่ประเภท 
 นักวิจัยชุมชนมีก�รเรียนรู้ที่เน้นเรื่องแนวคิด วิธีก�รเก็บรวบรวมข้อมูล และก�ร
ปฏบิตักิ�รแบบมีสว่นรว่ม แตย่งัข�ดคว�มรู้เรือ่งก�รใชส้ือ่เสรมิก�รทำ�วจัิยเพือ่ทอ้งถ่ินให้รอบ
ด้าน

 ก�รจัดก�รคว�มรู ้ก�รเผยแพร่คว�มรูแ้ละผลก�รวจัิยสูเ่ครอืข�่ยวจัิย และก�รผลกั
ดันสู่ก�รขย�ยผลที่ผ่�นม�ยังจำ�กัดเพียงรูปแบบเอกส�รร�ยง�นผลก�รวิจัย และก�รเรียนรู้
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ผ่�นก�รร่วมปฏบิติัก�รวจัิยเปน็หลกั ไมม่กี�รจัดทำ�สือ่รปูแบบอืน่ๆ หรอืก�รใชช้อ่งท�งในก�ร
ประส�นคว�มร่วมมือผ่�นกลไกเครือข่�ยต่�งๆ ให้เกิดประโยชน์
 และในก�รดำ�เนินง�นปีที่สอง มีก�รดำ�เนินก�รบริห�รและขับเคลื่อนโครงก�รวิจัย
เพื่อท้องถิ่นอย่�งต่อเนื่อง พร้อมปรับปรุงระบบก�รทำ�ง�นให้ครบถ้วนรอบด้�น ทำ�ให้ชุมชน
วิจัยส�ม�รถดำ�เนินก�รวิจัย เกิดก�รเรียนรู้และปฏิบัติก�รแก้ไขปัญห�ตนเองได้ เกิดก�ร
เปลี่ยนแปลงบรรลุผลต�มเป้�หม�ยที่ชุมชนวิจัยกำ�หนดอย่�งชัดเจน เช่น ระบบก�รจัดก�ร
ทอ่งเทีย่วโดยชมุชนทีมี่อตัลกัษณแ์ละมปีระสทิธิภ�พ มคีรัวเรอืนทีไ่ดรั้บประโยชน์จ�กกิจกรรม
เป�้หม�ยทัง้ด�้นคว�มรู้ ร�ยได ้คว�มส�มคัค ีคณุภ�พสิง่แวดลอ้ม และคว�มรว่มมอืกับหน่วย
ง�นและนักวิช�ก�รในก�รวิจัยและก�รขย�ยผลคว�มรู้ เป็นต้น
 มีก�รพัฒน�หลักสูตรฝึกอบรมและมีกระบวนก�รส่งเสริมบทบ�ทนักวิช�ก�ร
มห�วิทย�ลัยขอนแก่นในง�นวิจัยเพื่อท้องถ่ิน ทำ�ให้มีจำ�นวนนักวิช�ก�รเพื่อท้องถ่ินม�กขึ้น 
ในก�รทำ�หน้�ที่หนุนเสริมง�นวิจัยเพื่อท้องถิ่นในบทบ�ทต่�งๆ 
 ง�นวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น มีคว�มสมบูรณ์รอบด้�นม�กขึ้น กล่�วคือ มี
ก�รบรูณ�ก�รคว�มรู้ภูมปิญัญ� และคว�มรู้ด�้นวชิ�ก�รจ�กนักวชิ�ก�รและผู้แทนหน่วยง�น
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ที่เกี่ยวข้อง มีก�รจัดก�รคว�มรู้ที่ชัดเจนเป็นระบบม�กขึ้น ส�ม�รถพัฒน�ต่อยอดทั้งคว�มรู้
ด้�นภูมิปัญญ� และง�นด้�นวิช�ก�ร 
 มีข้อมูลด้�นแนวคิดและพฤติกรรมก�รใช้สื่อของพื้นที่วิจัย และส�ม�รถนำ�ข้อมูล
ม�ประกอบก�รร่วมคิดเพื่อพัฒน�ก�รใช้สื่อในง�นวิจัยเพื่อท้องถิ่นให้รอบคอบรอบด้�น มีอัต
ลักษณ์ มีคว�มคล่องตัวในก�รทำ�ง�น มีรูปแบบก�รสื่อส�รที่ชุมชนร่วมดำ�เนินก�ร ทั้งก�ร
สืบค้นข้อมูล ก�รติดต่อประส�นง�น และก�รจัดทำ�สื่อ 
 องคป์ระกอบก�รบรหิ�รและขบัเคลือ่นง�นวจัิยเพือ่ทอ้งถ่ินฯ จ.ขอนแก่นมคีว�มครบ
ถ้วนสมบูรณ์ม�กขึ้น โดยมีก�รบูรณ�ก�รคว�มรู้จ�กนักวิช�ก�รกับคว�มรู้/ข้อมูลของหน่วย
ง�นที่เกี่ยวข้อง และกับภูมิปัญญ�ท้องถิ่น ทั้งในก�รศึกษ�ชุมชน ก�รกำ�หนดแนวท�งวิธีก�ร
แก้ไขปัญห� ก�รปฏิบัติก�รแก้ไขปัญห� และก�รจัดก�รคว�มรู้ รวมทั้งก�รพัฒน�คว�มรู้
เรื่องก�รใช้สื่อในง�นวิจัยเพื่อท้องถิ่นและก�รพัฒน�สื่อที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
 มวีธีิก�รและเคร่ืองมือสำ�หรบัเผยแพร่ขอ้มูลและขย�ยผลคว�มรู้จ�กง�นวจัิยเพือ่ทอ้ง
ถิ่น สู่เครือข่�ยองค์กรชุมชนและนักวิจัย ตลอดจนหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องอย่�งมีประสิทธิภ�พ
ม�กขึน้ รวมทัง้สนับสนุนให้นักวชิ�ก�ร/นักวจัิยเพือ่ทอ้งถ่ินจัดทำ�บทคว�มวชิ�ก�รจ�กง�นวจัิย
ท้องถิ่นด้วย
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โครงการภายใต้ชุดโครงการการบริหารและขับเคลื่อนการวิจัยท้องถิ่น
พื้นที่จังหวัดขอนแก่นในการเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชนและ

สังคมสร้างสรรค์
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561

1. เครือข่�ยก�รจัดก�รท่องเที่ยวโดยชุมชนบนวิถีวัฒนธรรมข้�วและวัฒนธรรมไหม
จังหวัดขอนแก่น (พื้นที่ อ.ชนบท และ อ.มัญข�คีรี)
2. ก�รศึกษ�เพื่อพัฒน�ศักยภ�พก�รผลิตและจำ�หน่�ยสินค้�เกษตรอินทรีย์ 
กรณีศึกษ�กลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตำ�บลหนองแวงโสกพระ อ.พล จ.ขอนแก่น
3. ก�รศกึษ�ก�รจดัก�รและก�รปรับตวัของชมุชนรอบพืน้ทีชุ่ม่น้ำ�แก่งละว�้ภ�ยใตส้ถ�นก�รณ์
ก�รเปลี่ยนแปลงเนื่องม�จ�กโครงก�รของภ�ครัฐ
4. คว�ยท�มแก่งละว้� : วิถีก�รปรับตัวท่�มกล�งก�รเปลี่ยนแปลงของสังคม 
(พื้นที่ อ.บ้�นไผ่ และ อ.บ้�นแฮด) 
5. ก�รศกึษ�และพฒัน�บทบ�ทองคก์รชมุชน และภ�ค ีในก�รบรหิ�รจัดก�รพืน้ทีป่�่ส�ธ�รณะ
ในเขตใกล้เมืองโดยก�รมีส่วนร่วมของชุมชนกรณีป่�โคกหนองม่วง ตำ�บลหัวหนอง 
อำ�เภอบ้�นไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
6. ศึกษ�ท�งเลือกท�งรอดของเกษตรกรรมพื้นที่ชุ่มน้ำ�แก่งละว้� จังหวัดขอนแก่น 
7. ก�รจัดก�รท่องเที่ยวโดยชุมชนบนนิเวศวัฒนธรรมช�วน�พื้นที่ชุ่มน้ำ�แก่งละว้�จังหวัด 
ขอนแก่น 
8. ศึกษ�แนวท�งในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรที่มีคุณค่�ของป่�ชุมชนอย่�งมีส่วนร่วม
กรณีป่�โคกดอนหันและโคกป่�แดง ตำ�บลเมืองเพีย อำ�เภอบ้�นไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
9. วิจัยและพัฒน�ก�รสื่อส�รที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นในโครงก�รวิจัยท้องถิ่น
จังหวัดขอนแก่น 
10. โครงก�รบริห�รและขับเคลื่อนก�รวิจัยท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดขอนแก่นในก�รเสริมสร้�ง
เครือข่�ยก�รเรียนรู้สู่ชุมชนและสังคมสร้�งสรรค์
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ชุมชนเข้มแข็ง

6

 “ปัจจัยสังคมมีการแข่งขันกันสูง ดังน้ัน ถ้าจะอยู่ในสังคม
ยุคปัจจุบันได้ต้องสร้างความเข็มแข็งให้กับตนเองและชุมชน จึงจะ
สามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคมอื่นๆ ได้อย่างปกติสุข”
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ข้อมูลจ�ก: หนังสือศัพท์พัฒน� เพื่อชุมชนและสังคม จัดพิมพ์และจำ�หน่�ยโดย: สถ�บันวิจัยและพัฒน� 
มห�วิทย�ลัยขอนแก่น มกร�คม พ.ศ.2558

7

ความหมาย

 ชุมชนเข็มแข็ง คือ ชุมชนที่สม�ชิกในชุมชนมีคว�มส�มัคคี มีคว�มซื่อสัตย์ ช่วย
เหลอืซึง่กันและกันโดยเฉพ�ะเดก็ สตรี คนชร�และผู้พกิ�รมีก�รรวมกลุม่องคก์รในชมุชน

ผู้นำ�คุณธรรม มีวิสัยทัศน์และรับฟังคว�มคิดเห็นของสม�ชิกในชุมชน สม�ชิกในชุมชน
มีโอก�สห�คว�มรู้เพิ่มเติม มีอ�ชีพเลี้ยงครอบครัวได้ ครอบครัวมีคว�มอบอุ่นรักใคร่

ปรองดองกันอยู่พร้อมหน้�และมีสุขภ�พที่แข็งแรง นอกจ�กนี้สม�ชิกในชุมชนส�ม�รถ

ร่วมกันแก้ปัญห�ในชุมชนได้โดยก�รมีส่วนร่วม

ตัวอย่าง

 n	บ้�นบุฮม อ.เชียงค�น จ.เลย ส�ม�รถบูรณ�ก�รก�รแก้ไขปัญห�ย�เสพติด

กับก�รประกอบอ�ชพี นำ�อดตีผู้เสพและผู้ค�้ เข�้ม�มีสว่นรว่มในก�รพฒัน�หมูบ่�้น คนื

คนดีสู่สังคม 
 n	บ้�นน�อีส�น จ.ฉะเชิงเทร� ทำ�สวน ตะพืดตะพือ ปลูกผัก ไม้ผล ไม้ใช้สอย 

สมุนไพร มีธน�ค�รข้�ว ธน�ค�รปล� ธน�ค�รพันธุ์ไม้ รักษ�ผืนป่� มีโรงสีข้�วแบบ

มือหมุน เลิกอบ�ยมุข สู่ก�รพึงตนเอง

การประยุกต์ใช้

  n	ชุมชนที่เข็มแข็งจะส�ม�รถพึงพิงตนเองได้ มีอำ�น�จต่อรองกับคว�มไม่

ยุติธรรมต่�งๆ ที่สม�ชิกในชุมชนได้รับ  

 n	ชุมชนที่เข็มแข็งจะส�ม�รถกำ�หนดทิศท�งในก�รพัฒน�ได้ด้วยตนเอง โดย
สม�ชิกในชุมชนเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รตัดสินใจดำ�เนินก�ร
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 n	สม�ชิกชุมชนที่มองเห็นปัญห� และคว�มต้องก�รเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น

ร่วมกันเริ่มต้นรวมกลุ่มคนสนใจจำ�นวนหน่ึงที่สนใจอย�กมีส่วนร่วมและอย�กเห็นก�ร
พัฒน�ที่ดี ม�กำ�หนดปัญห� ส�เหตุ เป้�หม�ย วัตถุประสงค์ วิธีก�รสำ�คัญกิจกรรม

ที่จะทำ�ร่วมกัน ก�รจัดเวทีเรียนรู้ประจำ� ก�รสรุปทบทวนสิ่งที่ดีและสิ่งที่ควรปรับปรุง
ร่วมกันอย่�งสม่ำ�เสมอ และขย�ยผลสู่คนอื่นๆ และชุมชนอื่นๆ ได้ม�แลกเปลี่ยนเรียน
รู้ และนำ�ไปประยุกต์สู่ก�รปฏิบัติ

 n	ชุมชนที่เข้มแข็งต้องคิดเป็น ทำ�เป็น วิเคร�ะห์เป็น สรุปบทเรียนได้ มีผู้นำ�ที่

ดี ซื่อสัตย์ เสียสละ และสม�ชิกในชุมชนมีส่วนร่วม มีแผนพัฒน�ศักยภ�พคว�มเข็ม

แข็งแก่ผู้นำ�และสม�ชิก ควบคู่กับแผนกิจกรรมอื่นๆ ด้วย
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005 RSDI ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคม 
 สถ�บันวิจัยเพ่ือพัฒน�สังคม RSDI จัดประชุมคณะกรรมก�รบริห�รสถ�บันวิจัย
เพ่ือพัฒน�สังคม ครั้งท่ี 1/2561 ในวันพุธท่ี 29 สิงห�คม 2561 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 
5 อ�ค�รสิริคุณ�กร ช้ัน 2 มห�วิทย�ลัยขอนแก่น มีร�ยน�มคณะกรรมก�รและบุคล�กร 
RSDI ที่เข้�ร่วมประชุม คือ 
1. ศ.ศุภชัย ปทุมน�กุล  ประธ�นกรรมก�ร
2. รศ.วนิดา แก่นอากาศ  กรรมการ
3. ศ.ธิด�รัตน์ บุญม�ศ  กรรมก�ร
4. รศ.สุวิทย์ เล�หศิริวงษ์  กรรมก�ร
5. พญ.ท�นทิพย์ ธำ�รงวร�งกูร  กรรมก�ร 

6. น�ยภูมิภักด์ พิทักษ์เข่ือนขันธ์  เลข�นุก�ร 
7. น�ยธนะจักร เย็นบำ�รุง  นักวิจัย 
8. น�งส�วจรัญญ� วงษ์พรหม  นักวิจัย 
9. น�งสุปร�ณี ว�นมนตรี  ผู้ช่วยเลข�นุก�ร

มีว�ระสำ�คัญดังนี้ 
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 - ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นประจำ�ปีงบประม�ณ 2560-2561 
 - ก�รปรับปรุงอ�ค�รสถ�บันวิจัยและพัฒน� 
 - ก�รย้�ยและงดก�รให้บริก�รห้องสมุด RSDI 
 - ก�รเกษียณอ�ยุร�ชก�รของบุคล�กร RSDI ประจำ�ปีงบประม�ณ 2561 
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ว�ระสืบเน่ือง 
 - แผนยุทธศ�สตร์สถ�บันวิจัยเพื่อพัฒน�สังคม พ.ศ.2561-2564 - แผนปฏิบัติก�ร
ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.2562
 - แผนงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.2562 

เรื่องเพื่อพิจ�รณ� 
 - ก�รบริห�รง�นและก�รพัฒน�สถ�บันเพ่ือพัฒน�สังคมภ�ยหลัง ปีงบประม�ณ 
พ.ศ.2563 
 น�ยภูมิภักด์ พิทักษ์เข่ือนขันธ์ ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นไปต�มว�ระต่�งๆ ทั้งใน
ว�ระแจ้งเพื่อทร�บและว�ระสืบเน่อืง สำ�หรับเร่ืองเพื่อพิจ�รณ� ประเด็นก�รบริห�รง�นและ
ก�รพฒัน�สถ�บนัเพือ่พฒัน�สงัคมภ�ยหลงัปีงบประม�ณ พ.ศ.2563 น�ยภูมภัิกด์ ได้นำ�เสนอ 
ปัญห�และข้อจำ�กัดในก�รขับเคลื่อนก�รดำ�เนินง�นต�มยุทธศ�สตร์ กล่�วคือ 
 ถึงแม้สถ�บันวิจัยเพื่อพัฒน�สังคม จะกำ�หนดยุทธศ�สตร์และแผนปฏิบัติก�ร ต�ม
ยุทธศ�สตร์ไว้อย่�งเป็นระบบก็ต�ม แต่ในท�งปฏิบัติแล้ว เนื่องจ�กข้อจำ�กัดของคว�มล่�ช้�
ท�งด้�นงบประม�ณทีไ่ด้รบัก�รจัดสรรจ�กมห�วทิย�ลยัขอนแก่น ให้ดำ�เนินกิจกรรมต�มแผน
ง�นที่เสนอ ประกอบกับข้อจำ�กัดด้�นจำ�นวนของนักวิจัย ท่ีมีอยู่จำ�นวน 9 คน ล�ศึกษ�ต่อระ
ดับปริญญ�เอก จำ�นวน 1 คน (ค�ดว่�จะสำ�เร็จก�รศึกษ�ภ�ยในปี 2563 ) จึงเหลือปฏิบัติ
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ง�นจริงอยู่จำ�นวน 8 คน ซึ่งนักวิจัยท้ังหมดดังกล่�ว มี ภ�ระง�นวิจัยและพัฒน�ที่ได้รับทุน
จ�กแหล่งทนุภ�ยนอกอย่�งต่อเนื่องอยู่ค่อนข้�งม�ก จงึทำ�ให้ก�รขบัเคลือ่นโครงก�ร/กิจกรรม
ต�มแผนง�น ต�มวิสัยทัศน์ พันธกิจและแผนง�นของสถ�บันฯที่ได้กำ�หนดไว้ดังท่ีกล่�วม�
แล้ว ยังไม่เป็นไปต�มแผนง�นที่ กำ�หนดไว้ม�กนัก อีกทั้งนักวิจัยส่วนใหญ่ เหลืออ�ยุร�ชก�ร 
อยู่เพียงไม่ก่ีปีก็จะเกษียณอ�ยุและพ้นสภ�พคว�มเป็นข้�ร�ชก�รและพนักง�น (ปี 2563 จำ�
นวน 5 คน และ ปี 2564 จำ�นวน 1 คน) ซึ่งจะเป็นปัญห�และข้อจำ�กัดเป็นอย่�งม�กในก�ร
ขับเคล่ือน ภ�รกิจของสถ�บันวิจัยเพื่อพัฒน�ภ�ยหลังปีงบประม�ณ พ.ศ.2563 (อีกเพียง 2 
ปีข้�งหน้�) เนื่องจ�กจะเหลือจำ�นวนนักวิจัยอยู่เพียง 2-3 อัตร� และเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยสนับสนุน
จะเหลือจำ�นวน 3-4 อัตร�

006 ทีมพี่เลี้ยงวิจัยเพื่อชุมชน RSDI ดูงาน แลกเปลี่ยนกับ มมส.

 เมือ่วนัท่ ี18 กันย�ยน 2561 สถ�บนัวจัิยเพ่อืพฒัน�สงัคม RSDI โดยคณะวจัิย และ
คณ�จ�รยจ์�กมห�วทิย�ลยัขอนแก่น ไดเ้ดนิท�งไปศกึษ�ดงู�นและร่วมแลกเปลีย่นด�้นก�รวิ
จัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น (ทุน สกว.) กับท�งคณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย
มห�ส�รค�ม โดยมีประเด็นเรื่องก�รทำ�ง�นในฐ�นะพี่เลี้ยงเพื่อสนับสนุนก�รวิจัยแก่ชุมชน 
ก�รนำ�เสนอตัวอย�่งผลก�รวจัิยของพืน้ทีจั่งหวดัมห�ส�รค�ม นอกจ�กน้ียงัมกี�รแลกเปลีย่น
ทิศท�ง และแนวท�งในก�รทำ�ง�นด้�นก�รวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ส�ม�รถเป็นเครื่อง
มือในก�รแก้ไขปัญห�และพัฒน�ชุมชนได้อย่�งแท้จริง
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“นักวิจัยไทบ้าน”

๑. หลวงแปง-ปั้น   ในเมือง   กะเลื่องซื่อ
บีบ บด บี้   ไทบ้าน   ให้เฮ็ดตาม

งามแต่หน้า  เหมิดเวลา   กะแห้งเหี่ยว
เขียวบ่ทัน   ม่มมื้อ   ตาเวนค้อย   กะเหล่าตาย

หลายปีเฝ้า   รอเวลา   หทา-นายใหม่
๒. นักวิจัย   ไทบ้าน   สิคองหทา   ผู้สั่งการ

เว้ากันแบบ   ไทบ้าน   ขอส่งผ่าน   เป็นความคิด
ถืกหรือผิด   ให้ว่ามา   เหตุผล   ให้ไขแจ้ง

อย่าแอบแฝง   เฮ็ดเอาหน้า   ถึงเวลา   กะหนีต่าว

ได้ผลงาน   แล้วกะฟ้าว   บินเจย   เจิดหนี
๓. ทุกถิ่นที่   มี่ตั้งแต่   ความหวัง  

นโยบาย   ขายฝัน   ทุกวัน   ขวาซ้าย
นายหวานเว้า   เสนอฝัน   อันยิ่งใหญ่

12
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ซอยปากท้อง   ไทบ้าน   ให้อยู่ดี
ดีคำาเว้า   ภายหลัง  เสี่ยงสนด่า 

๔. คนปากกล้า   หนีหน้า   เสื่ยงฮอย
ถุงย่ามฮ้อย   ต้นคอ   ผ่านบ่าไล่

ใจมุ่งมั่น   ประสานช่วย   ซอยเหลือ
ปราชญ์   กูลเกื้อ   ประสงค์อยู่   ดินดอน

เสาะสืบหา   หมั่นเพียร   เรียนรู้ 
๕. ครูของข่อย   คอยดู   ครูตัวอย่าง
ครูบ่เคย   รับจ้าง   ขอข้าว   ค่าคาย

ครูวิจัย   ไทบ้าน   คอยประสาน   งานแบบใหม่
มองกาลไกล   ไปข้างหน้า   หาทางแก้   แต่ละงาน

นักวิจัยไทบ้าน   ขอบอกผ่าน   ด้วยไมตรี 
๖. ของเฮามี   เดิมมา   ให้รักษา   เอาไว้

มีน้ำาใจ   ใส่น้ำาห้วย   ดินดอนบน   ป่นโคกป่า
น้ำาโตนผา   ป่าแมกไม้   ของกินไช้   กะมั่งมี
อันวิถี   ของคนกล้า   คืออาสา   ชาวตุ้มไผ่

นักวิจัยไทยบ้าน   สิขานร่วม   พัฒนา

ความหมาย คือ นโยบ�ยในก�รพัฒน�ของรัฐ มักจะให้คว�มสำ�คัญเมืองใหญ่ๆ กว่�ชนบท เพร�ะ

คนในเมืองใหญ่วัดคว�มสำ�เร็จท�งด้�นโครงกสร้�งพื้นฐ�น เศรษฐกิจเป็นหลัก...ส่วนพื้นที่ชนบทเป็น
พื้นที่ ที่ถูกกำ�หนดขึ้นในแผนก�รพัฒน� แต่ให้คว�มสำ�คัญน้อยม�ก ก�รพัฒน�ในแต่ละด้�นจึงมี

คว�มห่�งไกลกันม�ก ก�รพัฒน�ชนบท/ชุมชน นอกจ�กจะรอคอยก�รจัดสรรงบประม�ณของท�ง
รัฐลงไปช่วยเหลือแล้ว ช�วบ้�นจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่จะต้องเรียนรู้บริบทของชุมชนว่� เร�มีจุดอ่อนจุด

แข็งอย่�งไร มีต้นทุนอะไรบ้�ง ที่จะส�ม�รถพัฒน�ชุมชนของตนเองให้เกิดประโยชน์และเหม�ะสม 

โดยก�รรอคอยงบประม�ณจ�กรัฐ..เปน็ท�งเลอืกทีส่อง เพร�ะห�กชมุชนไดร้ว่มแลกเปลีย่นเรยีนจ�ก
ภ�คีเครือข่�ยต่�งๆแล้ว ก�รพัฒน�ชุมของตนเองย่อมมีก�รเปลี่ยนขึ้นในท�งที่ดีแน่นอน...

13
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 ในระยะ2 เดอืนทีผ่่�นม� สถ�บนัวจัิยเพือ่พฒัน�สงัคม ไดเ้ร่ิมขบัเคลือ่นโครงก�รก�รบรหิ�ร

และขบัเคลือ่นก�รวจัิยเพือ่ทอ้งถ่ินพืน้ทีจ่งัหวดัขอนแก่น ในก�รเสริมสร้�งเครอืข�่ยก�รเรียนรูสู้ช่มุชน
และสงัคมสร้�งสรรค ์ซึง่ไดรั้บก�รสนับสนุนด�้นงบประม�ณจ�กสำ�นักง�นกองทนุสนับสนุนก�รวจัิย

หรือ สกว. ให้ดำ�เนินโครงก�รต่อเนื่อง เป็นระยะที่ 2 (2561-2562) ทั้งกิจกรรมก�รเปิดตัว ( Kick 
off ) โครงก�ร เพือ่สร�้งคว�มเข�้ใจและก�รแลกเปลีย่นประสบก�รณ์ในก�รวจัิยเพือ่ก�รพฒัน�ทอ้ง
ถิ่นสำ�หรับนักวิจัยและพี่เลี้ยงโครงก�รวิจัยท้องถิ่น(นักวิจัยของสถ�บันวิจัยเพื่อพัฒน�สังคม) ตลอด

จนที่ปรึกษ�โครงก�ร รวมทั้งนักวิช�ก�รเพื่อท้องถิ่น ซึ่งในปีนี้ โครงก�รฯ ได้เชิญชวนคณ�จ�รย์ที่
มีคว�มสนใจจ�กมห�วิทย�ลัยขอนแก่น จำ�นวน 5 ท่�น (คณะส�ธ�รณสุขศ�สตร์และวิทย�ลัยก�ร

ปกครองท้องถิ่น) เข้�ม�ร่วมเรียนรู้และเป็นกำ�ลังเสริมหนุนให้กับนักวิจัยท้องถิ่น ทั้ง 9 โครงก�รใน
พื้นที่จังหวัดขอนแก่น และล่�สุดระหว่�งวันที่ 20-21 กันย�ยน 2561ที่ผ่�นม� ได้จัดกิจกรรมก�ร
ประชมุเชงิปฏบิตักิ�ร ว�่ดว้ย กระบวนก�ร เทคนิค และเคร่ืองมอืในก�รวจัิยเพือ่พฒัน�ทอ้งถ่ิน โดย

มุง่หวงัให้กับนักวจัิยทอ้งถ่ิน รวมทัง้นักวชิ�ก�รเพือ่ก�รพฒัน�ทอ้งถ่ินและพีเ่ลีย้งโครงก�ร ไดร่้วมกัน
ทำ�คว�มเข้�ใจและฝึกปฏิบัติก�รในก�รเตรียมกระบวนก�ร เทคนิคและเครื่องมือที่เหม�ะสมในก�ร

ดำ�เนินโครงก�รในแต่ละพื้นที่ และนำ�ไปปฏิบัติก�ร ทั้งก�รสร้�งทีมวิจัยเพิ่มเติม ก�รสร้�งคว�ม
เข้�ใจและก�รยอมรับกับกลุ่มเป้�หม�ยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของชุมชน และก�รเก็บและรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก�รดำ�เนินกิจกรรมต�มแผนปฏิบัติก�รของแต่ละโครงก�รต่อไป ทั้งหล�ย

ทัง้ปวงทีเ่ล�่ม�น้ี มุง่หวงัว�่คว�มเปน็รูปธรรมและก�รขบัเคลือ่นให้ชมุชนทอ้งถ่ิน มขีดีคว�มส�ม�รถ
ในก�รพึ่งตนเอง ก�รจัดก�รตนเองและก�รเกื้อกูลกันได้อย่�งลงตัวกับภ�คส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้

ก�รวิจัยเป็นฐ�นในก�รพัฒน�พื้นที่ จะมีคว�มชัดเจนและมีคว�มต่อเน่ืองจนเป็นต้นแบบแห่งคว�ม
สำ�เร็จในประเด็นก�รพัฒน�ด้�นต่�งๆของชุมชน และส�ม�รถขย�ยผล รวมทั้งเป็นข้อเสนอในเชิง
นโยบ�ยต่อภ�ครัฐ เพื่อประยุกต์ใช้ในก�รพัฒน�คว�มเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถ่ินแบบบูรณ�ก�ร 
ต�มบทบ�ทและภ�รกิจของตนในระยะต่อไป คว�มคืบหน้�ของก�รดำ�เนินโครงก�รนี้ จะนำ�ม�เล่�

ให้ทุกท่�นทร�บเป็นระยะ พบกันในจดหม�ยข่�วสถ�บันวิจัยเพื่อพัฒน�สังคมฉบับต่อไป สวัสดีครับ
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