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 ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล
โครงการวิจัยนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเครือข่ายนักวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้้าในลุ่มน้้า
แควใหญ่ตอนล่าง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ในแผนงานวิจัยเดียวกัน โครงการเครือข่ายนักวิชาการฯ เป็นโครงการที่ 1 มีบทบาทน้า
นักวิชาการมาจัดท้าหนังสือคู่มือพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ และโปรแกรมการประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการใช้หน่วยการเรียนรู้ มีจ้านวน
11 หน่วยการเรียนรู้ เป็นหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้ประเด็นท้องถิ่นเป็นฐานของการเรียนรู้ การด้าเนินการในโครงการที่ 1 นี้
จ้ากัดพื้นที่วิจัยอยู่กับโรงเรียนน้าร่อง 8 โรงเรียน ในพื้นที่ อ้าเภอศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ส่วนโครงการเครือข่ายสถานศึกษาฯ เป็น
โครงการที่ 2 ท้าหน้าที่ขยายผลการเรียนรู้สู่วงกว้างขึ้นทั้งในด้านพื้นที่ และการขยายสู่ชุมชนและภาคีต่างๆ ในท้องถิ่น ส้าหรับการ
ขยายพื้นที่ไปผนวกลุ่มน้้าล้าตะเพินไว้ด้วยเพราะเป็นเขตพื้นที่ใกล้เคียงกัน และล้าตะเพินเป็นล้าน้้าสาขาหนึ่งของแม่น้าแควใหญ่ คือ ล้า
น้้าล้าตะเพินจะไหลมาบรรจบกับแม่น้าแควใหญ่บริเวณเขาชนไก่ ในเขตอ้าเภอเมืองก่ อนที่จะไหลไปเชื่อมกับแม่น้าแควน้อยในตัวเมือง
กาญจนบุรี และพื้นที่อ้านวยน้้าส่วนใหญ่ของล้าตะเพินในเขตจังหวัดกาญจนบุรี จะเป็นลาดเขาอีกด้านหนึ่งของเทือกเขาเดียวกันกับเขา
ที่รับน้้าและระบายลงสู่แม่น้าแควใหญ่ ดังนั้น หากต้องการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าต้นน้้า ซึ่งเป็นเทือกเขาเดียวกัน
จะต้องดึงความร่วมมือจากประชาคมทั้งสองลุ่มน้้านี้
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ค้าว่า “เครือข่ายสถานศึกษา” ในที่นี้ หมายถึง การเชื่อมโยงสถานศึกษากับภาคีที่มีบทบาทในการพัฒนาด้านสุขภาวะและการ
จัดการทรัพยากรในท้องถิ่น เป้าหมายของการวิจัยนี้ คือ การสร้างกระบวนการเชื่อมโยงการพัฒนาจากทุกภาคส่วนเข้าสู่การศึกษา
และท้าให้การศึกษามีผลกระทบต่อการพัฒนาในระดับท้องถิ่น รวมทั้งดึงให้ทุกภาคส่วนเข้าร่วมในกระบวนการจัดการความรู้ท้องถิ่น
ปรัชญาการศึกษาที่เป็นฐานคิดในการวิจัยนี้คือ บูรณาการนิยม (Reconstructivism) ซึ่งเน้นการเรียนรู้จากชีวิตจริงในสังคมและ
มุ่งพัฒนาจริยธรรมจากการท้างานร่วมกับสังคม ซึ่งโรงเรียนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในวิถีการพัฒนาของชุมชนมากขึ้น การศึกษาใน
ปรัชญานี้ ท้าหน้าที่ให้บุคคลรับรู้ถึงวิถีทางและความเป็นไปได้ที่จะด้ารงอยู่ในโลกอย่างมีวิจารณญาน รวมทั้งท้าให้ผู้เรียนเกิดจิตส้านึกที่
จะแทรกแซงเชิงวิจารณญานในปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ ของสังคม เพื่อเปลี่ยนแปลงสภาวะในปัจจุบันไปสู่ความมีมนุษยธรรมมากขึ้น
องค์ประกอบที่จ้าเป็นส้าหรับการศึกษาตามแนวทางนี้คือ
1) การสร้างสังคมแห่ง การเรีย นรู้ทั้ งในภาคชุมชนและโรงเรียน โดยโครงการวิจั ยใช้ประเด็นด้ านสุ ขภาพและการจั ด การ
ทรัพยากรมาเป็นประเด็นของการเรียนรู้
2) การสร้างระบบการจัดการความรู้ท้องถิ่น
3) การสร้างระบบพัฒนาหลักสูตรที่น้าวิถีการพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นฐานการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาจะต้องมีการท้างานร่วมกับ
เครือข่ายต่างๆ เน้นการออกแบบการเรียนรู้ในสภาพจริง และสนับสนุนให้นักเรียนมีบทบาทร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
4) การพัฒนาการสื่อสารเพื่อท้องถิ่น
5) การพัฒนาระบบส่งเสริมคุณธรรมในท้องถิ่น
6) การสร้างระบบการประสานแผนการพัฒนาพื้นที่โดยเชื่อมโยงกันตามระบบลุ่มน้้า
ในด้านการพัฒนาหลักสูตรตามแนวปรัชญาบูรณาการนิยมนี้ จะสอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรแนววิถีชีวิต ซึ่งมีลักษณะ
ส้าคัญดังนี้ (1) เน้นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงของประเด็นต่างๆ ในชุมชน มากกว่าที่จะเน้นสาระการเรียนรู้ตามเอกสารจากส่วนกลาง (2)
เน้นการจัดการเรียนรู้ร่วมกับภาคีอื่นๆในท้องถิ่น (3) มีเป้าหมายให้เด็กมีส้านึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและมีบทบาทในทางสร้างสรรค์
ต่อชุมชนของตน และ (4) ครอบคลุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน หมายความว่า เวลาของเด็ก/นักเรียนคือ เวลาของการเรียนรู้
ทั้งสิ้น ครูจึงต้องให้ความส้าคัญกับการเรียนรู้ตามอัธยาศัยของเด็กด้วย มิใช่เน้นการเรียนการสอนในห้องเรียนเท่านั้น
การวิจัยนี้มุ่งให้เกิดการเชื่อมโยงสถานศึกษากับภาคีที่มีบทบาทในการพัฒนาด้านสุขภาวะและการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น
เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาท้องถิ่นที่อยู่ในมือของเครือข่ายเหล่านั้น อันจะน้าไปสู่การพัฒนาคนที่
มีทักษะในการแก้ปัญหา รับรู้และเข้าใจวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้งมองชุมชนแบบองค์รวม (คือ มองความเชื่อมโยงของประเด็นต่างๆ ใน
ชุมชนได้)
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในภาวะปัจจุบันชุมชนส่วนใหญ่มีระบบความรู้และระบบความสัมพันธ์ในชุมชนที่เสื่อมถอยลง ชุมชนมี
ลักษณะตัวใครตัวมันมากขึ้น มีวิถีการผลิตที่มุ่งหารายได้หรือเงินเป็นใหญ่ มี แบบแผนการบริโภคตามกระแสนิยม มีการละทิ้ง
ประเพณีที่เคยมีบทบาทร้อยรัดความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ชุมชนเน้นความเสมอภาคในการแย่งชิงผลประโยชน์ มากกว่าส้านึก
แบ่งปัน การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและมีบทบาทต่อการพัฒนาชุมชนร่วมกันยังมีอยู่น้อยมาก ดังนั้น ในการพัฒนา
การศึกษาแนววิถีชีวิตนี้จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนไปพร้อมๆ กัน นั่นคือ จะต้องสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ทั้งในโรงเรียนและชุมชน
เป้าหมายของการวิจัยนี้คือ สร้างรูปแบบของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้แนววิถีชีวิตได้อย่าง
มีคุณภาพ และท้าให้การศึกษามีความหมายต่อการพัฒนาท้องถิ่น
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 วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อสนับสนุนสถานศึกษาในการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ด้านการเสริมสร้างสุขภาวะและอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้้าในลุ่มน้้าแคว
ใหญ่ตอนล่างและลุ่มน้้าตะเพิน
2. เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านสุขภาวะและการจัดการทรัพยากรที่สามารถด้าเนินการโดยเครือข่ายใน
ท้องถิ่น
3. เพื่อพัฒนาองค์กรเครือข่ายสถานศึกษาในการจัดท้าวารสารท้องถิ่นสนับสนุนการเรียนรู้เรื่องสุขภาวะและการจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้้าแควใหญ่และลุ่มน้้าตะเพิน
4. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการความรู้เรื่องสุขภาวะและการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้้าแควใหญ่และลุ่มน้้าตะเพินโดยการ
มีส่วนร่วมของสถานศึกษา
5. เพื่อศึกษารูปแบบความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ส่วนราชการในท้องถิ่น องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น เยาวชนและพระสงฆ์
ในการส่งเสริมสุขภาพและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น

 วิธีการวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. การสร้างเครือข่ายทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้ ด้าเนินการโดยประสานกับเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนเพื่อเชิญเข้าร่วม

โครงการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูที่เข้าร่วมโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้ ติดตั้งโปรแกรมใน
การประมวลผลข้อมูลให้กับโรงเรียน ประชุมติดตามผล และจัดประชุมวิชาการเพื่อให้ครูเสนอผลงานทางวิชาการหลังการทดลองใช้
หน่วยการเรียนรู้
2. การสร้างเครือข่ายพัฒนาสื่อวารสารท้องถิ่น ด้าเนินการโดย
2.1 การหาแกนน้าในการจัดท้าวารสาร โดยประสานงานกับส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบในพื้นที่วิจัย
2.2 สนับสนุนการผลิต “วารสารแควใหญ่ ล้าตะเพิน” จ้านวน 3 ฉบับ ฉบับละ 500 เล่ม
2.3 เผยแพร่วารสาร และติดตามประเมินผล
3. การสร้างเครือข่ายพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน ด้าเนินการโดย
3.1 การประสานภารกิจของโครงการวิจัยกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการจัดตั้งเครือข่ายนักปฏิบัติ โดยจัด

ประชุมระดับจังหวัด (รวมทุกประเด็นของทั้งสองลุ่มน้้า) 1 ครั้ง และประชุมแยกตามประเด็นและพื้นที่ ลุ่มน้้า ลุ่มน้้าละ 4 เวที และ
ประชุมเครือข่ายพื้นที่อนุรักษ์รวม 2 ลุ่มน้้า 1 เวที รวมเป็น 9 เวที
3.2 การจัดประชุมเพื่อการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายแยกตามประเด็นและลุ่มน้้า โดยจัดตั้งเป็นเครือข่ายระดับอ้าเภอ

วิธีด้าเนินการ ประกอบด้วยการประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยในแต่ละเรื่องโดยแตกเป็นประเด็นย่อยๆ เช่น ผู้สูงอายุ อาหาร การ
จัดการมูลฝอย และการประชุมแต่ละเรื่องจะเน้นการสร้างเครือข่ายเป็นรายอ้าเภอ ยกเว้นเรื่องท่าน้้าและป่าชุมชนของอ้าเภอศรีสวัสดิ์
ที่เน้นการสร้างเครือข่ายเฉพาะพื้นที่
3.3 การสนับสนุนเครื อข่า ยในระดั บ อ้าเภอให้ มี การประชุ ม ต่ อเนื่ อง เพื่อให้มีการประสานความคิด แลกเปลี่ยนเรี ย นรู้

ระหว่างพื้นที่ และสร้างแผนงานในการพัฒนาคุณภาพร่วมกัน
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3.4 การสนับสนุนเครือข่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของแต่ละเครือข่าย
4. การส่งเสริมบทบาทคณะสงฆ์ ด้าเนินการดังนี้
4.1 จัดการสัมมนาคณะสงฆ์รวม 2 ลุ่มน้้า และแยกตามลุ่มน้้า เพื่อส่งเสริมให้คณะสงฆ์มีส่วนสนับสนุนการด้าเนินงานของ

ภาคประชาชนในการส่งเสริมสุขภาวะและอนุรักษ์ทรัพยากร
4.2 สนับสนุนให้คณะสงฆ์จัดท้าหลักสูตรและฝึกอบรมคุณธรรมส้าหรับเยาวชนและผู้น้ารุ่นใหม่
5. การสร้างกระบวนการเรียนรู้กับเยาวชน ด้าเนินการดังนี้
5.1 คัดเลือกเยาวชนจากเครือข่ายต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาเข้ารับการอบรมหลักสูตรเรื่อง พลังชุมชนเพื่อ

การพัฒนาและรักษาระบบลุ่มน้้า และด้าเนินการจัดตั้งเครือข่ายเยาวชนในแต่ละอ้าเภอ
5.2 สนับสนุนเครือข่ายเยาวชนเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายต่างๆ
5.3 สนับสนุนการท้างานแบบเครือข่ายของเยาวชน โดยให้เยาวชนจัดท้ารายงานสถานการณ์ด้าน สุขภาวะและการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของอ้าเภอที่ตนเองอยู่
5.4 เสริมสร้างคุณธรรมของเยาวชน โดยสนับสนุนให้เยาวชนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรที่คณะสงฆ์จัดท้าขึ้น
6. การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าเนินการโดยประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

ส่งทีมบริหารมาร่วมการสัมมนาเรื่อง การสร้างความร่วมมือและการบูรณาการแผนการพัฒนาในพื้นที่ลุ่มน้้า โดยสัมมนารวม 2 ลุ่มน้้า
และแยกตามลุ่มน้้าเพื่อหาแนวทางในการประสานแผนการพัฒนาในระดับอ้าเภอและลุ่มน้้า ตามประเด็นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในลุ่มน้้านั้นเห็นควรด้าเนินการร่วมกัน
7. การน้าเสนอผลงานและสรุปบทเรียน ด้าเนินการร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบพื้นที่ โดย การจัดประชุมวิชาการ

ให้สถานศึกษาได้น้าเสนอผลงาน และให้เครือข่ายน้าเสนอองค์กรของตน รวมทั้ งเสวนาถึงแนวทางในการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย
และการพัฒนากิจกรรมร่วมกัน

 ผลการวิจัย
ผลผลิต/สิ่งที่ได้จากการวิจัย
1.1 เครือข่ายทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้
ครอบคลุมสถานศึกษาจ้านวน 57 แห่ง จ้าแนกเป็น อ้าเภอศรีสวัสดิ์ 20 โรงเรียนจากทั้งหมด 21 โรงเรียน อ้าเภอหนองปรือ
20 โรงเรียน (ครบทุกโรงเรียน) อ้าเภอบ่อพลอยใน 4 ต้าบลเป้าหมาย 17 โรงเรียนจาก 19 โรงเรียน จ้านวนหน่วยการเรียนรู้ที่โรงเรียน
รับไปรวมทุกโรงเรียนคือ 200 หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งหมายถึงมีครูเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 200 คน
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 1 รวม 28 โรงเรียน มีจ้านวนหน่วยการเรียนรู้ที่รับไปรวมทุกโรงเรียนคือ 116 หน่วยฯ ปรากฏว่า
ในปีการศึกษาแรก ได้รับรายงานผลการทดลองใช้หน่วยการเรียนรู้ 52 ฉบับ ปรากฏว่า มีการน้าหน่วยการเรียนรู้ไปใช้หลายรูปแบบด้วยกัน
เช่น น้าไปจัดท้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมโดยสอนเนื้อหาครบทุกหน่วยย่อย มีการน้าไปสอนสอดแทรกในสาระที่เกี่ยวข้อง สอนเสริมนอกเวลา
สอนในชั่วโมงแนะแนว สอนร่วมกับกิจกรรมของชมรม และมีการน้าไปใช้แบบบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนานักเรียน โดยเน้นความร่วมมือ
จากครูทั้งโรงเรียน เป็นต้น
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โรงเรียนเข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 2 รวม 29 โรงเรียน มีจ้านวนหน่วยการเรียนรู้ที่รับไปคือ 84 หน่วยฯ โครงการวิจัยอยู่ในช่วง
ด้าเนินการติดตามและประมวลผล
1.2 เครือข่ายวารสารแควใหญ่-ลาตะเพิน
ในปีงบประมาณ 2550 มีการจัดท้าวารสารฉบับแรก จ้านวน 500 ฉบับ และได้เผยแพร่สู่โรงเรียน วัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สถานีอนามัย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่วิจัย พร้อมทั้งมีการรายงานผลการประเมินจากผู้อ่าน ในปีงบประมาณ 2551
อยู่ระหว่างการด้าเนินการจัดท้าวารสารฉบับที่ 2 และ 3
1.3 เครือข่ายพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้าเนินการโดยเครือข่ายภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้นโดยกระบวนการวิจัยปัจจุบันแต่ละเครือข่าย
ต่างๆ มีข้อตกลงที่จะพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ในเครือข่ายของตน และบางเครือข่ายก็เริ่มด้าเนินการไปแล้ว แหล่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
และก้าลังจะเกิดขึ้นมีดังต่อไปนี้
(1) สถานี สื่ อสารเพื่ อผู้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชน ด้ า เนิ น การโดยเครื อข่ า ยชมรมผู้ สู ง อายุ ข องแต่ ล ะอ้ า เภอร่ ว มกั บ สถานบริ ก าร
สาธารณสุข (3 อ้าเภอ) เพื่อเป็นจุดให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุและเป็นจุดพบปะและจัดท้ากิจกรรมกับผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่
(2) ร้านอาหารใส่ใจสุขภาพ ด้าเนินการโดยเครือข่ายผู้ประกอบการอาหารของแต่ละอ้าเภอร่วมกับสถานบริการสาธารณสุข
(3 อ้าเภอ) เพื่อพัฒนาคุณภาพร้านอาหารและขับเคลื่อนประเด็นด้านอาหารให้เป็นวาระของท้องถิ่น
(3) แหล่งรวบรวมมูลฝอยรีไซเคิล ด้าเนินการโดยเครือข่ายผู้รับซื้อมูลฝอยรีไซเคิล ซึ่งจัดตั้งได้ 2 อ้าเภอคือ อ้าเภอศรีสวัสดิ์
และอ้าเภอหนองปรือ เครือข่ายผู้รับซื้อมูลฝอยอ้าเภอศรีสวัสดิ์ ก้าหนดรูปแบบการท้างานร่วมกัน ในลักษณะตลาดนัดรถรับซื้อมูลฝอย
โดยเชื่อมโยงกับผู้รับซื้อมูลฝอยในเขตเมือง ส่วนเครือข่ายผู้รับซื้อมูลฝอยอ้าเภอหนองปรือ มีแผนงานที่จะจัดตั้งกลุ่ม/สหกรณ์ผู้รับซื้ อ
มูลฝอยในพื้นที่ต้าบลสมเด็จเจริญ ในระยะต่อไปจะเป็นการวางแผนการจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการและการเป็นแหล่งเรียนรู้
ต่อไป
(4) สถานีเรียนรู้เกษตรแนวอนุรักษ์ ด้าเนินการโดยเครือข่ายเกษตรแนวอนุรักษ์ของแต่ละอ้าเภอ (3 อ้าเภอ) เพื่อเป็นจุด

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่ายผ่านการประชุมสัญจร โดยแต่ละสถานีจะมีการท้าสารอินทรียชีวภาพ การท้าแปลงเรียนรู้ที่มีการ
บันทึกข้อมูล และการจัดการข้อมูลของสมาชิกในเครือข่าย (ในโซนของตน) เครือข่ายนี้ได้รับการสนับสนุนจากส้านักงานเกษตรอ้าเภอ
และสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรี
(5) ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ป่ า ชุ ม ชนของอ้ า เภอหนองปรื อ และอ้ า เภอบ่ อพลอย อ้ า เภอละ 3 ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ด้ า เนิ น การโดย

เครือข่ายป่ าชุมชนของทั้ง 2 อ้าเภอ และอีก 2 ศูน ย์การเรียนรู้ อยู่ในอ้าเภอศรีส วัส ดิ์ ด้าเนินการโดยเครือข่ายระหว่างหมู่บ้าน
องค์ประกอบภายในศูนย์การเรียนรู้อยู่ระหว่างการออกแบบและพัฒนาร่วมกันของแต่ ละเครือข่าย เครือข่ายนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
ส้านักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (บ้านโป่ง)
(6) ศูนย์การเรียนรู้ระบบน้้า ด้าเนินการ 2 อ้าเภอคือ อ้าเภอหนองปรือและอ้าเภอบ่อพลอย ด้าเนินการโดยเครือข่ายเรียนรู้

ระบบน้้าของแต่ละอ้าเภอ มีข้อตกลงในเบื้องต้นคือ แต่ละต้าบลจะมีศูนย์การเรียนรู้ 1-3 ศูนย์การเรียนรู้ แต่ละศูนย์จะมีข้อมูลแหล่งน้้า
และการใช้น้า แผนที่ และผู้ที่สามารถอธิบายข้อมูลจากแผนที่ได้ เครือข่ายนี้ได้รับการสนับสนุนจากส้านักชลประทานที่ 13 (ท่าม่วง)
(7) จุดเรียนรู้ประมงและการท่องเที่ยวในพื้นที่อ่างเก็บน้้าเขื่อนศรีนครินทร์ ด้าเนินการโดยเครือข่ายท่าน้้านาสวน และท่า

น้้าท่ากระดาน การก้าหนดจุดเรียนรู้ในท่าน้้านาสวนมีประเภทละ 1 จุด แต่ยังต้องพัฒนาทั้งองค์ประกอบภายในศูนย์และบทบาทใน
การเผยแพร่ความรู้ ส่วนบริเวณท่าน้้าท่ากระดาน ยังไม่มีการสร้างข้อตกลงในการก้าหนดจุดเรียนรู้
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(8) จุดเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน ด้าเนินการโดยเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวของอ้าเภอหนองปรือและอ้าเภอบ่อ

พลอย ซึ่งเครือข่ายนี้ยินดีต้อนรับการเรียนรู้จากสถานศึกษา แต่ถ้าจะมีการขับเคลื่อนไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้น เครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนทั้ง 2 อ้าเภอ จะต้องมีการพัฒนาโปรแกรมรวมทั้งองค์ประกอบอื่นๆ ให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น
1.4 เครือข่ายเยาวชน
มีการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายเยาวชนของแต่ละอ้าเภอ รวม 3 ชุด โดยคัดเลือกจากเยาวชน อายุไม่เกิน 35 ปี เป็น
เครือข่ายเพื่อพัฒนาตนเองสู่ การเป็ นผู้น้ ารุ่ น ใหม่ บทบาทหลักของเครือข่ายเยาวชนนี้คือ การจัดท้ารายงาน “ภาวะสุขภาพและ
ทรัพยากร ในลุ่มน้้าแควใหญ่หรื อล้าตะเพินของแต่ละอ้าเภอ” ซึ่งจะท้าให้เยาวชน เชื่อมร้อยกับเครือข่ายต่างๆ และเป็นผู้สื่อสารเพื่อ
การขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะในพื้นที่
1.5 เครือข่ายพระสงฆ์

คณะสงฆ์มีองค์กรของตนเองอยู่แล้วในระดับอ้าเภอ (มีเจ้าคณะอ้าเภอเป็นประธาน) การท้างานของแผนงานวิจัยคือ เชื่อมโยง
กิจกรรมของคณะสงฆ์กับประเด็นด้านการสร้างเสริมสุขภาวะและอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้้า และเชื่อมโยงคณะสงฆ์กับเครือข่ายต่างๆ ของ
แผนงานวิจัย ผลงานของคณะสงฆ์คือ การจัดหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง ผู้น้าคุณธรรมส้าหรับผู้น้ารุ่น ใหม่ ซึ่งจะด้าเนินการโดยคณะสงฆ์
ของแต่ละอ้าเภอ
1.6 เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในระบบการบริหารส่วนท้องถิ่นมีองค์กรในระดับต้าบลและมีการประสานแผนงานในระดับอ้าเภออยู่แล้ว แต่ส่วนใหญ่จะเป็น
การประสานแผนในระบบราชการที่เชื่อมโยงในระดับที่สูงขึ้นมากกว่าการเชื่อมโยงในแนวระนาบ และยังขาดการเชื่อมโยงระหว่าง
อ้าเภอภายในลุ่มน้้าเดียวกัน สิ่งที่แผนงานวิจัยพยายามที่จะสร้างขึ้นคือ ระบบการประสานแผนงานในแนวระนาบที่เชื่อมโยงระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงกับเครือข่ายภาคประชาชนที่เกิดขึ้นในกระบวนการวิจัย ทั้งในอ้าเภอเดียวกันและระหว่าง
อ้าเภอในลุ่มน้้าเดียวกัน แต่เนื่องจากแผนงานวิจัยนี้ไม่สามารถด้าเนินการครอบคลุมพื้นที่ทั้งลุ่มน้้า เพราะไม่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจั ย
ในปีงบประมาณ 2552 ท้าให้การสร้างเครือข่ายนี้ไม่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม การด้าเนินการที่ผ่านมาก็สามารถสร้างประเด็นร่วมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละลุ่มน้้า และส้าหรับลุ่มน้้าล้าตะเพินยังมีข้อตกลงในการจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการลุ่มน้้าล้า
ตะเพินในระดับอ้าเภอ ที่มีประธานเครือข่ายต่างๆ ร่วมอยู่ด้วย และคณะกรรมการบูรณาการลุ่มน้้าล้าตะเพินในระดับรวม 2 อ้าเภอ ที่
ประกอบด้วยตัวแทนจากระดับอ้าเภอ อ้าเภอละ 6 คน

 อภิปรายผล
ครั้งหนึ่ง จอห์น ดิวอี้ (ค.ศ.1859-1952) ได้สร้างโรงเรียนจ้าลองขึ้น จนกลายเป็นต้นแบบของโรงเรียนแนวพิพัฒนาการนิยม
(Progressivism) แต่ เนื่ องจากปรั ช ญาการศึ กษาแบบพิ พัฒ นาการนิย ม ( Progressivism) มุ่งสร้างสั งคมจ้าลองหรื อวัฒ นธรรมภายใน
สถานศึ ก ษา จนมี ผ ลให้ วั ฒ นธรรมภายในสถานศึ ก ษาแข็ ง ตั ว และไม่ เ ชื่ อ มโยงกั บ กระบวนการพั ฒ นาที่ อ ยู่ ร อบๆ สถานศึ ก ษา
ขณะเดียวกันก็น้าไปสู่การแข่งขันระหว่างสถานศึกษาด้วยกันเองอย่างเข้มข้นขึ้นทุกขณะ และเนื่องจากปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนา
การนิยม (Progressivism) ผูกอยู่กับปรัชญาวิทยาศาสตร์อย่างเหนียวแน่น การวิจัยทั้งหลายจึงถูกผูกเข้ากับการสร้างทฤษฎี การยืนยัน
ทฤษฎี หรือการใช้ทฤษฎีกับสถานการณ์ใหม่ๆ ซึ่งส่วนใหญ่มักใช้ในการอธิบายมากกว่าการแก้ไขปัญหา
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แต่การวิจัยนี้มีจุดยืนทางปรัชญาการศึกษาที่แตกต่างออกไป คือ ใช้ปรัชญาการศึกษาแบบปฏิรูปนิยมซึ่งเน้นการเรียนรู้ใน
สภาพจริง และมุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมใหม่บนฐานการท้างานร่วมกันของชุมชนและสถานศึกษา ในการนี้ การพัฒนาการศึกษาจึงมิใช่
การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเท่านั้น แต่ต้องพัฒนาทั้งโรงเรียนและชุมชนต้นแบบไปพร้อมๆ กัน จึงต้องใช้พละก้าลังในการขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงเป็นอันมาก ส่วนการวิจัยก็มิได้มีเป้าหมายเพื่อการอธิบาย แต่จะมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนเป็นส้าคัญ การวิจัยจึงมีรูปแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและการสร้างกระบวนการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาผลจากการวิจัยในโครงการนี้ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. เป้าหมาย “การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ” เนื่องจากก่อนการปฎิรูป การศึกษาแบบปฏิรูปนิยม จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทั้งในภาคชุมชนและโรงเรียน โดยโครงการวิจัยใช้ประเด็นด้านสุขภาพและการจัดการทรัพยากรมาเป็น
ประเด็นของการเรียนรู้ ผลการวิจัยส่วนนี้เป็นไปตามเป้าหมายคือ ท้าให้โรงเรียนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาการเรียนรู้ใน
ประเด็นที่หลากหลาย และท้าให้ชุมชนมีเครือข่ายที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาต่อเนื่องในแต่ละประเด็น
2. เป้าหมาย “การจัดการความรู้” เนื่องจากในการพัฒนาต่อเนื่องจ้าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการจัดการความรู้ ซึ่งผู้วิจัยคาดหมาย

จะท้าให้สถานศึกษาเป็น หน่ว ยจั ดการความรู้ ท้องถิ่น โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นการส้ ารวจข้อมูลท้องถิ่น และคาดหมายให้
สถานศึกษาพัฒนาหน่วยจัดการความรู้ย่อยๆ ที่จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียนต่อไป แต่ในทางปฏิบัติพบว่า ยังเป็นไปได้ยาก
เพราะสถานศึกษายังไม่พร้อมที่จะน้านักเรียนออกส้ารวจพื้นที่/ชุมชนอย่างจริงจัง ดังนั้น แทนที่จะให้สถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลและ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงต้องหันไปพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นเครือข่ายจัดการความรู้และสร้างแหล่งการเรียนรู้ในแต่
ละประเด็นแทน เช่น เครือข่ายผู้สูงอายุระดับอ้าเภอ ดูแลสถานีสื่อสารเพื่อผู้สูงอายุ และแต่ละสถานีสื่อสารดูแลข้อมูลและเป็นจุด
ประสานกิจกรรมกับผู้สูงอายุในละแวกของตนเอง เป็นต้น ปัจจุบันจึงมีหน่วยจัดการความรู้ในหลากหลายประเด็น เช่น ผู้สูงอายุ มูล
ฝอยรีไซเคิล ระบบน้้าและการใช้น้า ป่าและการใช้ประโยชน์ ศัตรูพืช เกษตรอินทรีย์ ฯลฯ
3. เป้าหมาย “การสร้างระบบพัฒนาหลักสูตรที่นาวิถีการพัฒนาท้องถิ่นมาเป็นฐานการเรียนรู้” ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

เท่าที่ควร เนื่องจากความเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับเครือข่ายต่างๆ ยังไม่ได้รับการ บูรณาการเข้าหากันอย่างจริงจัง คือ ยังไม่รู้
เขารู้เราที่ดีพอ สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังเน้นการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา แม้จะรับหน่วยการเรียนรู้ที่เน้น การศึกษาส้ารวจในชุมชน แต่
การน้าไปปฏิบัติจริง ยังด้าเนินการได้น้อยมาก และภาคชุมชนซึ่งแม้จะมีการก่อรูปเป็นเครือข่ายด้านต่างๆ และเริ่มมีศูนย์การเรียนรู้ของ
แต่ละเครือข่ายบ้างแล้ว แต่ก็เป็นระยะเริ่มต้น ยังไม่มีการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ท้าให้ยังขาดแหล่งการเรียนรู้ที่แสดงวิถี
การพัฒนาในแต่ละด้านที่นักเรียนจะเรียนรู้และเข้าร่วมได้อย่างมีความหมาย ในการนี้ จึงควรมีการวิจัยและพัฒนาต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ระบบความสัมพันธ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นระหว่างสถานศึกษากับเครือข่ายต่างๆ ควรมีการพัฒนาครูให้มีความรู้และใส่ใจในวิถีการ พัฒนา
ท้องถิ่น และสามารถออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในสภาพจริงมากยิ่งขึ้น ควรมีการสนับสนุนให้แต่ละเครือข่ายซึ่งเป็นภาคชุมชนมีการ
พัฒนาต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องการสร้างศูนย์การเรียนรู้ที่มีลักษณะของการวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ ควรด้าเนินการภายใต้ความร่วมมือ
ภายในเครือข่ ายและการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อให้เกิดวิถีการพัฒนาที่สถานศึกษาสามารถน้านักเรียนมาเรียนรู้และร่วมพัฒนา
ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ต่อไป
4. เป้าหมาย “การพัฒนาการสื่อสารเพื่อท้องถิ่น ” เนื่องจากในการศึกษาแบบปฏิรูปนิยมจะต้องมีความเข้มแข็งของการ

จัดการสื่อที่อธิบายท้องถิ่ นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานนี้จึงก้าหนดให้มีการจัดท้าวารสารท้องถิ่นขึ้น ให้เป็นสื่อที่มีความเป็น
วิชาการ คือ มีข้อมูลสนับสนุน ทั้งนี้ คาดหมายว่าข้อมูลจากการส้ารวจต่างๆ จะถูกประมวลผลและน้าเสนอในวารสาร นอกจากนี้ จะใช้
เป็นพื้นที่ส้าหรับให้มีการน้าเสนอประเด็นเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่นโดยคนในท้องถิ่นเองอีกด้วย การด้าเนินการในส่วนนี้เป็นไปตาม
เป้าหมาย คือ ได้วารสารแควใหญ่ -ล้าตะเพิน ที่จะผลิตขึ้นจ้านวน 3 ฉบับ นอกจากนี้ เพื่อให้มี การพัฒนาผู้นาการสื่อสารเพื่อท้องถิ่น
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อย่างเป็นรูปธรรม แผนงานนี้จึงมีเป้าหมายพัฒนาเยาวชนให้ มีบทบาทในการพัฒนาสื่อเพื่อท้องถิ่น โดยสนับสนุนให้เยาวชนจัดท้า
รายงานสถานการณ์ท้องถิ่นด้านภาวะสุขภาพและการจัดการทรัพยากรเป็นรายอ้าเภอ
5. เป้ า หมาย “การส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม ” เนื่ องจากการศึ ก ษาแบบปฏิ รู ป นิ ย มมุ่ ง พั ฒ นาจิ ต ส้ า นึ ก เชิ ง วิ จ ารณญาน ( critical
consciousness) ในการไปสู่ความมีมนุษยธรรม การศึกษาจ้าเป็นต้องเชื่อมโยงประเด็นปัญหาในชุมชน กับเรื่องวิจารณญานและความมี

มนุษยธรรม ในการคิดวิเคราะห์จ้าเป็นต้องมีธรรมก้ากับ ในการนี้ แผนงานวิจัยจึงสนับสนุนให้คณะสงฆ์มีบทบาทในการส่งเสริมคุณธรรม
ให้แก่เครือข่ายเยาวชน และเครือข่ายอื่นๆ ด้วย
6. เป้าหมาย “การประสานระหว่างเครือข่ายเพื่อสร้างแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอาเภอและลุ่มนาที่ประชาชนเป็นเจ้าของ

แผนอย่างแท้จริง” เนื่องจากชุมชนยุคใหม่ต้องมีความสามารถในการจัดการตนเอง ภายใต้ความสลับซับซ้อนและมีความไม่แน่นอนสูง
การพึ่งตนเองในระดับอ้าเภอและลุ่ม น้้าจะมีความส้าคัญ ในการนี้ ชุมชนจ้าเป็นต้องมีกระบวนการเรียนรู้ผ่านการมีส่วนร่วมในการ
จัดท้าแผนในระดับที่สูงกว่าแผนชุมชน ในเรื่องนี้ แผนงานวิจัยได้พยายามให้แต่ละเครือข่าย (ที่เป็นเครือข่ายระดับอ้าเภอ) สร้าง
แผนงานที่เป็นแผนร่วมระดับอ้าเภอ แต่ก็เป็นเพียงการเริ่มต้น คืออยู่ในขั้นของการส้ารวจข้อมูลในแต่ละเครือข่ายให้ชัดเจน เพื่อให้เห็น
ปัญหาความจ้าเป็นและโอกาสในการพัฒนา ส่วนการสร้างแผนงานที่บูรณาการระหว่างเครือข่ายยังไม่ได้ด้าเนินการ
อนึ่ง ผู้วิจัยคาดหวังว่า เครือข่ายทั้งหมดในโครงการวิจัยจะด้ารงอยู่ต่อเนื่องอย่างประสานเชื่ อมโยงกัน โดยมีแหล่งการเรียนรู้
(ของแต่ละเครือข่าย) และสถานศึกษาเป็นแกนกลางในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน แต่เป็นที่น่าเสียดายที่การวิจัยนี้ไม่สามารถพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ของแต่ละเครือข่ายได้อย่างเป็นรูปธรรมตามที่คาดหวัง และไม่สามารถสร้างเครือข่ายครอบคลุมพื้ นที่ทั้งลุ่มน้้าใน
จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ไ ด้ เพราะขาดการสนั บ สนุ น งบประมาณ (ผู้ วิ จั ย ขอรั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย ต่ อ เนื่ อ งผ่ า นกองบริ ห ารการวิจัย
มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีงบประมาณ 2552 แต่ไม่ได้รับ)
นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2553 ข้าพเจ้าได้เสนอโครงการวิจัยเรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานการวิจัยและบูรณาการการ
พัฒนาในพื้นที่ลุ่มน้้าแควใหญ่และล้าตะเพิน จ.กาญจนบุรี เป็นโครงการใหม่เพื่อมาเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่ และเพื่อเป็น
กระบวนการหนุนเสริมให้เกิดโครงสร้างพื้นฐานที่จะสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ในรูปแบบของการวิจัยเชิงพื้นที่แบบ
บูรณาการที่ผนวกทุกภาคส่วนในพื้นที่เข้าสู่กระบวนการวิจัยและพัฒนา และเพื่อใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนารูปแบบการปฏิรูปการศึกษาที่เชื่อมโยงทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการอุดมศึกษา
เข้าด้วยกัน แต่ก็ไม่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงไม่มีโอกาสที่จะท้าให้โมเดลทางสังคมนี้มีความสมบูรณ์
แบบได้ และคงจะเป็นความยากล้าบากต่อไปที่จ ะดึงรั้งการศึกษาของไทยให้ ก้าวออกไปจากการยึดติดกับการสร้างวัฒนธรรมใน
โรงเรียนและภายในสถาบันอุดมศึกษา การยึดติดกับกรอบการประเมินคุณภาพทางการศึกษาที่เน้นคุณภาพของปัจเจก และการยึดติด
กับการวัดบนฐานของวิทยาศาสตร์และหลักการสากล มากกว่าการให้ความส้าคัญกับการพิจารณาผลกระทบทางสังคมตามสภาพจริง
และการบูรณาการสู่วิถีด้าเนินชีวิตในบริบทท้องถิ่น

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์
1. ควรมีการวิจัยและพัฒนาต่อเนื่องในลุ่มน้้าแควใหญ่และลุ่มน้้าล้าตะเพิน ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้
1.1 การพัฒนาเครือข่ายครูเพื่อพัฒนาการศึกษาแบบบูรณาการในลุ่มน้้าแควใหญ่และลุ่มน้้าล้าตะเพิน
1.2 การพัฒนาระบบการจัดการวารสารวิชาการลุ่มน้้าแควใหญ่และลุ่มน้้าล้าตะเพิน
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1.3 การสร้ างและพัฒ นาสถานี เรี ย นรู้ ของแต่ล ะเครือข่าย (ที่โ ครงการวิจัยจัดตั้งขึ้น ได้แก่ ผู้ สู งอายุ ผู้ ประกอบการ
ร้านอาหาร ผู้รับซื้อมูลฝอย ผู้น้าการอนุรักษ์ป่า ผู้น้าด้านเกษตรแนวอนุรักษ์ ผู้น้าการเรียนรู้ระบบน้้าและการจัดการน้้า ผู้น้าด้าน
วิสาหกิจชุมชนและธุรกิจในท้องถิ่น) เพื่อให้สามารถขยายการเรียนรู้ด้านการจัดการเพื่อการพัฒนาในแต่ละด้าน สู่ชุมชน โรงเรียน และ
เยาวชน ได้อย่างต่อเนื่อง
1.4 การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังแนวเขตป่าอนุรักษ์ของลุ่มน้้าแควใหญ่แ ละลุ่มน้้าล้าตะเพิน (ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
สลักพระ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ และอุทยานแห่งชาติเฉลิ มรัตนโกสิ นทร์) โดยส่งเสริมให้ มี
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาพป่าอย่างต่อเนื่อง
1.5 การพัฒนาองค์กรเยาวชนลุ่มน้้าแควใหญ่และลุ่มน้้าล้าตะเพิน
1.6 การพัฒนาระบบจัดการและสื่อสารข้อมูลเพื่อการพัฒนาด้านสุขภาวะและการจัดการทรัพยากรในลุ่มน้้าแควใหญ่และ
ลุ่มน้้าล้าตะเพิน
1.7 การสร้างระบบการพัฒนาผู้น้ารุ่นใหม่ในลุ่มน้้าแควใหญ่และลุ่มน้้าล้าตะเพินที่ให้ความส้าคัญกับหลักคุณธรรมน้าการ
บริหาร การมีส่วนร่ วมและการกระจายอ้านาจ การท้างานเป็นกลุ่ม การประสานงานเป็นเครือข่าย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย
เชื่อมโยงกับองค์กรคณะสงฆ์
1.8 การสร้างองค์กรบูรณาการการพัฒนาระดับอ้าเภอและลุ่มน้้าที่สามารถเชื่อมโยงทุกเครือข่ายเข้าสู่ระบบแผนและ
งบประมาณ
2. ควรมีการจัดตั้งคณะท้างานพัฒนาชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาลุ่มน้้าแควใหญ่และลุ่มน้้าล้าตะเพินขึ้น โดยการประสานความ

ร่วมมือของ 7 หน่วยงานคือ ส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2.1 มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ควรมีบทบาทสนับสนุนการวิจัยหรือบริการวิชาการ เชื่อมโยงกับ

เครือข่ายในพื้นที่ และร่วมเป็นเจ้าของวารสารแควใหญ่-ล้าตะเพิน
2.2 สถานศึกษาทุกระดับทั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการอุดมศึกษา ควรพัฒนาหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้เชิง

พื้นที่อย่างจริงจัง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการร่วมจัดการความรู้และน้าข้อมูลและความรู้จากเครือข่ายในพื้นที่ไปใช้อย่างต่อเนื่อง
2.3 หน่วยงานด้านการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยควรมีบทบาทในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และ

สนับสนุนให้แต่ละเครือข่ายสร้างสถานีการเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยงกันเองภายในเครือข่าย
2.4 ส่วนราชการต่างๆ ควรให้ความส้าคัญกับการท้างานแบบเครือข่าย โดยส่งเสริมให้มีเครือข่ายเชิงพื้นที่ (หมู่บ้าน ต้าบ ล

อ้าเภอ และลุ่มน้้า) และสนับสนุนให้มีการวางแผนร่วมกัน รวมทั้งควรหาแนวทางในการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดระบบการจัดการ
ความรู้ และการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในแต่ละเครือข่าย
2.5 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ควรสนับสนุนให้กลุ่มต่างๆ เข้าร่วมเครือข่ายในระดับอ้า เภอและลุ่มน้้า พร้อมทั้งจัด ตั้ง

องค์กรเครือข่ายในระดับต้าบลรองรับ เพื่อให้มีองค์กรเพื่อการพัฒนาในระดับต้าบล (ซึ่งจะเป็นองค์กรที่มีการเรียนรู้เชื่อมโยงกับ
ภายนอก) รวมทั้งจัดระบบ-กลไกให้สามารถรับข้อเสนอโครงการจากองค์กรเหล่านั้นด้วย

