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 บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานป่าชุมชนโคกป่าซี	 ปัญหาและ

ความต้องการ	 ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	 ต�าบลหนองห้าง	 อ�าเภอกุฉินารายณ์

จังหวดักาฬสนิธ์ุ	2)	เพือ่พฒันารปูแบบการจัดการเรยีนรูป่้าชมุชนโคกป่าซ	ีต�าบลหนองห้าง	อ�าเภอกุฉนิารายณ์

จังหวัดกาฬสินธุ์	 3)	 ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	 ต�าบลหนองห้าง

อ�าเภอกุฉินารายณ์	จังหวัดกาฬสินธุ์	เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	ด�าเนินการวิจัย	3	ขั้นตอนได้แก่	1)	การศึกษา

สภาพข้อมูลพื้นฐานป่าชุมชนโคกป่าซ	ี ปัญหาและความต้องการ	 ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชน

โคกป่าซี	ข้อมูลได้จากการสัมภาษณ์	ผู้น�าชุมชน	ปราชญ์ชาวบ้าน	ครูในชุมชน	เจ้าหน้าที่ป่าไม้	และตัวแทน

ชาวบ้าน	2)	การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	เป็นการน�าข้อมูลพื้นฐานจากขั้นตอนที่	1	

มาพิจารณาร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	 โดยก�าหนดหลักการและเหตุผล	 เป้าหมาย	

กระบวนการจัดการเรียนรู้	 และการประเมินผล	 โดยการสนทนากลุ่ม	 ได้แก่	 ผู้น�าชุมชน	 ปราชญ์ชาวบ้าน

ครูในชมุชน	เจ้าหน้าทีป่่าไม้	และตวัแทนชาวบ้าน	3)	ตรวจคณุภาพรูปแบบการจัดการเรียนรูป่้าชมุชนโคกป่าซี

โดยผู้เชีย่วชาญ	และร่วมพจิารณาโดยตวัแทนชาวบ้าน	เคร่ืองมอืทีใ่ช้ได้แก่	1)	แบบการประเมนิองค์ประกอบ

ของรูปแบบ	 2)	 แบบการประเมินภาพรวมของรูปแบบ	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 1.ความถูกต้องตามหลักการทั่วไป



148

◆ นันทพงศ์ ปุณขันธุ์ ไพรัช สู่แสนสุข สุพจน์ แสงเงิน จุฑาทิพย์ พหลภาคย์ ◆Saint John’s Journal

วารสารเซนต์จอห์น

2.	 ความเป็นประโยชน์ต่อชุมชน	3.	 ความเหมาะสมกับบริบทชุมชน	4.	 ความเป็นไปได้ที่จะน�ารูปแบบไปใช้

ให้ส�าเร็จ	

	 ผลการวิจัย	พบว่า	ข้อมูลพื้นฐานพื้นที่ป่าชุมชนโคกป่าซีลดลงจากการบุกรุกแผ้วถางป่าทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม	 แนวคิดในการแก้ไขคือ	 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซีที่

เหมาะสมตามกระบวนการการศึกษาตามอัธยาศัย	ซึ่งมีการเรียนรู้ในรูปแบบฐานการเรียนรู้	 ได้แก่	1)	ฐาน

เปิดประตูสู่ป่าชุมชนโคกป่าซี	 2)	 ฐานโคกป่าซีป่าชุมชนนี้เสื่อมโทรม	3)	 ฐานระบบนิเวศดีป่าชุมชนโคกป่าซี

บ้านเฮา	4)	ฐานหมู่เฮาโฮมใจให้โคกป่าซียัง่ยนื		มกีารจัดท�าหน่วยการเรยีนรู้ป่าชมุชนโคกป่าซตีามกระบวนการ

การศึกษาในระบบ	 โดยมีรูปแบบการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	 6	 ขั้นตอน	 ได้แก่	 1)	 การสร้างกลุ่มเยาวชน

2)	 สร้างอุดมการณ์ร่วมกัน	 3)	 เตรียมเสบียง	 4)	 ส�ารวจและค้นหา	 5)	 อนุรักษ์	 6)แบ่งปัน	 คุณภาพของ

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	 ได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากการประเมินองค์ประกอบ

และภาพรวมของรปูแบบในด้านหลกัการและเหตผุล	เป้าหมาย	กระบวนการจัดการเรยีนรูแ้ละการประเมนิผล	

โดยผู้เชี่ยวชาญ	5	คน	และตัวแทนชาวบ้านร่วมพิจารณา	ผลการประเมิน	เห็นด้วยมาก	

ค�าส�าคัญ: การพัฒนารูปแบบ การจัดการเรียนรู้ ป่าชุมชน

Abstract

 The objectives of this research were 1) to study basic information about the Khokphasee 

community forest, problems and needs related to the learning management of the Khokphasee 

community forest, tambon Nong Hang, Kuchinarai district, Kalasin province, 2) to develop the 

model for learning management of the Khokphasee community forest, tambon Nong Hang, 

Kuchinarai district, Kalasin province, and 3) evaluate the quality of the learning management 

model of the Khokphasee community forest, tambon Nong Hang, Kuchinaarai district,

Kalasin province. This was a qualitative research with three stages: 1) interviewing community 

leaders, knowledgeable villagers, teachers, forest officials and village representatives,

2) brainstorming with the focus group for learning management model, 3) evaluating the 

learning management model by five specialists and community representatives. The

research tools were (1) the assessment form of model components, and (2) the form for the 

overview assessment of the four aspects of the model, namely the accuracy in line with

general practice, the benefits of local communities, the appropriateness to community

context, and the feasibility of the model.

 The research results showed that the area of Khokphasee community forest was 

basically reduced by encroaching that affected the natural resources and the environment. 
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The concept in the problem solving was through the suitable model of learning management 

for the Khokphasee community forest in accordance with the convenient learning process: 

1) a base to open the door to Khokphasee community forest, 2) a base to realize that the 

Khokphasee community forest is getting worst, 3) a base to see the good ecology of

Khokphasee community forest, 4) a base to jointly keep Khokphasee community forest 

sustainable. There was a arrangement of learning units for the Khokphasee community

forest in the formal learning process into six stages: (1) set up a youth group, (2) develop

joint idealism, (3) get supplies, (4) explore and discover, (5) conserve, and (6) share. The 

quality of the learning management model for the Khokphasee community forest was

evaluated through the components and the model overview assessment. The rationale,

the objectives, the learning management process and assessment were jointly considered

by five specialists and community representatives. The evaluation result was highly

appreciated.

Keywords: Development Model, Learning Management, Forest Community
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บทน�ำ

	 ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์	 ด้วยทรัพยากร

ธรรมชาติ		ทรพัยากรปา่ไมข้องไทยมลีกัษณะเปน็ป่าดิบช้ืนหรอืปา่ฝนเขตรอ้น	(Tropical	forest)	ซ่ึงเป็น

ป่าอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณธัญญาหาร	 สัตว์	 แมลง	 จุลินทรีย์	 และทรัพยากรพันธุกรรมทรงคุณค่า

มากมายเหลอืคณานบั	ปา่ฝนเขตรอ้นยังเปน็ระบบนเิวศท่ีเกือ้กลูต่อการผลติด้านเกษตรกรรมสง่ผลให้

ประเทศไทยเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่นํ้า	 แต่ปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็ว	 เห็นได้จาก

ผลการสํารวจพื้นที่ป่าไม้	 พบว่า	 พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยเหลือเพียง	 102,120,417.98	 ไร่	 หรือ

ร้อยละ	 31.57	 ของพื้นที่ประเทศไทยเท่านั้น	 ขณะที่พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยจากการสํารวจเดิม

ในปี	 2551	 ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมี	 108	 ล้านไร่	 หรือร้อยละ	 33.8	 ของพื้นที่ประเทศไทย	

หมายความว่าพื้นที่ป่าไม้ลดลงกว่า	 6	ล้านไร่	 หรือหายไปร้อยละ	2.37	ของพื้นที่ประเทศไทย	หรือ

เฉลี่ยลดลงปีละกว่า	1	ล้านไร่	 (กรมป่าไม้	สํานักจัดการที่ดินป่าไม้,	2557:	1)	ถือว่าอยู่ในขั้นวิกฤติ	

สาเหตุจากการบุกรุกทําลายป่าอย่างต่อเนื่อง	 และส่งผลทําให้สภาพป่าในแทบทุกพื้นที่เข้าสู่สภาวะ

เสื่อมโทรม	 ระบบนิเวศป่าขาดสมดุล	 เกิดผลกระทบสร้างความเสียหายแก่สังคม	 ประเทศชาติอย่าง

ต่อเนื่อง

	 ป่าชุมชนโคกป่าซีเป็นป่าสาธารณะ	 ต้ังอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าและพันธ์ุพืชภูสีฐาน

ใกล้กับตําบลหนองห้าง	 อําเภอกุฉินารายณ์	 จังหวัดกาฬสินธุ์	 ชาวชุมชนมีวิถีชีวิตอิงอยู่กับธรรมชาติ

ในพื้นที่ป่าชุมชน	เนื่องจากใช้เป็นแหล่งทํามาหากิน	หาสมุนไพร	และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ	แต่จาก

การขยายตัวของชุมชน	 พบว่ามีการบุกรุกตัดไม้และแผ้วถางป่า	 ขยายพื้นที่อยู่อาศัยและทํากิน	 จาก

ชาวชุมชนที่มีพื้นที่ทํากินรอบ	ๆ	บริเวณใกล้เคียง	ถืออภิสิทธิ์ขยายพื้นที่ทํากินรุกคืบพื้นที่ป่าสาธารณะ

โคกปา่ซีเขา้มาอยา่งต่อเนื่องโดยไมเ่กรงกลวักฎหมาย อีกทัง้ความเหน็แกป่ระโยชน์สว่นตัวจากการหา

ผลผลิตจากป่าที่ขาดความสํานึก	 แสวงหาผลผลิตจากป่าเกินความพอดี	 ไม่ได้คํานึงถึงผลกระทบ

ตามมา	 ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดจํานวนลงอย่างต่อเนื่อง	 อีกทั้งยังประสบภัย

ทางธรรมชาติ	 นั่นคือ	 ไฟป่า	 ที่มักจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี	 จากปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะ

การลดลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ภัยธรรมชาติ	 อันสืบเนื่องมาจากการขาดความรู้

และเขา้ใจคุณค่าของปา่ไม้ในชุมชน	ขาดความตระหนกั	ในการรกัษา	อนรุกัษ์ไว้ใหอ้ยูคู่่ชุมชนในอนาคต

ภายภาคหน้า	 ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคมและสิ่งแวดล้อม	 วิกฤตของปัญหา

ดังกล่าว	 มีความรุนแรงและซับซ้อนมากข้ึน	 เพื่อเป็นการแก้ ไขปัญหาดังกล่าว	 จึงได้มีการนําเสนอ

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซีที่เหมาะสมกับชุมชน	 โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

กับผู้วิจัย	 โดยการให้ข้อมูลพื้นฐาน	ปัญหาและความต้องการ	 ร่วมพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่า
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ชุมชนโคกป่าซีที่เหมาะสม	และร่วมพิจารณาคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	

	 การศึกษาครั้งนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานป่าชุมชนโคกป่าซี	 ปัญหาและ

ความต้องการ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการเรยีนรูป้า่ชุมชนโคกป่าซี	2)	เพื่อพฒันารปูแบบการจัดการเรยีนรู้

ป่าชุมชนโคกป่าซี	3)	เพื่อตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	โดยเลือก

ศึกษาป่าชุมชนโคกป่าซี	ตําบลหนองห้าง	อําเภอกุฉินารายณ์	จังหวัดกาฬสินธุ์

	 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	 1)	 เพื่อให้องค์กรต่าง	 ๆ	 สถานศึกษา	 ในชุมชนตําบลหนองห้าง	

ได้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	 ศึกษาความรู้	 ความเข้าใจ	 คุณค่าความหลากหลาย

ของทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม	อันจะนาํไปสูก่ารสรา้งองค์ความรูจ้ากแหลง่เรยีนรู้ ในพืน้ทีป่่า

ชุมชนโคกป่าซี	มีจิตสํานึก	ในการอนุรักษ์ป่าชุมชนให้เกิดความยั่งยืน	และ	2)	เพื่อเป็นแนวทางในการ

จัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	 สําหรับองค์กรต่าง	 ๆ	 และสถานศึกษาในชุมชน	 ในการจัดกิจกรรม

ให้สอดคล้องและเหมาะสมแก่ผู้เรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	 ทั้งการศึกษาในระบบ	 และการศึกษาตาม

อัธยาศัย	อันจะนาํไปสูก่ารสรา้งองค์ความรูจ้ากแหลง่เรยีนรู้ ในพืน้ทีป่่าชุมชนโคกปา่ซี	สามารถบูรณาการ

ความรู้ถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่น	และนําความรู้ ไปประยุกต์ใช้ ในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าของตนเองได้

วิธีวิจัย

	 งานวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	 ตําบลหนองห้าง	 อําเภอ

กุฉินารายณ์	จังหวัดกาฬสินธุ์	เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน

เกี่ยวกับป่าชุมชนโคกป่าซี	 ปัญหา	 ความต้องการ	 ได้แก่	 แบบสัมภาษณ์เชิงลึก	 ผู้ให้ข้อมูลหลัก

ประกอบด้วย	ผู้นําชุมชน	ปราชญ์ชาวบ้าน	ครูในชุมชน	 เจ้าหน้าที่ป่าไม้และตัวแทนชาวบ้าน	จากนั้น

นาํข้อมลูพืน้ฐานมาวิเคราะห์ถงึความสอดคล้องด้านหลกัการและเหตุผล	เป้าหมาย	กระบวนการเรยีนรู	้

และการประเมนิผล	เพือ่ร่างรปูแบบการจัดการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกป่าซี	โดยการสนทนากลุม่	ประกอบ

ด้วย	ผู้นําชุมชน	ปราชญ์ชาวบ้าน	ครูในชุมชน	เจ้าหน้าที่ป่าไม้	และตัวแทนชาวบ้าน	เครื่องมือที่ใช้คือ	

แบบสนทนากลุ่ม	ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ	5	คน	และการร่วมพิจารณารูปแบบ

จากตัวแทนชาวบ้าน	โดยใช้เครือ่งมอื	แบบการประเมนิองค์ประกอบของรปูแบบ	และแบบการประเมนิ

ภาพรวมของรูปแบบ	ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ

ผลกำรวิจัย

	 1.	ผลกำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำน	ปัญหำและควำมต้องกำร	ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้

ป่ำชุมชนโคกป่ำซี	ต�ำบลหนองห้ำง	อ�ำเภอกฉุนิำรำยณ์	จังหวดักำฬสนิธ์ุ	พบว่า	ป่าชุมชนโคกป่าซีเป็น

ป่าสมบูรณ์	มีพื้นที่	1,268	ไร่	ในอดีตมีพื้นที่กว้างใหญ่กว่าปัจจุบัน	ชาวชุมชนได้อาศัย	โคกป่าซี	เป็น
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◆ นันทพงศ์ ปุณขันธุ์ ไพรัช สู่แสนสุข สุพจน์ แสงเงิน จุฑาทิพย์ พหลภาคย์ ◆

แหล่งทํามาหากินของชาวชุมชนตําบลหนองห้าง	 และชุมชนอ่ืน	 ๆ	 ที่อยู่ใกล้เคียง	 ตลอดฤดูกาล

ระบบนเิวศทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมมคีวามสมบูรณ์	เช่ือมโยงและสอดคล้องเกือ้กลูกนัและ

กนั	ทาํให้มผีลผลติจากป่าเกดิขึน้อย่างต่อเนือ่งและตลอดทัง้ปี	เป็นทีอ่ยูอ่าศัยของสตัว์ป่า	แมลง	ทีช่่วย

รักษาความสมดุลธรรมชาติไว้ด้วย	 ชาวชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ผูกพันกับผืนป่า	 ไม่ว่าจะเป็นการ

นําไม้มาเป็นเชื้อเพลิง	 ฟืน	 ใช้เป็นแหล่งหาอาหารจากส่วนต่าง	 ๆ	 ของพืช	 และผล	 การใช้เส้นใย	 ที่

ได้จากเปลือกไม้และเถาวัลย์มาถัก	 ทอ	ย้อม	เป็นเครื่องนุ่งห่ม		การนําพืชบางชนิดมาทํายารักษาโรค

ต่าง	ๆ	ตามภูมิปัญญาชาวบ้าน	นอกจากนั้นยังสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่า	พืชพันธุ์ธัญญาหารมีความ

อุดมสมบูรณ์ตามมา	อีกทั้งบรรเทาความรุนแรงของลมมรสุม	ป่าชุมชนโคกป่าซีเป็นฉากกําบัง	ช่วยลด

ความเร็วของลมลงอย่างรวดเร็ว	ช่วยป้องกันบ้านเรือน	ไร่นา	ที่อยู่ด้านใต้ลม	มิให้ถูกพายุทําอันตราย	

หรือทําความเสียหายแก่ไร่นา	 เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ	 เพื่อให้ชาวชุมชนตําบลหนองห้าง	 และชุมชน

อ่ืน	ๆ 	สามารถไปพกัผ่อนในทีท่ีม่คีวามสงบ	ร่มเย็น	อากาศบรสิทุธิ	์และมทีวิทศัน์ธรรมชาติอันสวยงาม	

นอกจากนั้นป่าชุมชนโคกป่าซี	 เป็นพื้นที่ที่แสดงถึงภูมิปัญญาชาวบ้านในด้านต่าง	 ๆ	 เช่น	 สมุนไพร

ต่าง	ๆ 	การนําส่วนต่าง	ๆ 	ของพืชพันธ์ุไม้มาย้อมผ้า	อาหารพื้นบ้าน	ความเชื่อ	วัฒนธรรมและประเพณี

อันงดงาม	ที่มีต่อผืนป่าชุมชนแห่งนี้	ในขณะที่ความอุดมสมบูรณ์ของป่าเกื้อกูลวิถีชีวิตของชาวชุมชน	

ปัญหาต่าง	 ๆ	 ก็ตามมา	 ด้วยความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ของชุมชนส่วนใหญ	่

ขาดความสํานึกและตระหนักถึงผลกระทบของปัญหาที่ตามมา	 พบว่ามีการบุกแผ้วถางป่าเพื่อจับจอง

ขยายที่ทํากินอย่างต่อเนื่อง	 การหาผลผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกินความพอดี	

ทําให้สภาพป่าเกิดความเสื่อมโทรมตามมา	 ดังน้ันชาวชุมชนตําบลหนองห้าง	 จึงมีความต้องการให้

ป่าชุมชนโคกป่าซีมีความสมบูรณ์	 อยู่คู่ชาวหนองห้างตลอดไปอย่างยั่งยืน	 เป็นมรดกทางธรรมชาติ

ทีค่วรอนรุกัษ์สบืทอดต่อไปช่ัวลกูหลาน	สร้างคุณประโยชน์ให้กบัชุมชนอย่างต่อเนือ่ง	มคีวามเหมาะสม

เป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนตําบลหนองห้าง	 สําหรับเด็ก	 ๆ	

เยาวชน	 ชาวบ้าน	 และคนอ่ืน	 ๆ	 ที่ต้องการมาศึกษาหาความรู้เก่ียวกับทรัพยากรทางธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	มีกระบวนการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น	มีการสร้างภาคีความร่วมมือระหว่างชุมชนอื่น	ๆ	ด้วย

การสนบัสนนุจากทกุภาคส่วนในการเข้ามามส่ีวนร่วม	แก้ไขปัญหาความเสือ่มโทรมป่าชุมชนโคกป่าซีด้วย

กระบวนการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซีที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทชุมชน	นั่นคือ	การเรียนรู้

ตามกระบวนการการศึกษาตามอัธยาศัย	 และการศึกษานอกระบบ	ที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้อง

และเหมาะสมกับการศึกษาเรียนรู้	 เพิ่มพูนความรู้	 ความเข้าใจ	 คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมป่าชุมชนโคกป่าซี	 ที่มีผลต่อการดําเนินชีวิตของชาวชุมชน	 อันจะนําไปสู่ความตระหนัก

รัก	และหวงแหน	ร่วมกันอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกป่าซี	ให้เป็นป่าชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

ต่อไป
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◆ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี ต�าบลหนองห้าง อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ◆

 2.	ผลกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ป่ำชุมชนโคกป่ำซี	 ต�ำบลหนองห้ำง	 อ�ำเภอ

กุฉินำรำยณ์	จังหวัดกำฬสินธุ์

 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	 ผู้วิจัยได้ดําเนินการจากการทบทวน

วรรณกรรมแนวคิดเกี่ยวการพัฒนารูปแบบของนักวิชาการหลาย	 ๆ	 ท่าน	 นํามาวิเคราะห์ขั้นตอนการ

จัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซีที่ครอบคลุมองค์ประกอบต่าง	ๆ	ที่สามารถช่วยให้การจัดการเรียนรู้นั้น

เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	 ซ่ึงในการพัฒนารูปแบบนั้นต้องใช้หลักการมีเหตุผลเป็นสําคัญ	 และ

องค์ประกอบอ่ืน	ๆ 	ทีจ่ะพฒันา	แล้วจึงสร้างรปูแบบตามความเหมาะสม	จากการวิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐาน

ของป่าชุมชนโคกป่าซี	 ผู้วิจัยได้พิจารณาร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	 โดยกําหนด

หลักการและเหตุผลของรูปแบบการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	 เป้าหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้

ป่าชุมชนโคกป่าซี	 กระบวนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลของรูปแบบ	 โดยคําแนะนําและ

ตรวจสอบความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ	(คีฟส์	(Keeves.1997:	386-387,	อ้างถึงในทิศนา	แขมมณี.	

2552	:	220)	และผลขององค์ประกอบต่าง	ๆ	ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	ตําบล

หนองห้าง	อาํเภอกฉุนิารายณ์	จังหวัดกาฬสนิธุ	์โดยการสนทนากลุม่	ประกอบด้วย	ผู้นาํชุมชน	ปราชญ์

ชาวบ้าน	ครูในชุมชน	เจ้าหน้าที่ป่าไม้	และตัวแทนชาวบ้าน	มีรายละเอียดดังนี้

 2.1	ผลการกําหนดหลักการและเหตุผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	 ตําบล

หนองห้าง	 อําเภอกุฉินารายณ์	 จังหวัดกาฬสินธุ์	 พบว่า	 การลดลงของพื้นที่ป่าชุมชนโคกป่าซีจากการ

บกุรกุแผ้วถางป่า	ขยายทีท่าํกนิ	และการลดลงของทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	จากการแสวงหา

ผลผลติจากป่าชุมชนอย่างขาดความสํานกึ	ทาํลายระบบนเิวศให้เสือ่มสภาพจนขาดความสมดุลลง	อัน

จะมีผลกระทบต่อเนื่องไปถึงแหล่งต้นนํ้าลําธาร	 สภาพดิน	 แร่ธาตุและสัตว์น้อยใหญ่ทั้งปวง	 ซึ่งมีผล

กระทบต่อชุมชนตามมา	จากปัญหาสองประการดังกล่าว	เป็นหลกัการและเหตุผล	ทีม่คีวามจําเป็นทีจ่ะ

ต้องพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	 โดยได้ให้ความสําคัญของการนําเสนอแนวทาง

การแก้ไขปัญหาการลดลงของพืน้ทีป่่า	และจาํนวนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมป่าชุมชนโคกป่าซี	

ในรปูแบบการจดัการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกป่าซี	ทีถ่กูต้องและเหมาะสม	สาํหรบัชาวชุมชนตําบลหนองห้าง	

เพือ่ให้เกดิความรู	้ความเข้าใจ	ในคุณค่าของทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมป่าชุมชนโคกป่าซี	ทีม่ี

ต่อวิถีชีวิตของชาวชุมชน	 นําไปสู่การออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบของการศึกษาตาม

อัธยาศัย	และการศึกษาในระบบ	ซึ่งผลการเรียนรู้	คาดว่าจะได้รับ	นั่นคือ	ชาวชุมชนตําบลหนองห้าง	

ลูกหลาน	เยาวชน	จะตระหนักในการอนุรักษ์	หวงแหน	ป่าชุมชนโคกป่าซี	มากยิ่งขึ้น	
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	 2.2	ผลการกําหนดเป้าหมายรูปแบบการจดัการเรียนรู้ป่าชมุชนโคกป่าซี	พบว่า	เพื่อให้องค์กร

ต่าง	ๆ	สถานศึกษา	ในชุมชนตําบลหนองห้าง	ได้ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	ศึกษา

ความรู้	 ความเข้าใจ	 คุณค่าความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 อันจะนําไปสู่

การสร้างองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ป่าชุมชนโคกป่าซี	 มีจิตสํานึก	 ในการอนุรักษ์ป่าชุมชน

ให้เกิดความยั่งยืน	 และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	 สําหรับองค์กรต่าง	 ๆ	

และสถานศึกษาในชุมชน	 ในการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องและเหมาะสมแก่ผู้เรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	

ทั้งการศึกษาในระบบ	 และการศึกษาตามอัธยาศัย	 อันจะนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้

ในพื้นที่ป่าชุมชนโคกป่าซี	 สามารถบูรณาการความรู้ถ่ายทอดไปสู่ผู้อ่ืน	 และนําความรู้ไปประยุกต์ใช้

ในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าของตนเองได้

	 2.3	ผลการกําหนดกระบวนการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	ตําบลหนองห้าง	อําเภอกุฉินารายณ์	

จังหวัดกาฬสนิธุ	์พบว่า	การจัดการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกป่าซีทีเ่หมาะสมกบัชุมชนตําบลหนองห้าง	ประการ

แรก	คือ	การเรียนรู้ตามอัธยาศัย	เนื่องจากพื้นที่ป่าชุมชนอยู่ใกล้กับชุมชน	ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้

ทุกที่	ทุกเวลา	และประการที่สองเป็นการเรียนรู้ในระบบที่สามารถบูรณาการจัดการเรียนรู้ในสาระวิชา

ที่เกี่ยวข้อง	ในระบบการศึกษาของสถานศึกษาในชุมชน

	 การเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซีตามอัธยาศัย	พบว่า	การเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	สามารถเรียนรู้

ได้จากฐานการเรียนรู้	 4	 ฐาน	 ประกอบด้วย	 1)	 ฐานเปิดประตูสู่ป่าชุมชนโคกป่าซี	 2)	 ฐานโคกป่าซี	

ป่าชุมชนนี้เสื่อมโทรม	3)	ฐานระบบนิเวศดี	ป่าชุมชนโคกป่าซีบ้านเฮา	และ	4)	ฐานหมู่เฮาโฮมใจให้

ป่าชุมชนโคกป่าซียั่งยืน	 โดยในฐานที่	 1	 เปิดประตูสู่ป่าชุมชนโคกป่าซี	 สาระการเรียนรู้ประกอบด้วย	

ประวัติความเป็นมาของป่าชุมชนโคกป่าซี	 และปฏิทินแสดงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและผลผลิต

ที่เกิดขึ้นตลอดในรอบปี	 ฐานที่	 2	 โคกป่าซี	 ป่าชุมชนน้ีเสื่อมโทรม	 สาระการเรียนรู้ได้แก	่ ป่าชุมชน

โคกป่าซี	เป็นป่าสาธารณะที่หลาย	ๆ	คนพยายามจับจองและบุกรุก	แผ้วถางป่า	เพื่อขยายพื้นที่ทํากิน	

พร้อมทั้งองค์กร	หน่วยงานต่าง	ๆ	พยายามแสดงความจํานงเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าแห่งนี้	อีกทั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของป่าชุมชนโคกป่าซีมีผลผลิตทางธรรมชาติที่หลากหลาย	ทําให้

ชาวชุมชน	 หรือแม้กระทั่งชาวชุมชนอ่ืน	 ๆ	 ทั้งใกล้ไกล	 ได้เข้ามาหาประโยชน์ในพื้นที่ป่าชุมชนอย่าง

ต่อเนื่อง	 แต่เนื่องจากการขาดความพอดี	 หาสิ่งที่ต้องการมากจนเกินความจําเป็น	 เห็นประโยชน์

ส่วนตน	ขาดความรู้	ความตระหนัก	จึงทําให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนโคกป่าซีลด

จาํนวนลงอย่างต่อเนือ่ง	ฐานที	่3	ระบบนเิวศดี	ป่าชุมชนโคกป่าซีบ้านเฮา	สาระการเรยีนรูป้ระกอบด้วย	

ความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ประกอบด้วย	พืชพันธ์ุไม้	เห็ดนานาชนิด	

สมุนไพร	สัตว์	แมลงต่าง	ๆ 	ฐานที่	4	หมู่เฮาโฮมใจให้ป่าชุมชนโคกป่าซียั่งยืน	สาระการเรียนรู้ประกอบ

ด้วย	กิจกรรมต่าง	ๆ	ที่ชาวชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ป่าชุมชนของตนเองไว้	กิจกรรมร่วมกับองค์กรภาครัฐ	
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กิจกรรมในวิถีวัฒนธรรมและประเพณีชุมชน	ภูมิปัญญาชาวบ้าน	

	 การเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซีในระบบ	 พบว่า	 หน่วยการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	 ครูผู้สอน

สามารถนาํไปบรูณาการจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูต้ามสาระวชิาทีเ่กีย่วข้องได้	โดยมรีปูแบบการเรยีนรู้

ที่เน้นเชิงพฤติกรรม	ที่ผู้เรียนสามารถพิจารณาความรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	ได้อย่างเป็นองค์รวม	รูปแบบ

การจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	สามารถบูรณาการได้	6	ขั้นตอน	คือ

	 ขั้นที่	1	การสร้างกลุ่มเยาวชน	(Build	youth	group)	เป็นการแบ่งกลุ่มผู้เรียน	การแบ่งกลุ่ม

อาจเกิดจากผู้เรียนร่วมกันจัดตั้งกลุ่มขึ้นเอง	หรือครูผู้สอนอาจจัดให้ในรูปแบบของชุมนุม	ชมรม

	 ขั้นที่	 2	 สร้างอุดมการณ์ร่วมกัน	 (Ideology)	 มีการประชุมเลือกต้ังคณะกรรมการกลุ่มให้

ทุกคนได้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินงานต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	ประธาน	รองประธาน	เลขานุการ	

เป็นต้น	จากนั้นสร้างความเข้าใจ	สร้างปณิธานและอุดมการณ์ร่วมกัน	มีวัตถุประสงค์ในการดําเนินงาน

และวางแผนการดําเนินงานชัดเจน	

	 ขั้นที่	3	เตรียมเสบียง	(Prepare	the	readiness)	ในการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมการ

ศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนโคกป่าซี	 ผู้เรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐาน	 เทคนิค

และทักษะในเรื่องต่อไปนี้	เช่น	การวางแผน	การทํางานกลุ่ม	การตั้งคําถาม	การสังเกต	การเก็บข้อมูล	

การวิเคราะห์ข้อมูล	การแปลความหมายข้อมูลและการสรุปผล

	 ขั้นที่	4	สํารวจและค้นหา	(Exploration)	หลังจากได้ประเด็นที่กลุ่มสนใจแล้ว	จึงเป็นขั้นตอน

การค้นหา	 สํารวจ	 เพื่อให้เกิดความรู้จริงเกี่ยวกับพื้นที่หรือประเด็นนั้น	 ๆ	 ซ่ึงสามารถแบ่งย่อยโดย

ละเอียดได้ดังนี้

	 4.1)	 วางแผนก่อนดําเนินการสํารวจ	 วางแผนในการดําเนินงาน	 ระยะเวลาในการสํารวจ

การเตรียมประเด็นที่จะศึกษาในพื้นที่ป่าชุมชนโคกป่าซีซ่ึงมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่

เหมาะสมแก่การเรียนรู้	ในรูปแบบฐานการเรียนรู้	4	ฐาน	ประกอบด้วย	ฐานที่	1	เปิดประตูสู่ป่าชุมชน

โคกป่าซี	 ฐานที่	 2	 โคกป่าซี	ป่าชุมชนนี้เสื่อมโทรม	ฐานที่	 3	 ระบบนิเวศดีป่าชุมชนโคกป่าซีบ้านเฮา

ฐานที่	4	หมู่เฮาโฮมใจให้โคกป่าซียั่งยืน	เพื่อนําไปสู่การศึกษาเรียนรู้	โดยอาศัยทักษะด้านการสังเกต	

และการต้ังคาํถามและการค้นคว้าเพือ่หาคาํตอบ	เพือ่ให้เกิดการวเิคราะห์และระดมสมอง	ในประเด็นที่

ผู้เรยีนสนใจมากทีส่ดุ	พร้อมทัง้การเตรยีมอุปกรณ์และเครือ่งมอืทีป่ลอดภัยและเหมาะสม	และวิธกีาร

สํารวจ	ทั้งในเชิงปริมาณ	และคุณภาพ	การออกแบบบันทึกข้อมูล	เช่น	แบบสอบถาม	แบบสัมภาษณ์	

แบบบันทึกการสํารวจ	หรือทดลอง	เป็นต้น	เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได้มากที่สุด

	 4.2)	ลงมือสํารวจ	หลังจากได้วางแผนการสํารวจเรียบร้อยแล้ว	จึงลงพื้นที่เพื่อทําการสํารวจ	

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของป่าชุมชนโคกป่าซี	 ซ่ึงประกอบด้วยฐานการเรียนรู้	 4	 ฐาน	
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ประกอบด้วย	ฐานที่	1	เปิดประตูสู่ป่าชุมชนโคกป่าซี	ฐานที่	2	โคกป่าซี	ป่าชุมชนนี้เสื่อมโทรม	ฐานที่	3	

ระบบนเิวศดีป่าชุมชนโคกป่าซีบ้านเฮา	ฐานที	่4	หมูเ่ฮาโฮมใจให้โคกป่าซีย่ังยืน	พร้อมเก็บรวบรวมข้อมลู

และบันทึกผลการสํารวจตรวจสอบอย่างเป็นระบบ	ถูกต้อง	ครอบคลุม	ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

	 4.3)	 การสรุปผลข้อมูล	 เมื่อเก็บบันทึกข้อมูลจากการสํารวจเรียบร้อย	 จึงนํามา	 วิเคราะห์	

สังเคราะห์	 และสรุปผล	 นํามาแปลความหมาย	 และหาเหตุผลหรือหลักฐานในการอธิบายถึงผลการ

สํารวจเพื่อให้ข้อมูลที่รวบรวมได้นั้น	มีความครอบคลุมและเชื่อถือได้มากที่สุด

	 ขั้นที่	 5	 อนุรักษ์	 (Conserve)	 การอนุรักษ์เป็นการนําผลสรุปจากการสํารวจมาลงมือปฏิบัติ

ด้วยตนเอง	 เพื่อแก้ไขปัญหาต่อประเด็นท่ีผู ้เรียนศึกษา	 ซ่ึงเป็นกระบวนการที่ผู ้เรียนจะได้

แสดงออกถึงความรับผิดชอบ	 โดยลงมือกระทําสิ่งที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับพื้นท่ีเพื่อช่วยให้

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมยังคงสมดุล	ซ่ึงการลงมอืปฏิบติัด้วยตนเองในพืน้ทีจ่รงิ	โดยนาํผล

สรุปทีศ่กึษาผ่านการรวบรวม	วเิคราะห	์สังเคราะห	์นี้เอง	ทีเ่ปน็การปลกูฝังใหเ้ยาวชนเกิดความรูส้ึกรัก

และหวงแหนกับสิ่งที่ตนทํา	อันจะนําไปสู่ความตระหนัก	และเกิดจิตสํานึกได้อย่างแท้จริง

	 ขั้นที่	 6	 แบ่งปัน	 (Share)	 เป็นขั้นตอนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสําเร็จและความ

ภาคภูมิใจที่ได้จากการดําเนินโครงการ	ให้กับเพื่อน	ๆ	ครู	 -	อาจารย์	ชุมชนหรือผู้ที่สนใจอื่น	ๆ	 เช่น

การจัดนทิรรศการ	จดัค่ายฝึกอบรมโดยผู้เรยีนและทมีครทูีป่รกึษา	การพดูคุยแลกเปลีย่นประสบการณ์	

การแต่งบทเพลง	และรณรงค์ให้เกิดความร่วมมือกันดูแล	โดยอาจทําโปสเตอร์	แผ่นพับ	การ์ตูน	วีดีโอ	

Website	หรือ	Social	Network	

	 2.4	ผลการกําหนดการประเมนิรปูแบบการจัดการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกป่าซี	พบว่า	การประเมนิ

ผลการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	ในการเรียนรู้ตามอัธยาศัย	ใช้แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจ	

ในรปูแบบการจดัการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกป่าซี	และแบบสอบถามความต้องการมส่ีวนร่วมในการจัดการ

ป่าชุมชนของชาวชุมชนตําบลหนองห้าง	4	ด้าน	ได้แก่ความต้องการมส่ีวนร่วมวางแผน	ความต้องการมี

ส่วนร่วมดําเนนิการ	ความต้องการมส่ีวนร่วมด้านรบัผลประโยชน์	และความต้องการมส่ีวนร่วมประเมนิ

ผล	ส่วนการศึกษาในระบบ	มกีารประเมนิผลตามสภาพจรงิ	(Authentic	assessment)	เป็นการวดัและ

ประเมินผลที่สอดคล้องกับความสามารถหรือคุณลักษณะตามสภาพที่แท้จริงของผู้เรียน	การประเมิน

การปฏิบติั	(Performance	assessment)	นัน่คือการเป็นผู้มคีวามสามารถในการปฏิบติัโดยการนําความรู้

และประสบการณ์ทีไ่ด้รบัไปใช้และการมคุีณลกัษณะต่าง	ๆ 	ทีจ่ะช่วยให้การปฏิบติัประสบผลสาํเรจ็	และ

การประเมินทักษะชีวิต	 เป็นการประเมินพฤติกรรมผู้เรียนเป็นรายบุคคล	 เพื่อพัฒนาผู้เรียนแต่ละคน

ให้มพีฒันาการทีดี่	โดยประเมนิความสามารถในการเผชิญสถานการณ์ต่าง	ๆ 	ของผู้เรยีนโดยวิธสีงัเกต
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◆ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี ต�าบลหนองห้าง อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ◆

	 3.	ผลตรวจสอบคณุภำพรูปแบบกำรจดักำรเรียนรู้ป่ำชุมชนโคกป่ำซี	ต�ำบลหนองห้ำง	อ�ำเภอ

กุฉินำรำยณ์	จังหวัดกำฬสินธุ์

	 การตรวจสอบคุณภาพรูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่า	 ตําบลหนองห้าง	 อําเภอ

กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	 ผู้วิจัยได้ดําเนินการโดยขอความอนุเคราะห์จากผู้เช่ียวชาญ	 5	 คน

แสดงความคิดเห็นในแบบประเมิน	 2	 แบบ	 พร้อมทั้งการร่วมพิจารณารูปแบบการจัดการเรียนรู้

ป่าชุมชนโคกป่าซี	ด้วยการแสดงความคิดเหน็จากแบบประเมนิทัง้	2	แบบ	เช่นกนั	โดยตัวแทนชาวชุมชน

ตําบลหนองห้าง	49	คน	แบบประเมินทั้ง	2	แบบ	ประกอบด้วย	แบบประเมินองค์ประกอบของรูปแบบ

การจัดเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	และแบบประเมินภาพรวมของรูปแบบการจัดเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	

 3.1	ผลการประเมินองค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	 ตําบล

หนองห้าง	อําเภอกุฉินารายณ์	จังหวัดกาฬสินธุ์	จากผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนชาวบ้าน	พบว่า

	 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	 ตําบลหนองห้าง	 อําเภอกุฉิ-

นารายณ์	จังหวดักาฬสนิธุ	์ด้านหลกัการและเหตุผลรปูแบบการจัดการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกป่าซี	ความคิด

เหน็ค่าเฉลีย่อยูใ่นระดับมาก	เป้าหมายของรปูแบบการจัดการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกป่าซี	ผลการประเมนิ

ความคิดเห็นค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 กระบวนการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	 ผลการประเมิน

ความคิดเห็นค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 และการประเมิลผลรูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	

ผลการประเมนิความคิดเหน็ค่าเฉลีย่อยู่ในระดับมาก	แสดงว่ารปูแบบการจัดการเรยีนรูป่้าชุมชนโคกป่าซี	

ตาํบลหนองห้าง	อาํเภอกุฉนิารายณ์	จังหวดักาฬสนิธุ	์สามารถนํารปูแบบไปบูรณาการ	ตามวตัถปุระสงค์

ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	 ได้ในระดับมาก	 ในส่วนความเห็นท่ีแตกต่าง	 พบว่า

“การลดลงของพื้นที่ป่าชุมชนโคกป่าซี	 จากการบุกรุกแผ้วถางที่ทํากิน”	 ผู้เช่ียวชาญเห็นว่าหนักกว่า

ความเหน็ของชาวบ้าน	“การเรยีนรูต้ามอัธยาศัย	โดยการเรยีนรูใ้นรปูแบบฐานการเรยีนรู”้	“การเรยีนรู้

ในระบบ	โดยการจัดทําหน่วยการเรยีนรูท้้องถิน่เรือ่งป่าชุมชนโคกป่าซี”	“การประเมนิผลตามสภาพจรงิ”

ชาวบ้านเห็นว่ามีมากกว่าความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ	นอกนั้นมีความเห็นที่สอดคล้องกัน

	 ภาพรวมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	ตําบลหนองห้าง	อําเภอกุฉินารายณ์	

จังหวัดกาฬสินธุ์	พบว่าหลักการและเหตุผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	มีความถูก

ต้องตามหลักการทั่วไป	มีความเป็นประโยชน์ต่อชุมชน	มีความเหมาะสมกับบริบทชุมชน	และมีความ

เป็นไปได้ทีจ่ะนาํรปูแบบไปใช้ให้สาํเรจ็	โดยการประเมนิภาพรวม	ความคิดเหน็ค่าเฉลีย่อยูใ่นระดับมาก	

เป้าหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	 มีความถูกต้องตามหลักการทั่วไป	 มีความ

เป็นประโยชน์ต่อชุมชน	มคีวามเหมาะสมกบับรบิทชุมชน	และมคีวามเป็นไปได้ทีจ่ะนาํรปูแบบไปใช้ให้

สําเร็จ	 โดยการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 กระบวนการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชน
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◆ นันทพงศ์ ปุณขันธุ์ ไพรัช สู่แสนสุข สุพจน์ แสงเงิน จุฑาทิพย์ พหลภาคย์ ◆

โคกปา่ซ	ีมีความถกูต้องตามหลักการทัว่ไป	มีความเป็นประโยชนต่์อชมุชน	มคีวามเหมาะสมกบับรบิท

ชุมชน	 และมีความเป็นไปได้ที่จะนํารูปแบบไปใช้ให้สําเร็จ	 โดยการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมาก	

และการประเมินผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	มีความถูกต้องตามหลักการทั่วไป	

มีความเป็นประโยชน์ต่อชุมชน	มีความเหมาะสมกับบริบทชุมชน	และมีความเป็นไปได้ที่จะนํารูปแบบ

ไปใช้ให้สําเร็จ	โดยการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมาก

	 จากการประเมินภาพรวม	 พบว่าชาวบ้านมีความเห็นว่ามีมากกว่าแตกต่างจากความเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ	 ในเรื่อง	 “เพื่อให้องค์กรต่าง	 ๆ	 สถานศึกษา	 ในชุมชนตําบล

หนองห้าง	 ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	 ศึกษาความรู้	 ความเข้าใจ	 คุณค่าความ

หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 อันจะนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ในพื้นที่ป่าชุมชนโคกป่าซี	 มีจิตสํานึก	 ในการอนุรักษ์ป่าชุมชนให้เกิดความยั่งยืน”	 นอกน้ัน

ไม่แตกต่างกัน

สรุปและข้อเสนอแนะ

 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	 ตําบลหนองห้าง	 อําเภอกุฉินารายณ	์

จังหวัดกาฬสินธุ์	 ผู้วิจัยได้ดําเนินการโดยได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนตําบลหนองห้าง	 ให้ข้อมูล

พื้นฐาน	ร่วมสนทนากลุ่ม	และการร่วมพิจารณารูปแบบ	ทําให้ค้นพบข้อมูลต่าง	ๆ	ที่เกิดประโยชน์ต่อ

ผู้วิจัย	 ชุมชน	และสังคม	 เนื่องจากงานวิจัยนี้ได้มุ่งประโยชน์ไปที่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมของชุมชน	 ซ่ึงประเทศไทยประสบปัญหานี้มาเป็นระยะเวลาช้านาน	 ดังนั้นการร่วมกัน

แก้ไขจงึเกดิขึน้จากการให้ความรู	้ความเข้าใจถงึประโยชน์	ผลกระทบต่อชุมชน	สงัคม	และประเทศชาติ	

การปลกูฝังให้ชุมชนเกดิความรกั	หวงแหน	มรดกทางธรรมชาติของชุมชน	จะนําไปสูก่ารร่วมกันอนรุกัษ์

สบืสานทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในชุมชนเอาไว้	ซ่ึงตัวอย่างป่าชุมชนโคกป่าซี	เป็นป่าสมบูรณ์	

ผูกพันกับวิถีชีวิตชาวชุมชนหนองห้างมาเป็นเวลาช้านาน	 ในอดีตมีพื้นที่กว้างใหญ่กว่าปัจจุบัน	 ชาว

ชุมชนได้อาศัย	 โคกป่าซี	 เป็นแหล่งทํามาหากินของชาวชุมชนตําบลหนองห้าง	 ตลอดฤดูกาล	 ระบบ

นิเวศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมบูรณ์	 เชื่อมโยงและสอดคล้องเกื้อกูลกันและกัน	

ทําให้มีผลผลิตจากป่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและตลอดทั้งปี	ชาวชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ผูกพันกับ

ผืนป่า	ต่อมา	เมื่อสังคมขยายตัว	โครงสร้างทางสังคมมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	ปัญหาที่เกิดขึ้นตาม

มาในระดับประเทศก็คือ	 มีการบุกรุกตัดไม้ทําลายป่า	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทําลาย

อย่างต่อเนื่อง	 เกิดผลกระทบที่สร้างความเสียหายแก่สังคมประเทศอย่างมากมาย	 โดยเฉพาะเกิด

อุทกภยั	สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนทั่วไป	และเช่นเดียวกับ	พื้นที่ป่าชมุชนโคกป่าซี	พบว่ามีการ

บุกแผ้วถางป่าเพื่อจับจองขยายที่ทํากินอย่างต่อเนื่อง	 การหาผลผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติและ
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◆ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี ต�าบลหนองห้าง อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ◆

สิง่แวดล้อมเกนิความพอดี	ทาํให้สภาพป่าเกดิความเสือ่มโทรมตามมา	ดังน้ันชาวชุมชนตําบลหนองห้าง	

จึงมีความต้องการให้ป่าชุมชนโคกป่าซีมีความสมบูรณ์	 อยู่คู่ชาวหนองห้างตลอดไปอย่างยั่งยืน	 เป็น

มรดกทางธรรมชาติที่ควรอนุรักษ์สืบทอดต่อไปชั่วลูกหลาน	 เป็นแหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อมของชุมชนตําบลหนองห้าง	มกีระบวนการสบืทอดจากรุน่สูรุ่น่	มกีารสร้างภาคีความร่วมมอื

ระหว่างชุมชนอ่ืน	 ๆ	 ด้วยการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในการเข้ามามีส่วนร่วม	 แก้ไขปัญหาความ

เสื่อมโทรมป่าชุมชนโคกป่าซี	ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซีที่ถูกต้องและเหมาะสม

กบับรบิทชุมชน	นัน่คือ	การเรยีนรูต้ามกระบวนการการศึกษาตามอัธยาศัย	และการศึกษานอกระบบ	ที่

มีรูปแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการศึกษาเรียนรู้	เพิ่มพูนความรู้	ความเข้าใจ	คุณค่า

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนโคกป่าซี	 ที่มีผลต่อการดําเนินชีวิตของชาวชุมชน

อันจะนําไปสู่ความตระหนัก	 รัก	 และหวงแหน	 ร่วมกันอนุรักษ์ป่าชุมชนโคกป่าซี	 ให้เป็นป่าชุมชนที่มี

ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป

	 ชุมชนตําบลหนองห้างมีลักษณะของชุมชนที่สอดคล้องกับเง่ือนไขของการจัดการป่าชุมชน

ทีป่ระสบความสาํเรจ็คือมคีวามเข้มแขง็	มทุีนทางสงัคมสงู	ยงัคงวถิชีีวิตและวัฒนธรรมชุมชนได้อย่างดี	

มจีารตีประเพณีของการรกัษาทรพัยากรส่วนรวมของชุมชนผสมผสานกบัการต้ังกฎกติกาเพือ่ดูแลรกัษา

ทรัพยากรธรรมชาติในป่าชุมชน	มีการตั้งคณะกรรมการป่าชุมชน	เพื่อทําหน้าที่ดูแล	สมาชิกในชุมชน

มีส่วนรวม	ในกระบวนการจัดการป่าชุมชน	มีกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการใช้กระบวนการ

วจัิยชุมชนช่วยสนบัสนนุให้เกิดการเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบ	มกีารเช่ือมโยงกจิกรรมของป่าชุมชน	เข้ากบั

การพัฒนากิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ	สังคมและสิ่งแวดล้อม	

	 แนวทางในการพัฒนาชุมชนก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมสอดคล้องกับวิธีปฏิบัติ	

วิธีคิดและกลายเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชน	 อีกทั้งมีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหล่ง

เรียนรู้ให้กับสมาชิกในชุมชนและบุคคลภายนอก

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกำรน�ำไปใช้	

	 ผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	 ตําบลหนองห้าง	 อําเภอ

กุฉินารายณ์	จังหวัดกาฬสินธุ์

	 1.	ระดับนโยบำย

	 	 1.1	ควรมกีารประชุมแสดงความคิดเหน็อย่างต่อเน่ือง	ในระดับผู้นําชุมชน	ปราชญ์ชาวบ้าน	

เจ้าหน้าที่ป่าไม้	 องค์กรต่าง	 ๆ	 ในชุมชน	 ตัวแทนชาวบ้าน	 ทบทวนข้อปฏิบัติในการเข้าไปหาผลผลิต

ในพื้นที่ป่าชุมชน	ออกกฎระเบียบและแนวปฏิบัติร่วมกันอย่างเคร่งครัด	
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	 	 1.2	ควรให้ความสําคัญ	 การวิจัยและพัฒนา	 แผนงาน	 โครงการและกิจกรรมท่ีเหมาะสม

กับเด็ก	เยาวชน	อย่างต่อเนื่อง	เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้	จะเป็นอนาคต	ในการสืบสาน	ดูแลรักษาป่า

ชุมชนโคกป่าซีแห่งนี้	ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์	ยั่งยืนต่อไป

	 	 1.3	องค์กรต่าง	ๆ	ในชุมชน	สามารถบูรณาการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี

ให้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องได้

	 	 1.4	มีการพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน	ในพื้นที่ใกล้เคียงให้กว้างมากขึ้น	เพื่อการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น	ประสบการณ์	แนวปฏิบัติที่เหมาะสมและถูกต้อง

 2.	ระดับปฏิบัติกำร

	 	 2.1	สถานศึกษาในชุมชนควรให้ความสําคัญในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่	

ได้เรียนรู้คุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีป่าชุมชนโคกป่าซี	 อย่างต่อเนื่อง	 โดย

บูรณาการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	ให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน

	 	 2.2	ผู้นาํชุมชนควรส่งเสรมิด้านความรู	้การจัดการป่าชุมชนโคกป่าซี	แก่เยาวชนคนรุน่ใหม่

ในชุมชน	โดยเชิญวิทยากร	ผู้เชี่ยวชาญกิจกรรมต่าง	ๆ	มาให้ความรู้	อบรมเชิงปฏิบัติ	 เนื่องจากพวก

เขาเหล่านั้นจะเป็นอนาคตของชุมชนที่จะดูแลรักษาป่าชุมชนโคกป่าซีต่อไป

	 	 2.3	รูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนโคกป่าซี	 สามารถเป็นแบบอย่าง	 และบูรณาการ

การจัดการเรยีนรูป่้าชุมชนในพืน้ทีอ่ื่น	ๆ 	ได้	โดยเฉพาะในพืน้ทีป่่าในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ทีม่พีืน้ที	่

ลักษณะของป่า	วัฒนธรรม	ประเพณี	ของชุมชนที่ใกล้เคียงกัน

ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำค้นคว้ำในครั้งต่อไป

	 1.	ควรมีการวิจัยการประเมินการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ป่าชุมชนโคกป่าซี	 ตําบล

หนองห้าง	อําเภอกุฉินารายณ์	จังหวัดกาฬสินธุ์	

	 2.	ควรทําการศึกษาแนวการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ป่าชุมชนในพื้นที่อื่น

	 3.	ควรศึกษาการนําแนวพระราชดําริความพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล

อดุลยเดช	มาบูรณาการในการจัดการป่าชุมชนโคกป่าซี	 ตําบลหนองห้าง	อําเภอกุฉินารายณ์	 จังหวัด

กาฬสินธุ์		
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