ชื่อเรื่อง

เครือข่ายสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้้า
ในพื้นที่ลุ่มน้้าแควใหญ่ตอนล่าง และลุ่มน้้าล้าตะเพิน จ.กาญจนบุรี
School Network for Health Promotion and Upland Area
Conservation in Lower Kwai Yai Basin and Lam Tapern
Basin, Kanchanaburi Province

ผู้วิจัย

รองศาสตราจารย์วราพร ศรีสุพรรณ

ผู้วิจัยร่วม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกายรัตน์ สุขุมาลชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนา ตังคณะสิงห์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กญ
ั ญารัตน์ ปั้นทอง
ปกรณ์ ม่วงเจริญ
จาลอง บุญเรืองโรจน์
ศุภชัย มากสมบูรณ์
ประคอง บัวปรอท
จินตนา สุขสมแดน
ทิพวรรณ รัตนกุสุมภ์
นิวัฒน์ โชติสวัสดิ์
สุรเดช รุ่งศรีกนก
นิรัตน์ คุณลักษณ์
ประดิษฐ์ เพชรชาลี
นฤนาท จันทรักษ์
นิพนธ์ พูลสมบัติ
สมจิตร เปรมบารุง

ปีที่ท้าวิจัยเสร็จ พ.ศ.2552
ความเป็นมาของการท้าวิจัย
โครงการวิจัยนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเครือข่ายนักวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและอนุรักษ์พื้นที่ต้น
น้าในลุ่มน้าแควใหญ่ตอนล่าง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ในแผนงานวิจัยเดียวกัน โครงการเครือข่ายนักวิชาการฯ เป็นโครงการ
ที่ 1 มีบทบาทนานักวิชาการมาจัดทาหนังสือคู่มือพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ และโปรแกรมการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการใช้
หน่วยการเรียนรู้ มีจานวน 11 หน่วยการเรียนรู้ เป็นหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้ประเด็นท้องถิ่นเป็นฐานของการ
เรียนรู้ การดาเนินการในโครงการที่ 1 นี้ จากัดพื้นที่วิจัยอยู่กับโรงเรียนนาร่อง 8 โรงเรียน ในพื้นที่ อาเภอศรีสวัสดิ์ จ.
กาญจนบุรี ส่วนโครงการเครือข่ายสถานศึกษาฯ เป็นโครงการที่ 2 ทาหน้าที่ขยายผลการเรียนรู้สู่วงกว้างขึ้นทั้งในด้านพืน้ ที่
และการขยายสู่ชุมชนและภาคีต่างๆ ในท้องถิ่น สาหรับการขยายพื้นที่ไปผนวกลุ่มน้าลาตะเพินไว้ด้วยเพราะเป็นเขตพื้นที่
ใกล้เคียงกัน และลาตะเพินเป็นลาน้าสาขาหนึ่งของแม่น้าแควใหญ่ คือ ลาน้าลาตะเพินจะไหลมาบรรจบกับแม่น้าแควใหญ่
บริเวณเขาชนไก่ ในเขตอาเภอเมืองก่อนที่จะไหลไปเชื่อมกับแม่น้าแควน้อยในตัวเมืองกาญจนบุรี และพื้นที่อานวยน้าส่วนใหญ่
ของลาตะเพินในเขตจังหวัดกาญจนบุรี จะเป็นลาดเขาอีกด้านหนึ่งของเทือกเขาเดียวกันกับเขาที่รับน้าและระบายลงสู่แม่น้า
แควใหญ่ ดังนั้น หากต้องการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าต้นน้าซึ่งเป็นเทือกเขาเดียวกัน จะต้องดึงความ
ร่วมมือจากประชาคมทั้งสองลุ่มน้านี้
คาว่า “เครือข่ายสถานศึกษา” ในที่นี้ หมายถึง การเชื่อมโยงสถานศึกษากับภาคีที่มีบทบาทในการพัฒนาด้านสุข
ภาวะและการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น เป้าหมายของการวิจัยนี้ คือ การสร้างกระบวนการเชื่อมโยงการพัฒนาจากทุก

ภาคส่วนเข้าสู่การศึกษา และทาให้การศึกษามีผลกระทบต่อการพัฒนาในระดับท้องถิ่น รวมทั้งดึ งให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมใน
กระบวนการจัดการความรู้ท้องถิ่น
ปรัชญาการศึกษาที่เป็นฐานคิดในการวิจัยนี้คือ บูรณาการนิยม (Reconstructivism) ซึ่งเน้นการเรียนรู้จากชีวิต
จริงในสังคมและมุ่งพัฒนาจริยธรรมจากการทางานร่วมกับสังคม ซึ่งโรงเรียนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในวิถีการพัฒนาของชุมชน
มากขึ้น การศึกษาในปรัชญานี้ ทาหน้าที่ให้บุคคลรับรู้ถึงวิถีทางและความเป็นไปได้ที่จะดารงอยู่ในโลกอย่างมีวิจารณญาน
รวมทั้งทาให้ผู้เรียนเกิดจิตสานึกที่จะแทรกแซงเชิงวิจารณญานในปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ของสังคม เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ในปัจจุบันไปสู่ความมีมนุษยธรรมมากขึ้น
องค์ประกอบที่จาเป็นสาหรับการศึกษาตามแนวทางนี้คือ
1) การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทั้งในภาคชุมชนและโรงเรียน โดยโครงการวิจัยใช้ประเด็นด้านสุขภาพและการ
จัดการทรัพยากรมาเป็นประเด็นของการเรียนรู้
2) การสร้างระบบการจัดการความรู้ท้องถิ่น
3) การสร้างระบบพัฒนาหลักสูตรที่นาวิถีการพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นฐานการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาจะต้องมีการ
ทางานร่วมกับเครือข่ายต่างๆ เน้นการออกแบบการเรียนรู้ในสภาพจริง และสนับสนุนให้นักเรียนมีบทบาทร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น
4) การพัฒนาการสื่อสารเพื่อท้องถิ่น
5) การพัฒนาระบบส่งเสริมคุณธรรมในท้องถิ่น
6) การสร้างระบบการประสานแผนการพัฒนาพื้นที่โดยเชื่อมโยงกันตามระบบลุ่มน้า
ในด้านการพัฒนาหลักสูตรตามแนวปรัชญาบูรณาการนิยมนี้ จะสอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรแนววิถีชีวิต ซึ่งมี
ลักษณะสาคัญดังนี้ (1) เน้นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงของประเด็นต่างๆ ในชุมชน มากกว่ าที่จะเน้นสาระการเรียนรู้ตามเอกสาร
จากส่วนกลาง (2) เน้นการจัดการเรียนรู้ร่วมกับภาคีอื่นๆในท้องถิ่น (3) มีเป้าหมายให้เด็กมีสานึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและ
มีบทบาทในทางสร้างสรรค์ต่อชุมชนของตน และ (4) ครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน หมายความว่า เวลาของ
เด็ก/นักเรียนคือ เวลาของการเรียนรู้ทั้งสิ้น ครูจึงต้องให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของเด็กด้วย มิใช่เน้นการ
เรียนการสอนในห้องเรียนเท่านั้น
การวิจัยนี้มุ่งให้เกิดการเชื่อมโยงสถานศึกษากับภาคีที่มีบทบาทในการพัฒนาด้านสุขภาวะและการจัดการทรัพยากร
ในท้องถิ่น เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาท้องถิ่นที่อยู่ในมือของเครือข่ายเหล่านั้น อันจะ
นาไปสู่การพัฒนาคนที่มีทักษะในการแก้ปัญหา รับรู้และเข้าใจวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งมองชุมชนแบบองค์รวม (คือ มองความ
เชื่อมโยงของประเด็นต่างๆ ในชุมชนได้)
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในภาวะปัจจุบันชุมชนส่วนใหญ่มีระบบความรู้และระบบความสัมพันธ์ในชุมชนที่เสื่อมถอย
ลง ชุมชนมีลักษณะตัวใครตัวมันมากขึ้น มีวิถีการผลิตที่มุ่งหารายได้หรือเงินเป็นใหญ่ มีแบบแผนการบริโภคตามกระแสนิยม
มีการละทิ้งประเพณีที่เคยมีบทบาทร้อยรัดความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ชุมชนเน้นความเสมอภาคในการแย่งชิงผลประโยชน์
มากกว่าสานึกแบ่งปัน การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและมีบทบาทต่อการพัฒนาชุมชนร่วมกันยังมีอยู่น้อย
มาก ดังนั้น ในการพัฒนาการศึกษาแนววิถีชี วิตนี้จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนไปพร้อมๆ กัน นั่น
คือ จะต้องสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและชุมชน
เป้าหมายของการวิจัยนี้คือ สร้างรูปแบบของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้แนววิถี
ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และทาให้การศึกษามีความหมายต่อการพัฒนาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะและอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้าในลุ่ม
น้าแควใหญ่ตอนล่างและลุ่มน้าตะเพิน

2. เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ด้านสุขภาวะและการจัดการทรัพยากรที่สามารถดาเนินการโดย
เครือข่ายในท้องถิ่น
3. เพื่อพัฒนาองค์กรเครือข่ายสถานศึกษาในการจัดทาวารสารท้องถิ่นสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องสุขภาวะและการ
จัดการทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้าแควใหญ่และลุ่มน้าตะเพิน
4. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการความรู้เรื่องสุขภาวะและการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้าแควใหญ่และลุ่มน้า
ตะเพินโดยการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา
5. เพื่อศึกษารูปแบบความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ส่วนราชการในท้องถิ่น องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น เยาวชน
และพระสงฆ์ ในการส่งเสริมสุขภาพและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
ระเบียบวิธีวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. การสร้างเครือข่ายทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้ ดาเนินการโดยประสานกับเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนเพื่อ
เชิญเข้าร่วมโครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูที่เข้าร่วมโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทดลองใช้หน่วยการ
เรียนรู้ ติดตั้งโปรแกรมในการประมวลผลข้อมูลให้กับโรงเรียน ประชุมติดตามผล และจัดประชุมวิชาการเพื่อให้ครูเสนอ
ผลงานทางวิชาการหลังการทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้
2. การสร้างเครือข่ายพัฒนาสื่อวารสารท้องถิ่น ดาเนินการโดย
2.1 การหาแกนนาในการจัดทาวารสาร โดยประสานงานกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบในพื้นที่
วิจัย
2.2 สนับสนุนการผลิต “วารสารแควใหญ่ ลาตะเพิน” จานวน 3 ฉบับ ฉบับละ 500 เล่ม
2.3 เผยแพร่วารสาร และติดตามประเมินผล
3. การสร้างเครือข่ายพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ดาเนินการโดย
3.1 การประสานภารกิจของโครงการวิจัยกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการจัดตั้งเครือข่ายนัก
ปฏิบัติ โดยจัดประชุมระดับจังหวัด (รวมทุกประเด็นของทั้งสองลุ่มน้า) 1 ครั้ง และประชุมแยกตามประเด็นและพื้นที่ลุ่มน้า
ลุ่มน้าละ 4 เวที และประชุมเครือข่ายพื้นที่อนุรักษ์รวม 2 ลุ่มน้า 1 เวที รวมเป็น 9 เวที
3.2 การจัดประชุมเพื่อการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายแยกตามประเด็นและลุ่มน้า โดยจัดตั้งเป็นเครือข่าย
ระดับอาเภอ วิธีดาเนินการ ประกอบด้วยการประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละเรื่องโดยแตกเป็นประเด็นย่อยๆ เช่น
ผู้สูงอายุ อาหาร การจัดการมูลฝอย และการประชุมแต่ละเรื่องจะเน้นการสร้างเครือข่ายเป็นรายอาเภอ ยกเว้นเรื่องท่าน้า
และป่าชุมชนของอาเภอศรีสวัสดิ์ ที่เน้นการสร้างเครือข่ายเฉพาะพื้นที่
3.3 การสนับสนุนเครือข่ายในระดับอาเภอให้มีการประชุมต่อเนื่อง เพื่อให้มีการประสานความคิด แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างพื้นที่ และสร้างแผนงานในการพัฒนาคุณภาพร่วมกัน
3.4 การสนับสนุนเครือข่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของแต่ละเครือข่าย
4. การส่งเสริมบทบาทคณะสงฆ์ ดาเนินการดังนี้
4.1 จัดการสัมมนาคณะสงฆ์รวม 2 ลุ่มน้า และแยกตามลุ่มน้า เพื่อส่งเสริมให้คณะสงฆ์มีส่วนสนับสนุนการ
ดาเนินงานของภาคประชาชนในการส่งเสริมสุขภาวะและอนุรักษ์ทรัพยากร
4.2 สนับสนุนให้คณะสงฆ์จัดทาหลักสูตรและฝึกอบรมคุณธรรมสาหรับเยาวชนและผู้นารุ่นใหม่
5. การสร้างกระบวนการเรียนรู้กับเยาวชน ดาเนินการดังนี้

5.1 คัดเลือกเยาวชนจากเครือข่ายต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาเข้ารับการอบรมหลักสูตรเรื่อง
พลังชุมชนเพื่อการพัฒนาและรักษาระบบลุ่มน้า และดาเนินการจัดตั้งเครือข่ายเยาวชนในแต่ละอาเภอ
5.2 สนับสนุนเครือข่ายเยาวชนเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายต่างๆ
5.3 สนับสนุนการทางานแบบเครือข่ายของเยาวชน โดยให้เยาวชนจัดทารายงานสถานการณ์ด้าน สุขภาวะ
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของอาเภอที่ตนเองอยู่
5.4 เสริมสร้างคุณธรรมของเยาวชน โดยสนับสนุนให้เยาวชนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่คณะสงฆ์จัดทาขึ้น
6. การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการโดยประสานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการส่งทีมบริหารมาร่วมการสัมมนาเรื่อง การสร้างความร่วมมือและการบูรณาการแผนการพัฒนาในพื้นที่ลุ่มน้า
โดยสัมมนารวม 2 ลุ่มน้า และแยกตามลุ่มน้าเพื่อหาแนวทางในการประสานแผนการพัฒนาในระดับอาเภอและลุ่มน้า ตาม
ประเด็นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลุ่มน้านั้นเห็นควรดาเนินการร่วมกัน
7. การนาเสนอผลงานและสรุปบทเรียน ดาเนินการร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบพื้นที่ โดย การจัด
ประชุมวิชาการให้สถานศึกษาได้นาเสนอผลงาน และให้เครือข่ายนาเสนอองค์กรของตน รวมทั้งเสวนาถึงแนวทางในการ
เชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย และการพัฒนากิจกรรมร่วมกัน
สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ผลผลิต/สิ่งที่ได้จากการวิจัย
1.1 เครือข่ายทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้
ครอบคลุมสถานศึกษาจานวน 57 แห่ง จาแนกเป็น อาเภอศรีสวัสดิ์ 20 โรงเรียนจากทั้งหมด 21 โรงเรียน อาเภอ
หนองปรือ 20 โรงเรียน (ครบทุกโรงเรียน) อาเภอบ่อพลอยใน 4 ตาบลเป้าหมาย 17 โรงเรียนจาก 19 โรงเรียน จานวน
หน่วยการเรียนรู้ที่โรงเรียนรับไปรวมทุกโรงเรียนคือ 200 หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งหมายถึงมีครูเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 200
คน
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 1 รวม 28 โรงเรียน มีจานวนหน่วยการเรียนรู้ที่รับไปรวมทุกโรงเรียนคือ 116 หน่วย
ฯ ปรากฏว่าในปีการศึกษาแรก ได้รับรายงานผลการทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้ 52 ฉบับ ปรากฏว่า มีการนาหน่วยการเรียนรู้
ไปใช้หลายรูปแบบด้วยกัน เช่น นาไปจัดทาเป็นรายวิชาเพิ่มเติมโดยสอนเนื้อหาครบทุกหน่วยย่อย มีการนาไปสอนสอดแทรกใน
สาระที่เกี่ยวข้อง สอนเสริมนอกเวลา สอนในชั่วโมงแนะแนว สอนร่วมกับกิจกรรมของชมรม และมีการนาไปใช้แบบบูรณาการกับ
กิจกรรมพัฒนานักเรียน โดยเน้นความร่วมมือจากครูทั้งโรงเรียน เป็นต้น
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 2 รวม 29 โรงเรียน มีจานวนหน่วยการเรียนรู้ที่รับไปคือ 84 หน่วยฯ โครงการวิจยั
อยู่ในช่วงดาเนินการติดตามและประมวลผล
1.2 เครือข่ายวารสารแควใหญ่-ล้าตะเพิน
ในปีงบประมาณ 2550 มีการจัดทาวารสารฉบับแรก จานวน 500 ฉบับ และได้เผยแพร่สู่โรงเรียน วัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีอนามัย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่วิจัย พร้อมทั้งมีการรายงานผลการประเมินจาก
ผู้อ่าน ในปีงบประมาณ 2551 อยู่ระหว่างการดาเนินการจัดทาวารสารฉบับที่ 2 และ 3
1.3 เครือข่ายพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ดาเนินการโดยเครือข่ายภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยกระบวนการวิจัยปัจจุบันแต่ละ
เครือข่ายต่างๆ มีข้อตกลงที่จะพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในเครือข่ายของตน และบางเครือข่ายก็เริ่มดาเนินการไปแล้ว แหล่ง
การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นและกาลังจะเกิดขึ้นมีดังต่อไปนี้

(1) สถานีสื่อสารเพื่อผู้สูงอายุในชุมชน ดาเนินการโดยเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุของแต่ละอาเภอร่วมกับสถาน
บริการสาธารณสุข (3 อาเภอ) เพื่อเป็นจุดให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุและเป็นจุดพบปะและจัดทากิจกรรมกับผู้สูงอายุในแต่
ละพื้นที่
(2) ร้านอาหารใส่ใจสุขภาพ ดาเนินการโดยเครือข่ายผู้ประกอบการอาหารของแต่ละอาเภอร่วมกับสถานบริการ
สาธารณสุข (3 อาเภอ) เพื่อพัฒนาคุณภาพร้านอาหารและขับเคลื่อนประเด็นด้านอาหารให้เป็นวาระของท้องถิ่น
(3) แหล่งรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิล ดาเนินการโดยเครือข่ายผู้รับซื้อมูลฝอยรีไซเคิล ซึ่งจัดตั้งได้ 2 อาเภอคือ
อาเภอศรีสวัสดิ์ และอาเภอหนองปรือ เครือข่ายผู้รับซื้อมูลฝอยอาเภอศรีสวัสดิ์ กาหนดรู ปแบบการทางานร่วมกัน ใน
ลักษณะตลาดนัดรถรับซื้อมูลฝอย โดยเชื่อมโยงกับผู้รับซื้อมูลฝอยในเขตเมือง ส่วนเครือข่ายผู้รับซื้อมูลฝอยอาเภอหนองปรือ
มีแผนงานที่จะจัดตั้งกลุ่ม/สหกรณ์ผู้รับซื้อมูลฝอยในพื้นที่ตาบลสมเด็จเจริญ ในระยะต่อไปจะเป็นการวางแผนการจัดการ
ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและการเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป
(4) สถานีเรียนรู้เกษตรแนวอนุรักษ์ ดาเนินการโดยเครือข่ายเกษตรแนวอนุรักษ์ของแต่ละอาเภอ (3 อาเภอ)
เพื่อเป็นจุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่ายผ่านการประชุมสัญจร โดยแต่ละสถานีจะมีการทาสารอินทรียชีวภาพ การทา
แปลงเรียนรู้ที่มีการบันทึกข้อมูล และการจัดการข้อมูลของสมาชิกในเครือข่าย (ในโซนของตน) เครือข่ายนี้ได้รับการสนับสนุน
จากสานักงานเกษตรอาเภอและสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี
(5) ศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนของอาเภอหนองปรือ และอาเภอบ่อพลอย อาเภอละ 3 ศูนย์การเรียนรู้ดาเนินการ
โดยเครือข่ายป่าชุมชนของทั้ง 2 อาเภอ และอีก 2 ศูนย์การเรียนรู้ อยู่ในอาเภอศรีสวัสดิ์ ดาเนินการโดยเครือข่ายระหว่าง
หมู่บ้าน องค์ประกอบภายในศูนย์การเรียนรู้อยู่ระหว่างการออกแบบและพัฒนาร่วมกันของแต่ละเครือข่าย เครือข่ายนี้ได้รับ
การสนับสนุนจากสานักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (บ้านโป่ง)
(6) ศูนย์การเรียนรู้ระบบน้า ดาเนินการ 2 อาเภอคือ อาเภอหนองปรือและอาเภอบ่อพลอย ดาเนินการโดย
เครือข่ายเรียนรู้ระบบน้าของแต่ละอาเภอ มีข้อตกลงในเบื้องต้นคือ แต่ละตาบลจะมีศูนย์การเรียนรู้ 1-3 ศูนย์การเรียนรู้ แต่
ละศูนย์จะมีข้อมูลแหล่งน้าและการใช้น้า แผนที่ และผู้ที่สามารถอธิบายข้อมูลจากแผนที่ได้ เครือข่ายนี้ได้รับการสนับสนุน
จากสานักชลประทานที่ 13 (ท่าม่วง)
(7) จุดเรียนรู้ประมงและการท่องเที่ยวในพื้นที่อ่างเก็บน้าเขื่อนศรีนครินทร์ ดาเนินการโดยเครือข่ายท่าน้านา
สวน และท่าน้าท่ากระดาน การกาหนดจุดเรียนรู้ในท่าน้านาสวนมีประเภทละ 1 จุด แต่ยังต้องพัฒนาทั้งองค์ประกอบภายใน
ศูนย์และบทบาทในการเผยแพร่ความรู้ ส่วนบริเวณท่าน้าท่ากระดาน ยังไม่มีการสร้างข้อตกลงในการกาหนดจุดเรียนรู้
(8) จุดเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน ดาเนินการโดยเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวของอาเภอหนองปรือและ
อาเภอบ่อพลอย ซึ่งเครือข่ายนี้ยินดีต้อนรับการเรียนรู้จากสถานศึกษา แต่ถ้าจะมีการขับเคลื่อนไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้น
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทั้ง 2 อาเภอ จะต้องมีการพัฒนาโปรแกรมรวมทั้งองค์ประกอบอื่นๆ ให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น
1.4 เครือข่ายเยาวชน
มีการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายเยาวชนของแต่ละอาเภอ รวม 3 ชุด โดยคัดเลือกจากเยาวชน อายุไม่เกิน 35
ปี เป็นเครือข่ายเพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นารุ่นใหม่ บทบาทหลักของเครือข่ายเยาวชนนี้คือ การจัดทารายงาน “ภาวะ
สุขภาพและทรัพยากร ในลุ่มน้าแควใหญ่หรื อลาตะเพินของแต่ละอาเภอ” ซึ่งจะทาให้เยาวชน เชื่อมร้อยกับเครือข่ายต่างๆ
และเป็นผู้สื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะในพื้นที่
1.5 เครือข่ายพระสงฆ์
คณะสงฆ์มีองค์กรของตนเองอยู่แล้วในระดับอาเภอ (มีเจ้าคณะอาเภอเป็นประธาน) การทางานของแผนงานวิจัย
คือ เชื่อมโยงกิจกรรมของคณะสงฆ์กับประเด็นด้านการสร้างเสริมสุขภาวะและอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้า และเชื่อมโยงคณะสงฆ์กับ
เครือข่ายต่างๆ ของแผนงานวิจัย ผลงานของคณะสงฆ์คือ การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง ผู้นาคุณธรรมสาหรับผู้นารุ่นใหม่
ซึ่งจะดาเนินการโดยคณะสงฆ์ของแต่ละอาเภอ

1.6 เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในระบบการบริหารส่วนท้องถิ่นมีองค์กรในระดับตาบลและมีการประสานแผนงานในระดับอาเภออยู่แล้ว แต่ส่วน
ใหญ่จะเป็นการประสานแผนในระบบราชการที่เชื่อมโยงในระดับที่สูงขึ้นมากกว่าการเชื่อมโยงในแนวระนาบ และยังขาดการ
เชื่อมโยงระหว่างอาเภอภายในลุ่มน้าเดียวกัน สิ่งที่แผนงานวิจัยพยายามที่จะสร้างขึ้นคือ ระบบการประสานแผนงานในแนว
ระนาบที่เชื่อมโยงระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับเครือข่ายภาคประชาชนที่เกิดขึ้นในกระบวนการวิจัย
ทั้งในอาเภอเดียวกันและระหว่างอาเภอในลุ่มน้าเดียวกัน แต่เนื่องจากแผนงานวิจัยนี้ไม่สามารถดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ทั้ง
ลุ่มน้า เพราะไม่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2552 ทาให้การสร้างเครือข่ายนี้ไม่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม การ
ดาเนินการที่ผ่านมาก็สามารถสร้างประเด็นร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละลุ่มน้า และสาหรับลุ่ มน้าลา
ตะเพินยังมีข้อตกลงในการจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการลุ่มน้าลาตะเพินในระดับอาเภอ ที่มีประธานเครือข่ายต่างๆ ร่วมอยู่
ด้วย และคณะกรรมการบูรณาการลุ่มน้าลาตะเพินในระดับรวม 2 อาเภอ ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากระดับอาเภอ อาเภอละ
6 คน
การอภิปรายผล
ครั้งหนึ่ง จอห์น ดิวอี้ (ค.ศ.1859-1952) ได้สร้างโรงเรียนจาลองขึ้น จนกลายเป็นต้นแบบของโรงเรียนแนวพิพัฒ
นาการนิยม (Progressivism) แต่เนื่องจากปรัชญาการศึกษาแบบพิพฒ
ั นาการนิยม (Progressivism) มุ่งสร้างสังคมจาลอง
หรือวัฒนธรรมภายในสถานศึกษา จนมีผลให้วัฒนธรรมภายในสถานศึกษาแข็งตัวและไม่เชื่อมโยงกับกระบวนการพัฒนาที่อยู่
รอบๆ สถานศึกษา ขณะเดียวกันก็นาไปสู่การแข่งขันระหว่างสถานศึกษาด้วยกันเองอย่างเข้มข้นขึ้นทุกขณะ และเนื่องจาก
ปรั ช ญาการศึ ก ษาแบบพิ พัฒ นาการนิย ม (Progressivism) ผู ก อยู่ กั บ ปรั ช ญาวิท ยาศาสตร์อ ย่ า งเหนีย วแน่ น การวิ จัย
ทั้งหลายจึงถูกผูกเข้ากับการสร้างทฤษฎี การยืนยันทฤษฎี หรือการใช้ทฤษฎีกับสถานการณ์ใหม่ๆ ซึ่งส่วนใหญ่มักใช้ในการ
อธิบายมากกว่าการแก้ไขปัญหา
แต่การวิจัยนี้มีจุดยืนทางปรัชญาการศึกษาที่แตกต่างออกไป คือ ใช้ปรัชญาการศึกษาแบบปฏิรูปนิยมซึ่งเน้นการ
เรียนรู้ในสภาพจริง และมุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมใหม่บนฐานการทางานร่วมกันของชุมชนและสถานศึกษา ในการนี้ การ
พัฒนาการศึกษาจึงมิใช่การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเท่านัน้ แต่ต้องพัฒนาทั้งโรงเรียนและชุมชนต้นแบบไปพร้อมๆ กัน จึงต้อง
ใช้พละกาลังในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นอันมาก ส่วนการวิจัยก็มิได้มีเป้า หมายเพื่อการอธิบาย แต่จะมีเป้าหมาย
เพื่อการพัฒนาที่เน้นกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็น สาคัญ การวิจัยจึงมีรูปแบบการวิจัย เพื่อพัฒนาที่ เ น้ น
กระบวนการมีส่วนร่วมและการสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาผลจากการวิจัยในโครงการนี้ สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้
1. เป้าหมาย “การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้” เนื่องจากก่อนการปฎิรูปการศึกษาแบบปฏิรูปนิยม จาเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทั้งในภาคชุมชนและโรงเรียน โดยโครงการวิจัยใช้ประเด็นด้านสุขภาพและการจัดการ
ทรัพยากรมาเป็นประเด็นของการเรียนรู้ ผลการวิจัยส่วนนี้เป็นไปตามเป้าหมายคือ ทาให้โรงเรียนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการ
พัฒนาการเรียนรู้ในประเด็นที่หลากหลาย และทาให้ชุมชนมีเครือข่ายที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาต่อเนื่องในแต่ละ
ประเด็น
2. เป้าหมาย “การจัดการความรู้ ” เนื่องจากในการพัฒนาต่อเนื่องจาเป็น อย่างยิ่งต้องมีการจัดการความรู้ ซึ่ง
ผู้วิจัยคาดหมายจะทาให้สถานศึกษาเป็นหน่วยจัดการความรู้ท้องถิ่น โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นการสารวจข้อมูลท้องถิน่
และคาดหมายให้สถานศึกษาพัฒนาหน่วยจัดการความรู้ย่อยๆ ที่จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียนต่อไป แต่ในทางปฏิบัติ
พบว่า ยังเป็นไปได้ยาก เพราะสถานศึกษายังไม่พร้อมที่จะนานักเรียนออกสารวจพื้นที่/ชุมชนอย่างจริงจัง ดังนั้น แทนที่จะ
ให้สถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงต้องหันไปพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นเครือข่าย
จัดการความรู้และสร้างแหล่งการเรียนรู้ในแต่ละประเด็นแทน เช่น เครือข่ายผู้สูงอายุระดับอาเภอ ดูแลสถานีสื่อสารเพื่อ
ผู้สูงอายุ และแต่ละสถานีสื่อสารดูแลข้อมูลและเป็นจุดประสานกิจกรรมกับผู้สูงอายุในละแวกของตนเอง เป็นต้น ปัจจุบันจึง
มีหน่วยจัดการความรู้ในหลากหลายประเด็น เช่น ผู้สูงอายุ มูลฝอยรีไซเคิล ระบบน้าและการใช้น้า ป่าและการใช้ประโยชน์
ศัตรูพืช เกษตรอินทรีย์ ฯลฯ

3. เป้าหมาย “การสร้างระบบพัฒนาหลักสูตรที่น้าวิถีการพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นฐานการเรียนรู้” ยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายเท่าที่ควร เนื่องจากความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับเครือข่ายต่างๆ ยังไม่ได้รับการ บูรณาการเข้าหากัน
อย่างจริงจัง คือ ยังไม่รู้เขารู้เราที่ดีพอ สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังเน้นการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา แม้จะรับหน่วยการเรียนรู้
ที่เน้นการศึกษาสารวจในชุมชน แต่การนาไปปฏิบัติจริง ยังดาเนินการได้น้อยมาก และภาคชุมชนซึ่งแม้จะมีการก่อรูปเป็น
เครือข่ายด้านต่างๆ และเริ่มมีศูนย์การเรียนรู้ของแต่ละเครือข่ายบ้างแล้ว แต่ก็เป็นระยะเริ่มต้น ยังไม่มีการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ทาให้ยังขาดแหล่งการเรียนรู้ที่แสดงวิถีการพัฒนาในแต่ละด้านที่นกั เรียนจะเรียนรูแ้ ละเข้าร่วมได้อย่าง
มีความหมาย ในการนี้ จึงควรมีการวิจัยและพัฒนาต่อเนือ่ ง เพื่อสร้างระบบความสัมพันธ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นระหว่างสถานศึกษา
กับเครือข่ายต่างๆ ควรมีการพัฒนาครูให้มีความรู้และใส่ใจในวิถีการพัฒนาท้องถิ่น และสามารถออกแบบกระบวนการเรียนรู้
ในสภาพจริงมากยิ่งขึ้น ควรมีการสนับสนุนให้แต่ละเครือข่ายซึ่งเป็นภาคชุมชนมีการพัฒนาต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องการ
สร้างศูนย์การเรียนรู้ที่มีลักษณะของการวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ ควรดาเนินการภายใต้ความร่วมมือภายในเครือข่ายและการ
สนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อให้เกิดวิถีการพัฒนาที่สถานศึกษาสามารถนานักเรียนมาเรียนรู้และร่วมพัฒนาร่วมกับเครือข่าย
ต่างๆ ต่อไป
4. เป้าหมาย “การพัฒนาการสื่อสารเพื่อท้องถิ่น” เนื่องจากในการศึกษาแบบปฏิรูปนิยมจะต้องมีความเข้มแข็ง
ของการจัดการสื่อที่อธิบายท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานนี้จึงกาหนดให้มีการจัดทาวารสารท้องถิ่นขึ้น ให้เป็นสื่อที่
มีความเป็นวิชาการ คือ มีข้อมูลสนับสนุน ทั้งนี้ คาดหมายว่าข้อมูลจากการสารวจต่างๆ จะถูกประมวลผลและนาเสนอใน
วารสาร นอกจากนี้ จะใช้เป็นพื้นที่สาหรับให้มีการนาเสนอประเด็นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นเองอีกด้วย การ
ดาเนินการในส่วนนีเ้ ป็นไปตามเป้าหมาย คือ ได้วารสารแควใหญ่-ลาตะเพิน ที่จะผลิตขึ้นจานวน 3 ฉบับ นอกจากนี้ เพื่อให้มี
การพัฒนาผู้น้าการสื่อสารเพื่อท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรม แผนงานนี้จึงมีเป้าหมายพัฒนาเยาวชนให้มีบทบาทในการ
พัฒนาสื่อเพื่อท้องถิ่น โดยสนับสนุนให้เยาวชนจัดทารายงานสถานการณ์ท้องถิ่นด้านภาวะสุขภาพและการจัดการทรัพยากร
เป็นรายอาเภอ
5. เป้าหมาย “การส่งเสริมคุณธรรม” เนื่องจากการศึกษาแบบปฏิรูปนิยมมุ่งพัฒนาจิตสานึกเชิงวิจารณญาน
(critical consciousness) ในการไปสู่ความมีมนุษยธรรม การศึกษาจาเป็นต้องเชื่อมโยงประเด็นปัญหาในชุมชน กับเรื่อง
วิจารณญานและความมีมนุษยธรรม ในการคิดวิเคราะห์จาเป็นต้องมีธรรมกากับ ในการนี้ แผนงานวิจัยจึงสนับสนุนให้คณะ
สงฆ์มีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรมให้แก่เครือข่ายเยาวชน และเครือข่ายอื่นๆ ด้วย
6. เป้ า หมาย “การประสานระหว่ า งเครื อ ข่ า ยเพื่ อ สร้ า งแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ระดั บ อ้ า เภอและลุ่ ม น้้ าที่
ประชาชนเป็นเจ้าของแผนอย่างแท้จริง ” เนื่องจากชุมชนยุคใหม่ต้องมีความสามารถในการจัดการตนเอง ภายใต้ความ
สลับซับซ้อนและมีความไม่แน่นอนสูง การพึ่งตนเองในระดับอาเภอและลุ่มน้าจะมีความสาคัญ ในการนี้ ชุมชนจาเป็นต้องมี
กระบวนการเรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนในระดับที่สูงกว่าแผนชุมชน ในเรื่องนี้ แผนงานวิจัยได้พยายามให้แต่
ละเครือข่าย (ที่เป็นเครือข่ายระดับอาเภอ) สร้างแผนงานที่เป็นแผนร่วมระดับอาเภอ แต่ก็เป็นเพียงการเริ่มต้น คืออยู่ในขั้น
ของการสารวจข้อมูลในแต่ละเครือข่ายให้ชัดเจน เพื่อให้เห็นปั ญหาความจาเป็นและโอกาสในการพัฒนา ส่วนการสร้าง
แผนงานที่บูรณาการระหว่างเครือข่ายยังไม่ได้ดาเนินการ
อนึ่ง ผู้วิจัยคาดหวังว่า เครือข่ายทั้งหมดในโครงการวิจัยจะดารงอยู่ต่อเนื่องอย่างประสานเชื่อมโยงกัน โดยมีแหล่ง
การเรียนรู้ (ของแต่ละเครือข่าย) และสถานศึกษาเป็นแกนกลางในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน แต่เป็นที่น่าเสียดายที่การ
วิจัยนี้ไม่สามารถพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ของแต่ละเครือข่ายได้อย่างเป็นรูปธรรมตามที่คาดหวัง และไม่สามารถสร้าง
เครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั้งลุ่มน้าในจังหวัดกาญจนบุรีได้ เพราะขาดการสนับสนุนงบประมาณ (ผู้วิจั ยขอรับทุนอุดหนุนการ
วิจัยต่อเนื่องผ่านกองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีงบประมาณ 2552 แต่ไม่ได้รับ)
นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2553 ข้าพเจ้าได้เสนอโครงการวิจัยเรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานการวิจัยและบูรณา
การการพัฒนาในพื้นที่ลุ่มน้าแควใหญ่และลาตะเพิน จ.กาญจนบุรี เป็นโครงการใหม่เพื่อมาเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่
และเพื่อเป็นกระบวนการหนุนเสริมให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานที่จะสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ในรูปแบบของ
การวิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการที่ผนวกทุกภาคส่วนในพื้นที่เข้าสู่กระบวนการวิจัยและพัฒนา และเพื่อใช้กระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการพัฒนารูปแบบการปฏิรูปการศึกษาที่เชื่อมโยงทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการอุดมศึกษาเข้าด้วยกัน แต่ก็ไม่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั เช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงไม่

มีโอกาสที่จะทาให้โมเดลทางสังคมนี้มีความสมบูรณ์แบบได้ และคงจะเป็นความยากลาบากต่อไปที่จะดึงรั้งการศึกษาของ
ไทยให้ก้าวออกไปจากการยึดติดกับการสร้างวัฒนธรรมในโรงเรียนและภายในสถาบันอุดมศึกษา การยึดติดกับกรอบการ
ประเมินคุณภาพทางการศึกษาที่เน้นคุณภาพของปัจเจก และการยึดติดกับการวัดบนฐานของวิทยาศาสตร์และหลักการสากล
มากกว่าการให้ความสาคัญกับการพิจารณาผลกระทบทางสังคมตามสภาพจริง และการบูรณาการสู่วิถีดาเนินชีวิตในบริบท
ท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาต่อเนื่องในลุ่มน้าแควใหญ่และลุ่มน้าลาตะเพิน ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้

1.1 การพัฒนาเครือข่ายครูเพื่อพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการในลุ่มน้าแควใหญ่และลุ่มน้าลาตะเพิน
1.2 การพัฒนาระบบการจัดการวารสารวิชาการลุ่มน้าแควใหญ่และลุ่มน้าลาตะเพิน
1.3 การสร้ า งและพั ฒ นาสถานี เ รี ย นรู้ ข องแต่ ล ะเครื อ ข่ า ย (ที่ โ ครงการวิ จั ย จั ด ตั้ ง ขึ้ น ไ ด้ แ ก่ ผู้ สู ง อายุ
ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้รับซื้อมูลฝอย ผู้นาการอนุรักษ์ป่า ผู้นาด้านเกษตรแนวอนุรักษ์ ผู้นาการเรียนรู้ระบบน้าและการ
จัดการน้า ผู้นาด้านวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจในท้องถิ่น) เพื่อให้สามารถขยายการเรียนรู้ด้านการจัดการเพื่อการพัฒนาในแต่
ละด้าน สู่ชุมชน โรงเรียน และเยาวชน ได้อย่างต่อเนื่อง
1.4 การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังแนวเขตป่าอนุรักษ์ของลุ่มน้าแควใหญ่และลุ่มน้าลาตะเพิน (ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าสลักพระ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ และอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์) โดย
ส่งเสริมให้มีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพป่าอย่างต่อเนื่อง
1.5 การพัฒนาองค์กรเยาวชนลุ่มน้าแควใหญ่และลุ่มน้าลาตะเพิน
1.6 การพัฒนาระบบจัดการและสื่อสารข้อมูลเพื่อการพัฒนาด้านสุขภาวะและการจัดการทรัพยากรในลุ่มน้าแคว
ใหญ่และลุ่มน้าลาตะเพิน
1.7 การสร้างระบบการพัฒนาผู้นารุ่นใหม่ในลุม่ น้าแควใหญ่และลุ่มน้าลาตะเพินที่ให้ความสาคัญกับหลักคุณธรรม
นาการบริหาร การมีส่วนร่วมและการกระจายอานาจ การทางานเป็นกลุ่ม การประสานงานเป็นเครือข่าย และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต โดยเชื่อมโยงกับองค์กรคณะสงฆ์
1.8 การสร้างองค์กรบูรณาการการพัฒนาระดับอาเภอและลุ่มน้าที่สามารถเชื่อมโยงทุกเครือข่ายเข้าสู่ระบบแผน
และงบประมาณ
2. ควรมีการจัดตั้งคณะทางานพัฒนาชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาลุ่มน้าแควใหญ่และลุ่มน้าลาตะเพินขึ้น โดยการ
ประสานความร่วมมือของ 7 หน่วยงานคือ ส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี องค์ การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุ รี
มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1 มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ควรมีบทบาทสนับสนุนการวิจัยหรือบริการวิ ชาการ
เชื่อมโยงกับเครือข่ายในพื้นที่ และร่วมเป็นเจ้าของวารสารแควใหญ่-ลาตะเพิน
2.2 สถานศึกษาทุกระดับทั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการอุดมศึกษา ควรพัฒนาหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เกิด
การเรียนรู้เชิงพื้นที่อย่างจริงจัง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการร่วมจัดการความรู้และนาข้อมูลและความรู้จากเครือข่ายในพืน้ ที่ไปใช้
อย่างต่อเนื่อง
2.3 หน่วยงานด้านการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยควรมีบทบาทในการสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ และสนับสนุนให้แต่ละเครือข่ายสร้างสถานีการเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยงกันเองภายในเครือข่าย

2.4 ส่วนราชการต่างๆ ควรให้ความสาคัญกับการทางานแบบเครือข่าย โดยส่งเสริมให้มีเครือข่ายเชิงพื้นที่
(หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ และลุ่มน้า) และสนับสนุนให้มีการวางแผนร่วมกัน รวมทั้งควรหาแนวทางในการวิจัยและพัฒนา
เพื่อให้เกิดระบบการจัดการความรู้ และการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในแต่ละเครือข่าย
2.5 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้กลุ่มต่างๆ เข้าร่วมเครือข่ายในระดับอาเภอและลุ่มน้า พร้อม
ทั้งจัดตั้งองค์กรเครือข่ายในระดับตาบลรองรับ เพื่อให้มีองค์กรเพื่อการพัฒนาในระดับตาบล (ซึ่งจะเป็นองค์กรที่มีการเรียนรู้
เชื่อมโยงกับภายนอก) รวมทั้งจัดระบบ-กลไกให้สามารถรับข้อเสนอโครงการจากองค์กรเหล่านั้นด้วย

