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Engagement Thailand

	 “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม”	หรือ	“Engagement	Thailand”	เกิดจาก

การรวมตัวกันของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่มีเป้าหมายร่วมกันในอันที่จะผลักดันให ้

เกิดระบบการบริหารจัดการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมที่เข้มแข็งในมหาวิทยาลัย	 และ 

เกดิการบรูณาการของทกุพนัธกจิหลกัของมหาวทิยาลยัในการท�างานเพือ่สงัคม	เพือ่ให้มกีาร

พัฒนาก�าลังคนในมหาวิทยาลัยที่มีอุดมการณ์	 ความรู้	 และทักษะในการท�างานวิชาการเพื่อ

สังคมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง	 เกิดการยกระดับงานวิชาการจากผลงานเพื่อสังคม	และ

เกิดการพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพงานวิชาการเพื่อสังคม	รวมทั้งสร้างชื่อเสียงและการ

ยอมรบัของมหาวทิยาลยัไทยในด้านพนัธกจิต่อสงัคม	ในวงการอดุมศกึษานานาชาต	ิบนหลกั

การท�างานที่ส�าคัญ	4	ประการคือ	

	 •	 ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)

	 •	 เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefits)

	 •	 เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	 และเกิดผลงานวิชาการ	 (Knowledge	 sharing	 and	 

scholarship)

	 •	 เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)	

	 หนงัสอื	“ประมวลบทความวชิาการเพือ่สงัคม”	เล่มนี	้เป็นอกีก้าวของการร่วมคดิร่วม

ท�าระหว่างสมาชกิ	EnT	ทีมุ่ง่หวงัให้สาธารณะได้เหน็ตวัอย่างของการขบัเคลือ่นพนัธกจิสมัพนัธ์

มหาวทิยาลยักบัสงัคมทีห่ลากหลายทัง้ในแง่มมุของพืน้ทีท่�างาน	วธิกีาร	และสาขาวชิา	บนหลกั

การท�างานส�าคัญ	4	ประการข้างต้น	และหวังว่าจะเกิดการขยายผลการท�างานในลักษณะนี ้

อย่างต่อเนื่องต่อไป

สารจากประธาน	
Engagement Thailand
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	 ในช่วงประมาณ	5	ปีมานี้	กระแส	community	engagement	ได้กลายเป็นกระแสที่มาแรงในแวดวงอุดมศึกษา
ทั่วโลก	 ทั้งในยุโรป	 อเมริกา	 ออสเตรเลียและเอเชีย	 เน่ืองจากสังคมทั่วโลกเริ่มเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยมีบทบาทที่เป็น 
รูปธรรมมากขึน้ในการแก้ปัญหาวกิฤตของประเทศต่างๆ	ซึง่เกดิขึน้ทัว่โลก	ในประเทศไทยได้มกีารก่อตัง้เครอืข่าย	Engagement	
Thailand	ขึน้เมือ่ปี	2556	โดยมสีถาบนัคลงัสมองของชาตเิป็นฝ่ายเลขานกุาร	ต่อมาจากการทีเ่ครอืข่ายหลายมหาวทิยาลยั
ได้ไปร่วมการประชุมนานาชาต	ิ“Innovation	and	Creativity:	collaboration	with	communities	to	tackle	problems	
across	ASEAN,	Asia	and	beyond”	ทีเ่มอืงบาหล	ีประเทศอนิโดนเีซยี	เมือ่เดอืนพฤศจกิายน	2557	ตวัแทนมหาวทิยาลยั
สมาชิกเครือข่ายของไทย	 14	 แห่งท่ีไปร่วมประชุมดังกล่าวได้หารือกัน	 มีข้อสรุปว่า	 ประเทศไทยน่าจะท�าให้เกิดงานที ่
เครือข่ายท�าร่วมกันในการเคลื่อนงานวิชาการเพื่อสังคมของไทย	 โดยการประมวลกรณีศึกษาที่เป็นตัวอย่างการ 
ท�างานวิชาการรับใช้สังคมในมิติต่างๆ	 เพื่อให้เกิดตัวอย่างการท�างานที่เป็นรูปธรรม	 และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ 
งานลกัษณะนีใ้ห้กว้างขวางมากขึน้นีจ่งึเป็นทีม่าของโครงการ	“ประมวลกรณศีกึษาวชิาการเพือ่สังคม”	โดยมวีตัถปุระสงค์ 
คือ	 1)	 เพื่อประมวลกรณีศึกษางานวิชาการเพื่อสังคมที่สามารถเป็นตัวแบบของงานวิชาการเพื่อสังคมได้	 2)	 เพื่อพัฒนา
เกณฑ์ในการพิจารณากรณีตัวอย่างที่ดีในการท�างานวิชาการกับชุมชน	 ในการพัฒนาเกณฑ์การประเมินกรณีศึกษาฯ	 มี
คณะอนุกรรมการวิชาการ	 EnT	 และคณะอนุกรรมการเครือข่ายและสมาชิกสัมพันธ์	 EnT	 เข้าร่วมให้ความเห็นใน 
การก�าหนดเกณฑ์พิจารณา	ซึ่งได้ข้อสรุปเกณฑ์การประเมิน	จ�าแนกเป็น	2	ส่วน	คือ	
 ส่วนที่ 1	 	การประเมินเชิงปริมาณเป็นการให้คะแนนใน	4	ประเด็นที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 การท�างานมีการร่วมคิดร่วม
ท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	 (Partnership)	 เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 (Mutual	 benefits)	 เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน	 และน�าไปสู่ผลงานวิชาการ	 (Knowledge	 sharing	 and	 scholarship)	 และ	 เกิดผลกระทบต่อสังคมที่
ประเมินได้	(Measurable	social	impact)	
 ส่วนที่ 2	 การประเมินคุณภาพ	 เป็นการประมวลความคิดเห็นของผู้ประเมิน	 โดยจะแบ่งผู้ประเมินเป็นกลุ่มเพื่อ
ให้การเกิดการแลกเปลี่ยนกัน	แล้วสรุปผลการประเมินตามแบบฟอร์มการประเมิน	ซึ่งจะเป็นความเห็นของกลุ่ม
	 กรณศีกึษาทีป่รากฎในหนงัสอืเล่มนีเ้ป็นการประมวลบทความวชิาการเพือ่สังคมทีเ่ป็นผลจากการประเมนิดงักล่าว
ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิในหลากหลายสาขาร่วมประเมินอย่างเข้มข้นรวม	42	เรื่อง	จาก	17	มหาวิทยาลัย	และกรณีตัวอย่างเชิง
สถาบันอีก	8	เรื่อง	รวมบทความทั้งหมด	50	เรื่อง	งานหลายชิ้นมาจากงานที่ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้ให้การ
สนับสนุนผ่านฝ่ายต่างๆ	ทั้งงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น	งานวิจัยพัฒนาพื้นที่	งานวิจัยและพัฒนาเชิงเทคโนโลยีที่ลงสู่ชุมชน	และ
อีกหลายชิ้นมาจากการท�างานของมหาวิทยาลัยเองและการสนับสนุนของหน่วยงานอื่น	
	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยขอขอบคุณสถาบันคลังสมองของชาติที่ได้ด�าเนินกระบวนการคัดกรอง 
อย่างเข้มข้นจนได้ผลงานที่ได้รับคัดเลือกว่าเป็นงานวิชาการเพื่อสังคม	 และคาดหวังว่ากรณีศึกษาที่ได้ประมวลไว้ใน 
หนังสือเล่มนี้จะเป็นตัวอย่างที่ท�าให้คนทั่วไปเข้าใจงานวิจัยที่รับใช้สังคมได้ดียิ่งขึ้น	รวมทั้งได้เห็นคุณค่าของการใช้ความรู้
เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ	 สมดังเจตนารมณ์ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยในการ	 “สร้างสรรค์ปัญญา
เพื่อพัฒนาประเทศ”

ดร.สีลาภรณ์	บัวสาย
รองผู้อ�านวยการด้านนวัตกรรมสังคม

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)

สารจากส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
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	 หนังสือ	 “ประมวลบทความวิชาการเพื่อสังคม”	 เล่มนี้	 เป็นผลจากโครงการประมวลกรณีศึกษางานวิชาการเพื่อ
สังคม	ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	เพื่อประมวลตัวอย่างงานวิชาการเพื่อสังคม
ในรูปแบบของกรณีศึกษา	 จ�านวน	 50	 กรณีศึกษา	 ส�าหรับใช้เป็นพื้นที่แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการและผู้สนใจ
งานวิชาการเพื่อสังคม	 โดยยึดหลักเกณฑ์ที่เครือข่าย	 Engagement	 Thailand	 (EnT)	 ได้ก�าหนดไว้	 4	 ประการ	 คือ 
1)	 มีการร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	 (Partnership)	 2)	 เกิดประโยชน์	 ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
(Mutual	benefits)	3)	เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	และเกิดผลงานวิชาการ	(Knowledge	sharing	and	scholarship)	และ	
4)	เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)	
	 Engagement	Thailand	(EnT)	เป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยกว่า	50	แห่ง	และบุคคลที่สนใจในการขับเคลื่อน
และส่งเสรมิความสมัพนัธ์ระหว่างมหาวทิยาลัยกบัสังคม	เพือ่ให้มหาวทิยาลัยเป็นภาคีผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย	(Stakeholders)	
อย่างแท้จริงของสังคม	 มิใช่ท�างานอยู่แต่ในโลกวิชาการ	 โดยเห็นว่ามหาวิทยาลัยสามารถสัมพันธ์กับสังคมได้ผ่าน 
ภารกจิหลกัของมหาวทิยาลยัทีม่อียูแ่ล้ว	ได้แก่การเรยีนการสอน	การวจิยั	การบรกิารวชิาการ	การท�านบุ�ารงุศิลปวฒันธรรม	
และการถ่ายทอดเทคโนโลย	ี	โดยไม่ต้องสร้างอะไรขึน้มาใหม่	ทัง้นี	้EnT	ได้ระบวุ่า”สังคม”อาจหมายถงึชมุชน	อตุสาหกรรม	
ผู้ปฏิบัติการทางวัฒนธรรม	ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเอง	หรือองค์กรในต่างประเทศก็ได้	
	 การประมวลบทความครั้งน้ี	 ได้ประกาศเชิญชวนอย่างกว้างขวางให้มหาวิทยาลัยและบุคคลที่เป็นสมาชิก	 EnT 
ส่งผลงานวิชาการท่ีเห็นว่ามีคุณภาพตรงกับเกณฑ์ของ	 EnT	 ให้คณะกรรมการประเมินซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการจาก
หลายสถาบนัเป็นผูก้ลัน่กรองคดัเลอืก	โดยไม่เปิดเผยชือ่และสถาบนัของผู้เสนอ	(Blind	review)	ในการนี	้คณะกรรมการฯ
ได้รับบทความจ�านวน	87	บทความ	แต่ละบทความมีผู้ประเมิน	3	ท่าน	และผลจากการประเมินได้น�าเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการทั้งชุดอีกครั้งหนึ่ง	คณะกรรมการได้พิจารณาเลือกบทความจ�านวน	42	บทความเป็นตัวอย่างที่ตรงกับ
เกณฑ์ของ	EnT	มากที่สุดในรุ่นแรกนี้	นอกจากนี้	สถาบันคลังสมองของชาติในฐานะผู้รับทุนวิจัยจาก	สกว.	ได้พิจารณา 
ผลงานที่แสดงถึงกลไกระดับสถาบันที่สนับสนุนการท�างานวิชาการเพื่อสังคมเพิ่มอีก	8	บทความ	รวมเป็น	50	บทความ	
ซึ่งปรากฎอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว		
	 บทความทั้งหมด	 50	 บทความนี้	 ต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการรวบรวมตัวอย่างที่ดีเพื่อให้เกิดความชัดเจนใน 
การท�างานวิชาการเพื่อสังคมมากขึ้น	และหวังว่าจะน�าไปสู่การขยายผลและการพัฒนาต่อยอดผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคมในระยะต่อไป	สถาบันคลังสมองของชาติขอขอบคุณสมาชิก	EnT	ทุกท่านที่ได้ร่วมมือในการส่งบทความเข้ารับการ
คัดเลือก	ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันที่กรุณารับเป็นผู้ประเมิน	และขอขอบคุณ	สกว.	ที่ได้สนับสนุน
ทุนในการด�าเนินการโครงการนี้

ศ.ดร.ปิยะวัติ	บุญ-หลง
เลขาธิการ	Engagement	Thailand

ปี	2556-2557

สารจากเลขาธิการ
Engagement Thailand
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ผู้เขียน:		 	 รศ.วิลาวัณย	์เสนารัตน์	และคณะ

หน่วยงาน:		 คณะพยาบาลศาสตร	์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระยะเวลาด�าเนินการ:		 ตุลาคม	2555	ถึง	กันยายน	2558

ค�าส�าคัญ:		 ระบบบริการปฐมภูม	ิระบบสุขภาพชุมชน	Saraphi	Health	Application

การพัฒนาระบบปฐมภูมิ
และระบบสขุภาพชมุชน	อ�าเภอสารภ	ีจงัหวดัเชยีงใหม่:	
Saraphi Health Model 

“ขั้นตอนที่โครงการให้ความส�าคัญอย่างมากคือ	‘การเตรียมชุมชน’	”

	 เมื่อป	ี 2555	 งานสุขภาพปฐมภูม	ิ ที่ประกอบด้วย	 PHC	 (Primary	 Health	

Care)	และ	PC	 (Primary	Care	 -	Service	Base)	ต่างก็เป็นความรับผิดชอบของ

หน่วยงานในพื้นที	่ เช่น	 โรงพยาบาลชุมชน	 (รพช.)	และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบล	 (รพ.สต.)	 ทั้งหมดเจ้าหน้าที่ต้องแบกภาระการให้บริการ	 การดูแลรักษาเป็น

ส่วนใหญ่	เช่นเดียวกับพื้นที่	อ�าเภอสารภ	ีจังหวัดเชียงใหม	่พบผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการของหน่วยงานในพื้นที่อีกจ�านวนมาก	 ผู้เขียนและ 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขณะนั้น	 และผู้อ�านวยการ 

โรงพยาบาลสารภ	ีตลอดจนภาคเีครอืข่ายในพืน้ทีอ่�าเภอสารภ	ีทกุฝ่ายเหน็ตรงกนัว่า	

มีความจ�าเป็นต้องพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนในภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็ง 

มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ	 ตระหนักถึงความเป็นเจ้าของและร่วมพัฒนา 

ในขณะที	่รพช.	และรพ.สต.	ต้องรบัผดิชอบส่วนของการให้บรกิารปฐมภมูอิย่างเตม็ที่	

และท�าหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนให้ความช่วยเหลือให้เกิดการจัดการสุขภาพของ

ชุมชน	เพือ่ชมุชน	โดยชุมชนเอง	จากแนวคดิดงักล่าว	จงึเป็นทีม่าของโครงการ	“พฒันา

ระบบปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน	 อ�าเภอสารภี”	 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ระยะเวลา	3	ปี	 (ตุลาคม	

2555	ถงึ	กนัยายน	2558)	โดยมีเป้าหมายเพือ่พฒันารปูแบบและระบบกลไกในระบบ

บริการของสถานบริการในระดับปฐมภูมิ	 และระบบสุขภาพชุมชนเพื่อส่งเสริม

พฤตกิรรมการสร้างเสรมิสุขภาพในระดบัครอบครวัและชุมชน	พฒันาศักยภาพบคุคลและ

ภาคเีครอืข่าย	 ชุมชนท้องถิ่น	 ระดับอ�าเภอ	 และภาคีเครือข่าย	 โดยมีฝ่ายวิชาการ
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สนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพในระบบบริการปฐมภูมแิละระบบสุขภาพชมุชน	 และสร้างกระบวนการเรยีนรู	้ องค์ความรู้	

และนวัตกรรมในการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชนระหว่างภาคีเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น

ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)
	 การด�าเนินงานโครงการฯ	 เริ่มต้นจากการเตรียมทีมงานโดยรับสมัครนักวิชาการที่สนใจงานพัฒนาชุมชนซึ่ง 

คณะท�างานประกอบด้วย	อาจารย์ประจ�าคณะพยาบาลศาสตร	์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จ�านวน	23	ท่าน	โดยเป็นอาจารย์

ประจ�าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขจ�านวน	19	ท่าน	อาจารย์ประจ�าภาควิชาอายุรศาสตร์จ�านวน	1	ท่าน	อาจารย์

ประจ�าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์จ�านวน	 1	 ท่าน	 และอาจารย์ประจ�าภาควิชากุมารเวชศาสตร์จ�านวน	 2	 ท่าน	 

รวมถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 ปริญญาโท	 และปริญญาเอก	 ร่วมเรียนรู้	 ฝึกปฏิบัติ	 และเลือกอ�าเภอเป็นพื้นที่วิจัย	

นอกจากฝ่ายวิชาการแล้ว	 ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสารภีได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาสุขภาพชุมชนจึงได้จัดให้มี 

ฝ่ายรับผิดชอบงานชุมชนโดยเฉพาะ	และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจ�านวน	4	ท่าน	ประกอบด้วย	พยาบาล

วชิาชพี	3	ท่าน	และนักกายภาพบ�าบดั	1	ท่าน	รบัผดิชอบดแูลงานชมุชนซึง่แตกต่างจากการแบ่งส่วนงานของโรงพยาบาล

ชุมชนอื่นในขณะนั้น

	 ขั้นตอนต่อมาเป็นขั้นตอนที่โครงการฯ	ให้ความส�าคัญอย่างมากคือ	“การเตรียมชุมชน”	การแนะน�าและท�าความ

เข้าใจเกี่ยวกับการด�าเนินงาน	 ระยะเวลา	 3	 เดือนแรก	 โครงการฯ	 จัดประชุมระดับอ�าเภอ	 เพื่อน�าเสนอรายละเอียด

วัตถุประสงค์	 เป้าหมาย	 แนวทางการด�าเนินงานโครงการฯ	 พร้อมทั้งรับฟังแลกเปลี่ยนประเด็นต่างๆ	 ด้านสุขภาพ	 

โครงการฯ	เชิญตัวแทน	ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง	12	ต�าบลมาร่วมประชุม	ทั้งหน่วยงานราชการ	สาธารณสุขอ�าเภอ	เทศบาลต�าบล	

องค์การบริหารส่วนต�าบล	ประธานอาสาสมัครต�าบลสาธารณสุข	ประธานผู้สูงอาย	ุเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบล	 (รพ.สต.)	 แกนน�าชุมชน	 และองค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่	 เพื่อสอบถามความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการฯ	

เบื้องต้นโครงการฯ	 ก�าหนดเป้าหมายไว้เพียงร้อยละ	 80	 ของต�าบลทั้งหมด	 แต่เมื่อมีการชี้แจงท�าความเข้าใจเป้าหมาย	

วัตถุประสงค์	ลักษณะการด�าเนินงานแล้ว	ไม่มีต�าบลใดปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการฯจากนั้นเพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไป

ตามบริบทของแต่ละพื้นที่	 โครงการฯ	 จึงจัดให้มีคณะท�างานประจ�าต�าบล	 โดยมีอาจารย์ประจ�าคณะพยาบาลศาสตร	์

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่	เป็นทมีสนบัสนนุด้านวชิาการ	และได้มกีารรบัสมคัรคดัเลอืกคนในพืน้ทีเ่ป็นคณะท�างานระดบัต�าบล	

โดยนายอ�าเภอสารภมีคี�าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการฯ	3	ชดุคอื	คณะกรรมการอ�านวยการ	คณะท�างานกลาง	และคณะท�างาน

ประจ�าต�าบลขึ้น

	 ระยะแรกโครงการฯ	 ได้มีการศึกษาสถานการณ์สุขภาพของชุมชน	 โดยมีข้อสรุปเครื่องมือที่เหมาะสมกับ 

ความต้องการข้อมลูของพืน้ทีแ่ล้ว	จงึได้ตดัสนิใจน�าเทคโนโลยอีนัทนัสมยัมาใช้ในการพฒันาต่อยอดเป็น	“Saraphi	Health	

Application”	 ซ่ึงผ่านการน�าเสนอให้ชุมชนได้ตัดสินใจเพื่อที่ชุมชนจะได้น�าไปใช้ในการเก็บข้อมูลและเป็นผู้ใช้ข้อมูลเอง	

หลงัจากชมุชนเหน็ชอบร่วมกนัแล้วจงึได้น�าไปพฒันาเป็น	Saraphi	Health	Application	เพือ่ให้ชมุชนได้	“เปลีย่น”	จาก

การเกบ็ข้อมลูบนกระดาษมาเปิดมมุมองใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยี	Smart	phone,	Tablet	ทัง้ในระบบ	iOS	และ	Android	

เกบ็ข้อมลู	Online	ให้เป็นปัจจบุนั	ผสมผสานกบัระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์	ท�างานร่วมกบัระบบฐานข้อมลู	(Database)	

ให้กลายเป็นข้อมูลเชิงพื้นที	่(Spatial	data)	ที่สามารถใช้ในการจัดเก็บ	แก้ไข	ปรับปรุง	สืบค้น	จัดการ	วิเคราะห	์แสดงผล	

และรายงานผลข้อมลูเชงิพืน้ทีด้่วยระบบคอมพวิเตอร์	โดยอาศัยความสัมพนัธ์ทางภูม	ิศาสตร์	เป็นตัวเช่ือมโยงความสัมพนัธ์

กับข้อมูลด้านสุขภาพเข้ามาประยุกต์ใช้ท�าให้เกิดนวัตกรรมด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพชุมชน

	 ในระยะการเก็บข้อมูลโครงการฯ	 ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานเอกชนระดับประเทศ	 ได้แก่	 บริษัท	 ทรู	

คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	สนับสนุน	Internet	Sim	เพื่อการเก็บข้อมูล	และบริษัท	กูเกิ้ล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	สนับสนุนการ

บันทึกเส้นทางย่อยเพิ่มเติม	 (Street	 view)	 ท�าให้อ�าเภอสารภีเป็นอ�าเภอที่มีเส้นทางย่อยที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย 

ณ	ขณะนัน้	หลงัจากทีม่	ี“เครือ่งมอื”	แล้วจงึเปิดรบัอาสาสมคัรทีม่อีปุกรณ์พร้อม	และมจีติอาสาเข้ามาอบรมเพือ่เกบ็ข้อมลู
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ระดับต�าบลมีอาสาสมัครมาร่วมในการเก็บข้อมูลจ�านวน	154	คน	ประกอบด้วย	เยาวชน	อาสาสมัครสาธารณสุข	(อสม.)	

และแกนน�าชมุชน	ก่อนการลงพ้ืนทีไ่ด้มกีารจดัอบรม	ซกัซ้อมความเข้าใจในข้อค�าถาม	และวธิกีารตดิตัง้	Saraphi	Health	

Application	รวมถงึการจดัให้ม	ีCall	center	เพือ่ตอบข้อสงสยัและช่วยแก้ไขปัญหาทางด้าน		เทคนคิส�าหรบัผูเ้กบ็ข้อมลู	

	 ผลท่ีได้จากการคืนข้อมูลท้ังในระดับอ�าเภอและระดับต�าบลรวม	 ทั้งเป็นการสอบทานความถูกต้องของข้อมูล	

สะท้อนปัญหา	แสดงแหล่งทุนทางสงัคม	ปราชญ์ท้องถิน่ทีพ่บให้กบัชมุชน	ท�าให้ชมุชนรูส้ถานการณ์ของชมุชนและได้ร่วม

กันก�าหนดภาพอนาคตของชุมชนที่เรียกว่า	 “ภาพฝัน”	 หรือ	 วิสัยทัศน์ต�าบล	 (Community	 vision)	 ทั้ง	 12	 ต�าบล 

มีภาพอนาคตที่แตกต่างกัน	 หลังจากนั้นชุมชนได้เสนอให้ม	ี ข่วงก�ากึ๊ดต�าบลและทางโครงการฯ	 ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม

วทิยากรกระบวนการหรอืกระบวนกรเพือ่ท�าหน้าทีช่วนคดิชวนคยุในเวทรีะดบัต�าบล	เพือ่ให้ชมุชนร่วมกนัคดิ	ร่วมกนัวางแผน	

ก�าหนดเส้นทางท่ีจะไปสู่เป้าหมายการมีสุขภาวะที่ดี	 เกิดแผนพัฒนาสุขภาพต�าบลท�าให้เกิดการพัฒนาที่หลากหลาย 

ตามความต้องการเฉพาะของแต่ละพื้นที่

คุณขวัญฟ้า	ทาอินค�า	ผอ.รพ.สต.ขัวมุง	ผศ.วิลาวัณย์	เตือนราษฎร์	

นักศึกษาปริญญาโท	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

และ	 อสม.	 กลุ่มแม่บ้าน	 ต�าบลขัวมุง	 ร่วมกันพัฒนาสูตรน�้าพริก 

แกงแค

ถังแยกขยะ	จ�านวน	24	จุด	ณ	ต�าบลท่ากว้าง	

เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefits)
	 จากการมีแผนพัฒนาสุขภาพต�าบลอย่างมีส่วนร่วมท�าให้เกิดการขับเคล่ือนกิจกรรมแต่ละพื้นที่	 เช่น	 ต�าบลขัวมุง	

ต้องการบรรเทาปัญหาด้านโภชนาการท่ีไม่เหมาะสมของผู้สูงอายุและผู้ป่วยความดันโลหิตสูง	 จึงก่อเกิดนวัตกรรม 

“น�้าพริกแกงแค”	 ส�าเร็จรูปที่มีเกลือโซเดียมที่เหมาะสม	 เป็นนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย	

เป็นความภาคภมูใิจของคนขัวมงุ	ต�าบลท่ากว้าง	มกีารพฒันาการจดัการขยะ	โดยมเีทศบาล	แกนน�าชมุชน	ร่วมกบั	รพ.สต.	

ผลักดันให้มีการคัดแยกขยะอย่างจริงจัง	 สามารถลดจ�านวนการเก็บขยะจาก	 6	ตันต่อเดือน	 เหลือเพียง	 3	 ตันต่อเดือน	

หากคิดเป็นค่าใช้จ่ายเทศบาลสามารถลดค่าใช้จ่ายลงกว่า	200,000	บาทต่อปี	เป็นต้น
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เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	และน�าไปสู่ผลงานวิชาการ	(Knowledge	sharing	and	scholarship)
	 วิสัยทัศน์ของทั้ง	12	ต�าบล	ท�าให้เห็นประเด็นร่วม	5	ประเด็น	ที่น�าไปสู่การขับเคลื่อน	“ข่วงก�ากึ๊ดอ�าเภอสารภี”	

เพื่อเชื่อมร้อยการท�างานของข่วงต�าบลในประเด็นที่เป็นปัญหาร่วม	 ได้แก่	 ประเด็นผู้สูงอายุ	 ประเด็นเด็กเยาวชนสตรี	

ประเดน็อบายมขุ	ประเดน็สิง่แวดล้อมและการจดัการขยะ	และประเดน็เกษตรอนิทรย์ี	เกดิการเรยีนรูร่้วมกนัระหว่างต�าบล

ทั้ง	12	ต�าบล	เกิดนโยบายสาธารณะและศูนย์เรียนรู้ในระดับต�าบลส�าหรับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูม	ิเกิดการดูแล

กลุ่ม	 Essential	 care	 ท่ีสามารถทราบกลุ่มประชากรเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้น	 สามารถขับเคลื่อนการดูแลได้ดีอย่างน้อย 

3	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มผู้ป่วยโรคกลุ่มท่ีไม่ติดต่อ	 (Non-communicable	Diseases:	 NCDs)	 กลุ่มผู้สูงอายุ	 และกลุ่มผู้พิการ 

ทั้งยังเกิดเครือข่ายในชุมชน	โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพที่บ้านส�าหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่มีการล้างช่องท้อง

ชนิดถาวร	ชมรมคนพิการ	มีการพัฒนา	Home	Care	Application	เพื่อความสะดวกในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้าน

ติดเตียงอีกด้วย	ส่งผลให้อ�าเภอสารภีได้รับโล่รางวัลยอดเยี่ยมระบบบริการปฐมภูมิระดับเขตโดยได้คะแนนเต็ม	

	 ด้านการเผยแพร่ผลงานวิชาการได้มีการน�าผลงานวิชาการน�าเสนอในเวทีระดับชาติและนานาชาติอีกด้วย	 อาท ิ

น�าเสนอโครงการสารภ	ีณ	ท่ีประชุม	The	Second	International	Conference	on	Digital	Disease	Detection	จดัโดย	

HealthMap	และ	Skoll	Global	Threats	Fund	ระหว่างวันที่	18-20	กันยายน	2556	ณ	มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก	

ประเทศสหรัฐอเมริกา

เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)
	 จากการด�าเนินการดังกล่าวส่งผลให้	 สสส.	 ได้สนับสนุนให้มีการขยายผลสู่อีก	 51	 อ�าเภอ	ทั่วประเทศ	 รวมทั้งมี

ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายของ	สสส.	และส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ(สปสช.)	เข้ามาร่วมมือด้วย	รวมถึง

มกีารขยายให้ครอบคลมุทกุอ�าเภอในจงัหวดัเชยีงใหม่	โครงการพฒันาระบบบรกิารปฐมภมูแิละสขุภาพชมุชนอ�าเภอสารภี	

จังหวัดเชียงใหม่	 นับเป็นโครงการฯ	ที่บูรณาการงานวิชาการ	 เปิดโอกาสให้นักวิชาการได้เรียนรู้	 ปรับใช้ทฤษฎี	 เพิ่มพูน

ประสบการณ์จากชมุชน	และชุมชนได้รบัประโยชน์จากการพฒันางานในพืน้ที	่เกดิการร่วมคดิ	ร่วมท�า	เกดิประโยชน์และ

เรียนรู้ร่วมกันอย่างสมบูรณ์	 และปัจจุบันอ�าเภอสารภีจึงเป็นศูนย์เรียนรู้ระบบสุขภาพอ�าเภอที่ได้รับการสนับสนุนจาก	

สปสช.	และเป็นแหล่งศึกษาดูงานและเรียนรู้ของอ�าเภออื่นๆ	ทั่วประเทศ	และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงาน	ของนักศึกษาจาก

สถาบันการศึกษาทั้งจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถาบันอื่นๆ

ข่วงก�าก๊ึดสัญจร	 อ�าเภอสารภี	 ต�าบลสันทรายมหาวงศ์	 ณ	 

บ้านป้าจันทร์สม	 สุรินต๊ะ	 อสม.	 และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์	 

ต�าบลสนัทรายมหาวงศ์	อ�าเภอสารภ	ีมผีูเ้ข้าร่วมเรียนรู้กว่า	100	คน	

เมื่อวันอาทิตย์ที่	30	พฤศจิกายน	2557
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“ความร่วมมือและความสัมพันธ์

เป็นแบบเท่าเทียมกันและเคารพซึ่งกันและกัน”

	 มหาวิทยาลัยพะเยาได้ริเริ่มโครงการ	“1	คณะ	1	อ�าเภอ”	ครั้งแรกในปี	2554	

ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์ที่เช่ือมโยงสู่ปณิธานของมหาวิทยาลัย	 “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็ง

ของชุมชน”	 โดยคณะสหเวชศาสตร์ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ	 อ�าเภอแม่ใจ	 

จังหวัดพะเยา	 การด�าเนินงานเริ่มต้นจากการพบปะพูดคุยกับหน่วยงานด้าน

สาธารณสุขที่ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด	 คือ	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 

(รพ.สต.)	 ท�าให้ได้ทราบสภาพปัญหาด้านสุขภาพของชุมชนและการท�างานของ	

รพ.สต.	 ในการเฝ้าระวังติดตาม	 และการแสวงหาแนวทางป้องกันให้ผู้คนในชุมชนมี

สขุภาพด	ีลดภาวะเบาหวาน	ความดนัโลหติสงู	ไขมนัในเลอืดสงู	รวมถงึการดแูลฟ้ืนฟู

ผู้พิการอันเนื่องมาจากโรคหลอดเลือดสมอง	 และส่งเสริมสมรรถภาพของผู้สูงอายุที่

เป็นโรคกระดกูและข้อ	ประกอบกับข้อมลูจากการส�ารวจภาวะสุขภาพของประชาชน

ทีอ่าศยัในพืน้ทีต่�าบลเจรญิราษฎร์	จาก	รพ.สต.	เจรญิราษฎร์	และส�านกังานสาธารณสขุ	

จังหวัดพะเยา	ประจ�าปี	2557	พบว่า	มีผู้สูงอาย	ุ667	ราย	ผู้ป่วยเบาหวาน	175	ราย	

ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง	 534	 ราย	 กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

427	ราย	ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงซึ่งจ�าเป็นต้อง

ได้รับการรักษาทางกายภาพบ�าบัด	 27	 ราย	ดังนั้น	 ความคาดหวังของ	 รพ.สต.	 ต่อ

คณาจารย์จากคณะสหเวชศาสตร์คือ	การเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง	“พฤติกรรมการ

กนิอยู”่	ของคนในชมุชน	โดยการใช้องค์ความรูแ้ละบทบาททีน่่าเชือ่ถอืมาจงูใจคนใน

ชุมชนให้เกดิความเชือ่และปฏบิตัติามในแนวทางทีถ่กูต้อง	ข้อค้นพบส�าคญัอกีประการหนึง่

ผู้เขียน:		 	 อาจารย์อรรจน์มน	ธรรมไชย	

หน่วยงาน:		 คณะสหเวชศาสตร	์มหาวิทยาลัยพะเยา

ระยะเวลาด�าเนินการ:  ปี	2557	ถึง	2558

ค�าส�าคัญ:		 อ�าเภอแม่ใจ	อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	

	 	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล		คณะสหเวชศาสตร์

โมเดลการพัฒนาศักยภาพ
แกนน�าสุขภาพสู่ชุมชนสุขภาวะ



Socially-engaged Scholarship

15    

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ	รพ.สต.	คือ	ในแต่ละหมู่บ้านจะมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	ที่เข้มแข็ง	

มีความสามัคคี	มีจิตอาสาและรักบ้านเกิด	เป็นก�าลังส�าคัญของการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนได้

ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)
	 แนวคิดในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนอ�าเภอแม่ใจอย่างยั่งยืนของคณะสหเวชศาสตร์คือ	 “ต้องท�าให้ 

ชุมชนพึ่งพาตนเองได้	 โดยตั้งอยู่บนฐานของความรู้ที่น�าไปปฏิบัติได้จริง”	 ด้วย	 “บูรณาการภารกิจหลักทั้ง	 4	 ด้านของ

มหาวทิยาลยัเข้าด้วยกนัและผูบ้รหิารคณะต้องเป็นกลไกหลักในการขบัเคล่ือน”	กระบวนการทีท่�าให้เกดิการเปล่ียนแปลง

ไปสู่เป้าหมายตามแนวคิดน้ี	 โดยด�าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเนื่องตลอด	 4	 ปีท่ีผ่านมา	 เพื่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายจนถึงปัจจุบัน	นับตั้งแต่การรุกเข้าสู่ชุมชน	เพื่อเฟ้นเลือกแกนน�าสุขภาพชุมชน	จากหมู่บ้านที่

มีศักยภาพสูง	 แล้วยังร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	 ต้ังแต่การส�ารวจปัญหาร่วมกัน	 การคัดเลือกปัญหา 

ที่จะร่วมแก้ไข	 การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างให้บริการตรวจสุขภาพชุมชน	 การสอนนิสิตในภาคสนาม	 และการพัฒนา 

โจทย์วิจัยของอาจารย์จากปัญหาหรือความต้องการของชุมชน	 บูรณาการไปพร้อมกับการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 

และกิจกรรมนิสิต	

เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefits)
	 การด�าเนินงานโครงการฯ	นี้ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ดังนี้

 1. ผู้ป่วย	ที่เข้าร่วมโครงการฯ	 โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง	คนพิการ	และผู้สูงอายุติดเตียงที	่ อสม.	

เยี่ยมบ้านและให้การรักษาด้วยโปรแกรมทางกายภาพบ�าบัดเป็นระยะเวลา	1	เดือน	มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	โดยเฉพาะด้าน	

การท�ากิจวัตรประจ�าวัน	 ความสามารถด้านการเข้าร่วมกิจกรรมต่อสังคม	 และความสามารถในการควบคุมอารมณ์เพิ่ม	

ขึ้นคิดเป็นร้อยละ	 100	 ชาวบ้านมีความรู้และตระหนักถึงความส�าคัญในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองโดยปฏิบัติตาม 

ค�าแนะน�าอย่างต่อเน่ือง	 ประเมินได้จากการซักถามแลกเปลี่ยนทัศนคติและแนวทางการจัดการโรคเบาหวานในอนาคต

ของผู้ร่วมกิจกรรมในกิจกรรมคืนความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยและแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับผู้ป่วยเบาหวานพบว่า	 ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมส่วนใหญ่ตระหนักถึงปัญหาและผลที่ตามมาจากการเป็นโรคเบาหวานมากขึ้น	 และพยายามปรับเปล่ียนวิถีชีวิต	

การรับประทานอาหาร	รวมถึงการออกก�าลังกาย	

 2. อสม. และแกนน�าสุขภาพชุมชน	มีขีดความสามารถในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ชุมชนมากขึ้น 

มคีวามมัน่ใจในการปฏบิตังิานในฐานะผูม้จีติอาสามากขึน้	และเป็นก�าลังส�าคญัทีช่่วยผ่อนเบาภาระของเจ้าหน้าที่	รพ.สต.	

ได้เป็นอย่างดี	 ประเมินจากการเปรียบเทียบระดับความรู้ของ	 อสม.	 ก่อนและหลังการเข้ารับการอบรมเพิ่มขึ้นคิดเป็น 

ร้อยละ	 94.44	 และสามารถถ่ายทอดสู่ผู้เข้าร่วมอื่นๆ	 ได้อย่างถูกต้อง	 คิดเป็นร้อยละ	 100	 นอกจากน้ี	 ยังเกิดการผนึก 

เวทีประชาคมเพื่อหาข้อสรุปปัญหาชุมชนและวางแผนการจัดโครงการฯ	ร่วมกับ	อสม.	และผู้น�าชุมชน
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ก�าลงักนัทัง้ด้านความรู	้ก�าลงัคน	และงบประมาณ	ในการด�าเนนิโครงการบรกิารวชิาการของคณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์	

ซึง่ได้รบัทนุสนบัสนนุจากมหาวทิยาลยัพะเยา	และเจ้าหน้าที	่รพ.สต.	ซึง่ได้รบัทนุสนบัสนนุจากกองทนุหลัก	ประกนัสุขภาพ	

เทศบาลต�าบลเจริญราษฎร์จ�านวน	2	โครงการคือ	โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนน�าสุขภาพ	ลดเสี่ยง	ลดโรคไม่ติดต่อ

เรื้อรัง	(เบาหวาน	ความดันโลหิตสูง)	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลเจริญราษฎร์	อ�าเภอแม่ใจ	จังหวัดพะเยา	ประจ�า

ปีงบประมาณ	2557	และโครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลเจริญราษฎร์	อ�าเภอแม่ใจ	

จังหวัดพะเยา	

 3. เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างปราชญ์ชาวบ้าน อาจารย์ และนิสิตของคณะฯ	 ทั้งในรายวิชาเทคนิค 

การแพทย์ชุมชน	กายภาพบ�าบัดชุมชน	ภาคนิพนธ์ของนิสิต	และงานวิจัยของอาจารย	์เช่น	การเชิญปราชญ์ชาวบ้านของ

ชุมชนมาเป็นวิทยากรสอนนิสิต	 หรือเป็นผู้ร่วมวิจัยในงานวิจัยของอาจารย์	 เป็นต้น	 นิสิตได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

ตามแผนการสอนของอาจารย์ทีร่ะบไุว้ล่วงหน้า	ผลงานวจิยัของอาจารย์เกดิจากแรงบนัดาลใจทีไ่ด้มาพบปัญหาทีช่าวบ้าน 

อยากให้ช่วยแก้ไขหรอืพสิจูน์ความจรงิ	เช่น	สิง่ประดษิฐ์	“แผ่นประคบร้อนสมนุไพรไทยด้วยคลืน่ไมโครเวฟ”	ของอาจารย์

ปัทมาวดี	 พาราศิลป์	 สาขากายภาพบ�าบัด	 ท�าให้คณะสหเวชศาสตร์มีจ�านวนอาจารย์ที่เสนอขอทุนเพื่อท�างานวิจัยรับใช้

สังคมเพิ่มสูงขึ้น	และจ�านวนผลงานวิจัยของอาจารย์ที่น�าไปใช้ประโยชน์จริงมีมากขึ้นเป็นล�าดับบทพิสูจน์การเป็นปัญญา

เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนของมหาวิทยาลัยพะเยาเริ่มปรากฏเป็นภาพฉายที่ชัดเจนแก่สังคมในระดับหนึ่ง

เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	และน�าไปสู่ผลงานวิชาการ	(Knowledge	sharing	and	scholarship)
	 เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได	้จึงมีการจัดกิจกรรม	“(แลก) เปลี่ยนกันเป็น ครู เรียนรู้ ทักษะ”	โดยมุ่งให้แกนน�า 

ที่ผ่านการฝึกฝนจนเช่ียวชาญแล้วถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มแกนน�าใหม่	มีการก�ากับมาตรฐานการปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยการ

วดัผลการสอนและผลการเรยีนรูจ้ากอาจารย์	ทัง้นี	้องค์ความรูห้รอืทกัษะปฏบิตัขิองแกนน�าแต่ละพืน้ทีอ่าจต่างกนั	ขึน้อยู่

กับบริบทของพื้นที่นั้นๆ	ดังเช่นผลการด�าเนินงานของคณะฯ	พบว่า	อสม.	ต�าบลเจริญราษฎร์มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	คนพิการ	และผู้สูงอาย	ุในขณะที่	อสม.	ต�าบลศรีถ้อยจะมีศักยภาพด้านการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน	

และเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรพื้นบ้าน	

กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโดยมี	อสม.เป็นผู้ให้การรักษาและสอนญาติ
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	 อน่ึง	 ความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างคณะฯ	 และชุมชน	 มิได้เป็นไปในรูปแบบอุปถัมภ์หรือช่วยเหลือ 

แต่เป็นแบบเท่าเทียมกันและเคารพซ่ึงกันและกัน	อาจารย์และนิสิตเข้าไปร่วมท�างาน	 และร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้	 ไม่ใช่

เข้าไปถ่ายทอดความรูแ้ก่ชาวบ้าน	อาทิ	กิจกรรม	“คนืความรูสู้ช่มุชน”	ณ	ศูนย์เรยีนรูช้มุชน	โดยเชญิแกนน�าสขุภาพชมุชน	

ชาวบ้าน	และผู้สนใจ	 เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู	้ ในขณะที่อาจารย์น�าเสนอผลงานวิจัยที่มีโจทย์ปัญหาจากพื้นที	่

ถอดค�าศัพท์ทางวิชาการเป็นถ้อยค�าส�านวนแบบชาวบ้านให้สามารถฟังเข้าใจง่ายด้วยภาษาค�าเมือง	 เป็นต้น	 นอกจากน้ี	

ยังเกิดการผนึกก�าลังกันท้ังด้านความรู้	 ก�าลังคน	 และงบประมาณ	 ในการด�าเนินโครงการบริการวิชาการของคณาจารย์

คณะสหเวชศาสตร์	ซึง่ได้รบัทนุสนบัสนนุจากมหาวทิยาลยัพะเยา	กบัเจ้าหน้าที	่รพ.สต.	ซ่ึงได้รบัทนุสนบัสนนุจากกองทุน

หลักประกันสุขภาพ	 เทศบาลต�าบลเจริญราษฎร์	 จ�านวน	 2	 โครงการคือ	 โครงการสร้างเสริมศักยภาพแกนน�าสุขภาพ 

ลดเสี่ยง	ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	(เบาหวาน	ความดันโลหิตสูง)	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลเจริญราษฎร์	อ�าเภอแม่ใจ	

จังหวัดพะเยา	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2557	 และโครงการส่งเสริมสุขภาพคนพิการ	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 

เจริญราษฎร์	อ�าเภอแม่ใจ	จังหวัดพะเยา	

เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)
	 ในกิจกรรมคืนความรู้ที่ได้จากงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผู้ป่วยเบาหวานพบว่า	 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ส่วนใหญ่มีความรู้และตระหนักถึงความส�าคัญในการดูแลสุขภาพด้วยตนเองโดยปฏิบัติตามค�าแนะน�าอย่างต่อเนื่อง	

ประเมินได้จากการซักถามแลกเปลี่ยนทัศนคติ	 และแนวทางการจัดการโรคเบาหวานในอนาคตของผู้ร่วมกิจกรรม 

โดยพยายามปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต	 การรับประทานอาหาร	 รวมถึงการออกก�าลังกาย	 อสม.	 และแกนน�าสุขภาพชุมชน 

มีขีดความสามารถในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ชุมชนมากขึ้น	 มีความม่ันใจในการปฏิบัติงานในฐานะ 

ผูม้จีติอาสามากขึน้	และเป็นก�าลงัส�าคญัทีช่่วยผ่อนเบาภาระของเจ้าหน้าที	่รพ.สต.	ได้เป็นอย่างด	ีประเมนิจากการเปรยีบ

เทียบระดับความรู้ของ	 อสม.	 ก่อนและหลังการรับการอบรม	 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	 94.44	 และสามารถถ่ายทอด 

สู่ผู้เข้าร่วมแก่ผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง	คิดเป็นร้อยละ	100	

	 ผลส�าเร็จของการด�าเนินงานโดยใช้ “โมเดลการพัฒนาศักยภาพแกนน�าสุขภาพสู่ชุมชนสุขภาวะ”	 นี้ท�าให้เกิด

กระบวนการดูแลสขุภาพที่เกิดประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้นจากการท�างานเชิงรุกของแกนน�าสขุภาพซึง่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ

ของคนในชมุชนทีด่ขีึน้และประชาชนหนัมาใส่ใจสุขภาพมากยิง่ขึน้	ดงันัน้	คณะสหเวชศาสตร์จะยงัคงใช้แนวคิดนีเ้ป็นหลกั

เพื่อขยายเครือข่ายภาคีออกไปเป็นวงกว้างมากขึ้น	 โดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดมรรคผลจนทั่วทุกหมู่บ้านของต�าบลและ 

อ�าเภอแม่ใจในที่สุด
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“สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา	สู่สามประสาน	เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ”

	 เทศบาลนครหาดใหญ่	 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส�าหรับชุมชนเมืองที่

มีขนาดใหญ่	แบ่งการปกครองเป็น	4	เขต	มีชุมชนในความดูแล	102	ชุมชน	มีศูนย์

บริการสาธารณสุขทั้งหมด	 15	 ศูนย์	 ประชากรเดือนกันยายน	 2556	 เป็นผู้สูงอายุ

จ�านวน	18,359	คน	คิดเป็นร้อยละ	11.79	ของประชากรทั้งหมด	ผู้สูงอายุเพศหญิง

จ�านวน	10,725	คน	เพศชายจ�านวน	7,634	คน1	ซึ่งถือว่าเป็นสังคมสูงอายุตามนิยาม

ขององค์การสหประชาชาติ	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีข้อตกลงความร่วมมือ

กับเทศบาลนครหาดใหญ่ในการพัฒนาเมืองหาดใหญ่	 โดยคณะพยาบาลศาสตร์ได้มี

ส่วนร่วมในกจิกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติของคนในพืน้ทีเ่ขตเทศบาลนครหาดใหญ่	

ผ่านการจัดการเรียนการสอนบริการวิชาการการวิจัยและอื่นๆ	 มาอย่างต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุร่วมกับสถานวิจัยระบบการดูแล 

ผู้สูงอายุไทย	คณะพยาบาลศาสตร	์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

	 สถานวิจัยฯ	 และเทศบาลนครหาดใหญ่เห็นภาพปัญหาการดูแลผู้สูงอาย ุ

ในเขตเมือง	 โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่นอนติดเตียงมีความพิการ	 ขาดผู้ดูแลมีปัญหา 

ด้านเศรษฐกจิและการขาดการสนบัสนนุทางสังคมจงึได้ร่วมมอืกนัพฒันารปูแบบการ

ดูแลผู้สูงอายุในเขตเมืองให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน	 โดยใช้แนวคิด

สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาของ	นพ.ประเวศ	วะส	ีมาเป็นแนวทางในการจัดท�าโครงการ	

“สามประสานเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านในเมืองหาดใหญ่”	 ขณะเดียวกัน

ผู้เขียน:    ผศ.ดร.ขนิษฐา	นาคะ	และคณะ

หน่วยงาน:		 	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระยะเวลาด�าเนินการ:		 ป	ี2557	ถึง	2558

ค�าส�าคัญ:		 	 สามประสาน	การดูแลสุขภาพที่บ้าน	สังคมผู้สูงอายุ

การพัฒนานวัตกรรมสังคม
“สามประสานเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้าน				
ในเมืองหาดใหญ่:	ต้นแบบระบบบริการสุขภาพ
เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย”

1	ส�านักบริหารการทะเบียนเทศบาลนครหาดใหญ่.	2556.
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เทศบาลนครหาดใหญ่ได้จัดท�าโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลอาสาสมัครสาธารณสุข	 (อสม.)	 และตอบสนองความ

ต้องการทีจ่�าเป็นของผูส้งูอายผุูพ้กิาร	และผูป่้วยเรือ้รงั	เป็นโครงการน�าร่อง	300	ราย	จากทกุพืน้ทีใ่นเทศบาลนครหาดใหญ่

โดยทั้ง	2	โครงการมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในเมืองหาดใหญ่

ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)
	 โครงการสามประสานฯ	เป็นโครงการน�าร่องในศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลนครหาดใหญ่จ�านวน	3	ศูนย์	

ประกอบด้วย	ศนูย์บรกิารสาธารณสขุเพชรเกษม	ศูนย์บรกิารสาธารณสขุโพธพิงษาบญุมอีนิทรศัมี	(ชมุชนคลองเตย)	และ

ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล	2	โดยมีภาคีเครือข่ายต่างๆ	มาร่วมกันท�างานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแล	ดังนี้

	 •	 นักวิชาการ	จากคณะพยาบาลศาสตร	์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

	 • ภาคีชุมชน	 ได้แก่	 ชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่และเครือข่ายชุมชนกลุ่มต่างๆ	 ที่ส�าคัญคือ	 มูลนิธ	ิ 

	 	 ชุมชนสงขลา	 ซึ่งเป็นองค์กรจัดการความรู ้ประสานความร่วมมือระดมทุนเพื่อการพัฒนาชุมชนใน 

	 	 จังหวัดสงขลา

	 • ภาคีท้องถิ่น	 ได้แก่	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ในที่นี้คือ	 เทศบาลนครหาดใหญ่	 องค์การบริหารส่วน 

	 	 จังหวัดสงขลา	และส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	12	(สงขลา)	

	 การด�าเนินงานโครงการฯ	 เริ่มจากการสร้างความเข้าใจก่อนการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน 

โดยการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องผู้สูงอายุกับกลุ่มเป้าหมายและครอบครัวใน	4	ประเด็นใหญ่ๆ	ได้แก่	1)	ข้อมูลสุขภาพและ

ระบบบริการสุขภาพที่มีอยู่ในสถานบริการ	 รวมทั้งบริบทของพื้นที่ที่ส่งผลต่อการจัดระบบบริการสุขภาพ	 2)	 นโยบาย

สาธารณะที่เกี่ยวข้องทั้งระดับพื้นที่และระดับจังหวัด	3)	แหล่งประโยชน์ในชุมชนและทุนทางสังคม	และ	4)	บริบททาง

สังคมและวัฒนธรรม	 หลังจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง	 4	 ประเด็นดังกล่าวแล้ว	 จึงได้น�ามาก�าหนดปัญหาและ 

เป้าหมายของการพฒันาร่วมกนัแล้วจงึได้ออกแบบระบบบรกิารสขุภาพ	2	ระบบคอื	ระบบการดแูลทีบ้่าน	(Home-based	

Care)	 และระบบการดูแลในชมรมผู้สูงอายุ	 (Elderly	 Club-based	 Care)	 กับภาคีเครือข่ายในพื้นที่	 3	 ฝ่าย	 ได้แก	่ 

1)	ภาคีบริการสุขภาพ	2)	ภาคีชุมชน	และ	3)	ภาคีท้องถิ่น	ภายใต้เงื่อนไขการสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลง	4	ประเด็น

หลักคือ	 1)	 การออกแบบระบบการแบ่งภาระในการดูแล	 (Task	 shifting)	 2)	 การสร้างทีมการดูแล	 (Mutual	 aids)	 

3)	การสนับสนุนด้านทรัพยากร	(Resource	development/allocation)	และ	4)	การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมี

ส่วนร่วม	(Public	Participation/Policy)	

	 ส�าหรบัการออกแบบพฒันาระบบการดแูลผูส้งูอายใุนเขตเมอืง	ประเดน็การพฒันาระบบฐานข้อมลูได้มกีารประสาน

ให้มูลนิธิชุมชนสงขลา	 ซ่ึงมีเว็บไซต์	 ข้อมูลชุมชน.com	 มาช่วยในการพัฒนาฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูลที่จะ 

สามารถนามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาระบบการเยี่ยมบ้าน	 ระบบติดตาม	 ระบบส่งต่อข้อมูล	 และการจัดการ 

ดูแลผู้สูงอายุผู้พิการในเขตพื้นที่หาดใหญ่	 ทั้งนี้	 มีการจัดตั้งคณะท�างานโครงการบริการสุขภาพผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังและ 

ผู้พิการท่ีบ้าน	 ซ่ึงมีหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบการดูแล	นอกจากนี้	 ในการจัดสรรงบ

ประมาณเพื่อการวิจัยส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกวฺ.)	 ได้สนับสนุนทุนวิจัยสถานวิจัยระบบการดูแลสุขภาพ 

ผู้สูงอายุไทยเพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ	 และส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้สนับสนุนทุนเทศบาลนคร

หาดใหญ่ในจัดท�าโครงการฯ	เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานในการดูแลผู้สูงอายุโดยท�าในลักษณะคู่ขนาน
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เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefits)

	 ในระยะ	 6	 เดือนแรกของการท�างาน	 ได้มีการพัฒนากลไกการท�างานที่เป็นระบบและมีความต่อเนื่องจากเดิม 

ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเพิ่มขึ้น	 ผู้ดูแลมีความสามารถเพิ่มขึ้น	 การดูแลผู้สูงอายุมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนมีการประสานงาน 

ทีมกายภาพลงไปให้บริการในพื้นที่

 ผู้สูงอาย	ุได้รับการดูแลที่ต่อเนื่องจาก	อสม.	และพยาบาล

 ผู้ดูแลและอาสาสมัครสาธารณสุข	 ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการดูแลผู้สูงอายุ	 (จากการอบรม)	 

มีการประเมินและติดตามผลการดูแล (จากแบบติดตามการเยี่ยมบ้าน	(ตู้ฟ้า))

 หน่วยงานบรกิาร	มหีลกัสตูรพฒันาผู้ดแูลและมแีนวปฏบิตัใินการดแูลผู้สูงอายทุีบ้่านทีช่ดัเจนขึน้	 มแีผนการเยีย่มบ้าน 

มีระบบการจัดภาระการดูแล	 และมีส่วนร่วมส�าหรับผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียงในชุมชน	 (Task	 shifting)	 และมีแบบ

ประเมินผลและติดตามการดูแลผู้สูงอายุ

 ชมุชน	มกีารรวมกลุม่เพือ่ท�ากจิกรรมในการส่งเสรมิสขุภาพ	อาท	ิเกดิชมรมผูส้งูอายใุหม่และการฟ้ืนตวัของชมรม

ผู้สูงอายุเดิมในพื้นที่รวมกลุ่มกัน	เพื่อท�ากิจกรรมของผู้สูงอาย	ุและมีผู้สมัครเป็นเครือข่ายเป็นจิตอาสา

 มหาวิทยาลัย	 เกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน	 รวมทั้งเกิดโครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ	 เช่น

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	โครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาต	ิ(National	Research	Universities:	NRU)		

สกว.	และเกิดงานบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม	เช่น	การถ่ายทอดองค์ความรู	้จัดอบรมอาสามัครสาธารณสุข

และผูด้แูลการสนบัสนนุแนวปฏบิตักิารดแูลผูส้งูอายใุห้กบัหน่วยงานต่างๆ	ได้แก่	โรงพยาบาลบางกล่า	โรงพยาบาลท่าแพ	

และโรงพยาบาลศรีนครินทร์	 เป็นต้น	 ซ่ึงผลจากโครงการฯ	 ท�าให้เกิดโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่องที่เป็นความร่วมมือ 

ระหว่างนักวิชาการต่างสาขา	 (พยาบาล	 ทันตแพทย์	 อุตสาหกรรมเกษตร)	 เพื่อพัฒนาอาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 

และการดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้ายที่บ้านเป็นการบูรณาการบริการวิชาการกับงานวิจัยและการเรียนการสอนระดับ 

บัณฑิตศึกษา
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เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	และน�าไปสู่ผลงานวิชาการ	(Knowledge	sharing	and	scholarship)
	 ภายใต้โครงการพฒันาต้นแบบระบบการดแูลผูส้งูอายทุีบ้่านในเขตเมอืงใหญ่:	กรณีศกึษาเขตเทศบาลนครหาดใหญ่	

ประกอบด้วย	 3	 โครงการย่อยคือ	 1)	 การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุ	 2)	 การพัฒนา 

แนวปฏบิตัใินการดแูลผูส้งูอายทุีบ้่าน	 3)	การพฒันากลไกการจดัการดแูลผู้สูงอายทุีบ้่าน	 ผลลพัธ์จากโครงการดงักล่าวข้างต้น	

ท�าให้ได้ฐานข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุที่เชื่อมต่อกับระบบภูมิสารสนเทศบนเว็บไซต	์ข้อมูลชุมชน.com	ซึ่งใช้เป็นช่องทางใน

การสื่อสารระหว่างผู้เกี่ยวข้องและสามารถแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน	 รวมทั้งการบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านได้

หลักสูตรพัฒนาผู้ดูแลและคู่มือแนวปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)
	 จากผลการวิจัยและการด�าเนินงานที่ผ่านมา	ท�าให้มีการขยายผลในด้านการวิจัยในอนาคต	ได้แก่	1)	การขยายผล

การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มที่ติดบ้านและติดเตียง	 2)	 การสร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมด้านการดูแล 

ผู้สูงอายุในชุมชนในลักษณะธุรกิจโดยชุมชนเพื่อชุมชน	 3)	 การพัฒนาเพื่อการเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับระบบออนไลน์ให้

สมบูรณ์	 4)	 โครงการพัฒนาโปรแกรมต้นแบบการดูแลแบบประคับประคองที่บ้านส�าหรับผู้สูงอายุไทยในระยะสุดท้าย 

ของชีวิต	ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนจาก	NRU
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“สยามหัวเราะ	รูปแบบสร้างความสุข	
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อผู้สูงอายุ”

	 ตามนโยบายมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม	 "หนึ่งมหาวิทยาลัยหน่ึงจังหวัด"	

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒได้เลอืกพืน้ทีต่�าบลหนองหมากฝ้าย	อ�าเภอวฒันานคร	

จังหวัดสระแก้ว	 เป็นพื้นที่บริการวิชาการชุมชน	 โดยในปี	 2555	 ได้มีการลงพื้นท่ี 

เพื่อส�ารวจความต้องการของชุมชนกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุข	

ผู้น�าชุมชน	 อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน	 และตัวแทนผู้สูงอายุในหมู่บ้านท่าช้าง 

ต�าบลหนองหมากฝ้าย	พบว่า	หน่ึงในความต้องการของชมุชนคอื	การพฒันาผูส้งูอายุ

ในชุมชน	เนื่องจากมีความพยายามในการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุถึง	2	ครั้งคือ	ครั้งแรก

เมื่อป	ี2547	แต่ไม่ประสบความส�าเร็จเท่าใดนัก	และในป	ี2554	เริ่มมีการตั้งชมรม 

ผูส้งูอายขุึน้ใหม่อกีครัง้	ท�ากจิกรรมร่วมกนัเดอืนละครัง้	กจิกรรมมคีวามหลากหลายขึน้	

อาท	ิการร�าเซิง้	ร�าไม้พลอง	เพือ่เสรมิสร้างร่างกายให้แขง็แรง	และการสอนอาชพีเสรมิ	

เช่น	การสานตะกร้า	การท�าน�า้ยาล้างจาน	การท�าไม้กวาด	การท�ากล้วยฉาบ	เพือ่เป็นการ	

เพิ่มรายได้	และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน	์การจัดกิจกรรมที่ร่วมกันท�าในวันส�าคัญ

ทางศาสนาต่างๆ	 เช่น	 เข้าวัดน่ังสมาธิ	 ฟังธรรม	 การท�าดอกไม้จันทน์	 เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม	 แม้จะมีกิจกรรมที่หลากหลายขึ้น	 แต่การเข้ามีส่วนร่วมของผู้สูงอาย ุ

ยังมีไม่มากนักและยังเป็นลักษณะเชิงรับและยังไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากนัก

ผู้เขียน:		 	 ดร.จิตรา	ดุษฎีเมธา			

หน่วยงาน:		 บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระยะเวลาด�าเนินการ:		 ธันวาคม	2555	ถึง	มิถุนายน	2558

ค�าส�าคัญ:		 ความสุขผู้สูงอาย	ุสยามหัวเราะ

การสร้างความสุขของผู้สูงอายุ
ด้วยสยามหัวเราะ:	กรณีศึกษา	หมู่บ้านท่าช้าง	
อ�าเภอวัฒนานคร	จังหวัดสระแก้ว
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	 นอกจากนี	้จากการส�ารวจสถานการณ์ปัญหาของผูส้งูอายใุนชมุชนยงัพบว่า	มปัีญหาด้านสขุภาพกายและสขุภาพจติ

อีกด้วย	โดยผู้สูงอายุที่มีโรคกายและโรคทางใจผสมผสานกัน	มีจ�านวนร้อยละ	27.64	มีอาการทางจิตประสาท	มีจ�านวน

ร้อยละ	9.75		ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าจ�านวน	62	คน	จากจ�านวน	124	คน	หรือคิดเป็นร้อยละ	50	ของ

ประชากรผูส้งูอายใุนชุมชน	สถิตกิารพยายามฆ่าตวัตายในผูส้งูอายมุร้ีอยละ	2.43	ฆ่าตวัตายส�าเรจ็ร้อยละ	0.81	ฆ่าตวัตาย

ไม่ส�าเร็จร้อยละ	 1.62	 สาเหตุหลักมาจากปัญหาโรคทางกายและโรคทางใจ	 และปัญหาครอบครัว	 จึงตัดสินใจกินยา 

ฆ่าแมลง	 หรือใช้วิธีการผูกคอตาย	 ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุ

ในหมู่บ้านท่าช้าง	ต�าบลหนองหมากฝ้าย	อ�าเภอวัฒนานคร	จังหวัดสระแก้ว

ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)
	 จากสภาพปัญหาผูส้งูอายทุีเ่กดิขึน้	คณะท�างานจงึมเีป้าหมายในการท�างานเพือ่ให้ชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการสร้าง

รูปแบบการพัฒนาความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ	และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านร่างกาย	จิตใจ	และสังคม	รวมทั้ง

สร้างแกนน�าชุมชนน�าการฝึกสยามหวัเราะ	สร้างความสขุให้ผูส้งูอายใุนชมุชน	โดยได้ท�าการส�ารวจความต้องการของชมุชน

ด้วยการสนทนากลุ่ม	(Focus	group)	ระหว่างคณะท�างานและผู้ร่วมวิจัยจากชุมชน	ได้แก่	นักวิชาการสาธารณสุข	และ

เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านท่าช้าง	 เพ่ือหาความต้องการและความเป็นไปได้ในการสร้างความมี

ส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างความสุขของผู้สูงอาย	ุทางชุมชนต้องการฟื้นฟูความเข้มแข็งแก่	ชมรมผู้สูงอายุ	และ

ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงความสามารถในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเอง	มีบทบาทเป็นผู้ก�ากับชีวิต

ตนเองให้มคีวามสขุในช่วงบัน้ปลายของชีวติ	โดยชมุชนระบรุปูแบบทีต้่องการให้คอื	การฝึกหวัเราะบ�าบดั	เพราะได้ยนิชือ่

เสียงจากสื่อต่างๆ	เพราะชุมชนเคยน�ามาท�ากันเองโดยไม่รู้ว่าท�าถูกต้องหรือไม่	ซึ่งชุมชนต้องการให้คณะท�างานให้ความรู้

และการสอนการฝึกปฏบิตักิาร	แม้ทางคณะท�างานจะลงพืน้ทีไ่ด้ปีละ	3	ครัง้	ชมุชนได้สร้างแกนน�าเพือ่น�าความรูไ้ปทบทวน

และฝึกกับผู้สูงอายุในทุกสัปดาห	์โดยมีนักวิชาการสาธารณสุข	โรงพยาบาลส่งเสริมสุข	เป็นผู้ดูแล	ประสานงาน	น�า	และ

กระตุ้นการฝึกต่อให้แก่ผู้สูงอายุ	
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	 ตลอดระยะเวลาด�าเนินงาน	3	ป	ี	ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการสร้างความสุขให้แก่ผู้สูงอายุตลอดมา

ตามหลัก	PDCA	ดังนี	้	

การวางแผน (Plan)	 ประกอบด้วย	การประชมุกลุ่มแบบมส่ีวนร่วม	ระหว่างคณะท�างานและผู้เกีย่วข้องจากชมุชน 

	 	 	 โดยมีการก�าหนดจ�านวนครั้ง	 และช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม	 รวมถึงการ 

	 	 	 ร่วมพัฒนารูปแบบการสร้างความสุขของผู้สูงอายุ	 ซึ่งประกอบด้วย	 การบริหารสมอง 

	 	 	 การฝึกการหายใจ	 การฝึกหัวเราะด้วยสยามหัวเราะ	 และการแลกเปลี่ยนประสบการณ ์

	 	 	 การฝึก

การปฏิบัติการ (Do)	 เป็นการปฏบิตัติามการวางแผน	(Plan)	ได้จากการประชมุกลุ่มแบบมส่ีวนร่วมในแต่ละวงจร	

การตรวจสอบ (Check)	 เป็นการร่วมประเมินผลการปฏิบัติการระหว่างคณะท�างาน	 และผู้เกี่ยวข้องจากชุมชน 

	 	 	 เพื่อร่วมสะท้อนผลประมวลผลบรรยากาศ	 รูปแบบการด�าเนินการ	 ตั้งแต่ก่อน	 ระหว่าง 

	 	 	 และหลังการพัฒนา

การปรับปรุงแก้ไข (Act)	 เป็นการปรับปรุงแผน	 (Replanning)	 เพื่อน�ามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการในวงจร 

	 	 	 ต่อไป	นั่นคือ	ผลจากการสะท้อนผลจากวงจรครั้งที	่1	จะน�ามาร่วมกันปรับปรุงแผนการฝึก	 

	 	 	 เพื่อใช้เป็นการปฏิบัติการของวงจรที	่2		ผลจากการสะท้อนผลจากวงจรครั้งที	่2	จะน�ามา 

	 	 	 ร่วมกันปรับปรุงแผนการฝึก	เพื่อใช้เป็นการปฏิบัติการของวงจรที	่3	จะมีวงจรรวมทั้งสิ้น	3	 

	 	 	 วงจร	ในแต่ละปีรวม	3	ปี

เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	และน�าไปสู่ผลงานวิชาการ	(Knowledge	sharing	and	scholarship)
	 รูปแบบการพัฒนาความสุขในกระบวนการร่วมสร้างได้ใช้การบริหารสมอง	 การฝึกหายใจ	 การสะท้อนคิด		 

เข้ามาร่วมในหัวเราะบ�าบัดด้วย	 โดยการบริหารสมองจะน�ามาใช้เป็นกิจกรรมเริ่มต้น	 เพื่อสร้างความตื่นตัวและกระตุ้น 

ให้สมองพร้อมท�างาน	 การฝึกหายใจมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสมาธิ	 เพิ่มออกซิเจนให้แก่สมองและร่างกาย	 จะได้เกิด 

ความพร้อมในการเรียนรู้	 รวมถึงสามารถน�าไปใช้ควบคุมอารมณ์	 แก้ไขอาการวิตกกังวล	 ให้เกิดสติอยู่กับกายตนเอง	 

ซึ่งใช้ระยะเวลาในการพัฒนารูปแบบ	3	ป	ีคือ

 ปีแรก	การหัวเราะจะน�าเพียงท่าพื้นฐาน	4	ท่า	มาใช้คือ	การหัวเราะจากท้อง	คอ	อก	และใบหน้า	โดยเริ่มฝึกจาก

การท่านั่งก่อน	 แล้วค่อยปรับเป็นท่ายืนในครั้งที่	 3	 ของการเข้าชุมชน	 เกิดการสร้างแกนน�าชุมชนคือ	 ผู้อ�านวยการ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลบ้านท่าช้าง	 ซึ่งเป็นนักวิชาการสาธารณสุขเป็นผู้น�าการฝึกให้ผู้สูงอายุทุกวันศุกร์เช้า 

ทุกสัปดาห์

 ปีที่สอง	 ทางชุมชนสร้างรูปแบบการหัวเราะขึ้นเอง	 ด้วยการน�าเพลงลมหายใจเข้า-ออก	 มาผสมผสานกับการฝึก

สยามหัวเราะ	 และทางคณะท�างานมีการปรับท่าทางรวมถึงการใช้เพลงเข้าร่วมจังหวะ	 เกิดการสร้างแกนน�าชุมชนทาง

ชมุชนมกีารน�าผูส้งูอายใุนชมรมทีเ่ข้าฝึกสยามหวัเราะไปประกวดในโครงการสุขภาพต่างๆ	และร่วมแสดงในงานต่างๆ	ของ

จังหวัด	 ท�าให้เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงชุมชนและความรู้ด้านศาสตร์แห่งการหัวเราะบ�าบัด	 ท�าให้แกนน�าชุมชน	 ซึ่งเป็น

อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน	 แกนน�านักเรียนที่เป็นลูกหลานผู้สูงอายุมีความต้องการให้จัดอบรมให้บ้าง	 เนื่องจากเห็น

การเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนกับผู้สูงอายุ

 ปีท่ีสาม	 คณะท�างานอบรมสร้างแกนน�าสยามหัวเราะ	 เพื่อสร้างให้มีการขยายเครือข่ายและความเข้มแข็ง 

ของชุมชน	 และเป็นการประสานพลังของคน	 3	 วัย	 คือ	 วัยเด็ก	 วัยท�างาน	 และวัยสูงอายุ	 มีการร่วมมือกับทางจังหวัด 

เนือ่งจากจงัหวดัมกีารท�าโครงการ	4	ด	ีคนด	ีสุขภาพด	ีสิง่แวดล้อมด	ีรายได้ด	ีประกอบกบัยทุธศาสตร์จงัหวดัคอื	“สระแก้ว

เมอืงแห่งความสขุ”	คณะท�างานจงึได้บรูณาการงานกบัทางจงัหวดั	จัดมหกรรมหวัเราะโลกครัง้ที	่1	ในวนัที	่	1	พฤษภาคม	
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2558	ทีผ่่านมา	เพือ่ขยายผลและสร้างเครอืข่ายการท�างานให้ชมุชนสร้างความเข้มแขง็อย่างยัง่ยนื	จากการท�างานดงักล่าว

ได้มีการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที	่ปีที่	7	ฉบับที่	1	เดือนมกราคม	-	มีนาคม	2558	เรื่อง	“การพัฒนา

รูปแบบการสร้างความสุขของผู้สูงอายุด้วยสยามหัวเราะบ�าบัดผ่านการวิจัยปฏิบัติ	 การแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชน 

เป็นฐาน:	กรณีศึกษาชุมชนบ้านท่าช้าง	อ�าเภอวัฒนานคร	จังหวัดสระแก้ว”

เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefits)
 ระดับบุคคล 

	 •	 ผู ้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดีขึ้น	 เกิดความรู ้สึกมีคุณค่าในตนเอง	 มีการเข้าร่วมกลุ ่มสังคม 

ได้รับการยอมรับจากชุมชนและจากจังหวัด		

	 •	 นักวิชาการ		ได้ความรู้และนวัตกรรมใหม่ในการสร้างรูปแบบการจัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาความสุขในผู้สูงอายุ

 ระดบัชมุชน	ได้สร้างสัมพนัธภาพของคนในชมุชน	3	ช่วงวยัคอื	วยัเดก็	วยัท�างาน	และวัยสงูอาย	ุทีร่่วมประสานใน	

การสร้างกิจกรรมกลุ่มร่วมกันนั่นคือ	แกนน�าสอน	ผู้สูงอายุสาธิต	ชมรมผู้สูงอายุเองสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง

ทุกสัปดาห์	และเกิดความยั่งยืน

 ระดับจังหวัด	 มีการวางแผนสร้างเครือข่ายการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ	 และจัดให้แต่ละชุมชนเกิดกิจกรรมหัวเราะ

บ�าบัดด้วยสยามหัวเราะกับกลุ่มผู้สูงอายุ

 ระดับหน่วยงาน	 มหาวิทยาลัยได้เช่ือมโยงองค์ความรู้เข้ากับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	 และสามารถน�าไป 

บูรณาการกับหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก

เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)
ด้านเศรษฐกิจ

	 •	 ชุมชนสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลในผู้สูงอายุลงถึงร้อยละ	 44.62	 ในด้านการให้บริการ 

	 	 และจ่ายยาให้แก่ผู้สูงอายุในป	ี2556	ลดลงกว่าป	ี2555

ด้านสังคม

	 •	 อัตราความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลดลง	จ�านวนผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าป	ี 2556	 เทียบกับ 

	 	 ป	ี2555	ลดลงจากร้อยละ	50	เหลือเพียงร้อยละ	23.08		

	 •	 ชุมชนเกิดการจัดตั้งชมรมผู้สูงอาย	ุและมีการเข้าสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้น

	 •	 ชุมชนมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างแกนน�าชุมชนใน	3	ช่วงวัย	 ได้แก่	 แกนน�าวัยเด็ก	แกนน�าวัยท�างาน	 

	 	 แกนน�าวัยสูงอายุ

	 •	 จ�านวนแกนน�าการสอนเพิ่มขึ้น	จาก	1	คน	ในปีแรก	เป็น	20	คน	ในปีที่สาม

	 •	 มีการน�าการฝึกสยามหัวเราะไปใช้เพื่อฝึกผู้สูงอายุระหว่างรอรับเบี้ยยังชีพในแต่ละเดือน

ด้านนโยบายระดับจังหวัด

	 •	 เกิดการจัดโครงการของจังหวัด	มหกรรมหัวเราะโลก	จังหวัดสระแก้ว	ครั้งที่	1	

	 •	 จังหวัดก�าหนดแผนยุทธศาสตร์จังหวัด	ให้จัดตั้งชมรมหัวเราะบ�าบัดขึ้น

	 ความส�าเร็จของโครงการคือ	 การที่ชุมชนยังคงท�ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์มาเป็นเวลา	 3	 สัปดาห์	 และ 

มีการขยายผลไปยังชุมชนอื่น	 เช่น	 ห้วยโจก	 วังสมบูรณ	์ ตาพระยา	หนองน�้าใส	 หนองตะเคียนบอน	 และการมาถ่ายท�า

รายการเพื่อออกอากาศทางสื่อสาธารณะ	 เช่น	 NBT,	 ThaiPBS	 รวมถึงการที่แกนน�าชุมชนทั้งวัยเด็กและวัยท�างานได้ 

ขอเข้าร่วมกิจกรรมด้วย	 เพราะเล็งเห็นประโยชน์และการเปล่ียนแปลงในตัวผู้สูงอายุในช่วง	 2-3	 ปี	 และเห็นว่ารูปแบบ

กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
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“7	ปี	แห่งการร่วมคิดร่วมสร้างสู่การป้องกัน	
เฝ้าระวังแมงกะพรุนพิษในไทย”	

	 การเสียชีวิตเน่ืองจากพิษแมงกะพรุนกล่องเกิดขึ้นอย่างน้อยกว่า	 100	 ราย 

ท่ัวโลก	 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในน่านน�้าของประเทศออสเตรเลีย	 ส�าหรับประเทศไทย 

มีรายงานการเสียชีวิตที่เข้าข่ายว่าเกิดจากแมงกะพรุนกล่อง	 7	 ราย	 ตั้งแต่ปี	 2542	 

โดยพบรายแรกที่เกาะสมุย	 และสองรายล่าสุดในปี	 2558	 เกิดที่เกาะสมุยและ

เกาะพะงัน	 จังหวัดสุราษฎร์ธาน	ี ทั้งนี้มีเพียง	 1	 รายเกิดที่เกาะลันตา	 จังหวัดกระบี่	 

ซ่ึงจ�านวนทีแ่ท้จรงิของการบาดเจบ็และเสยีชวีติยงัคงไม่ทราบแน่ชดั	ซึง่อาจจะต�า่กว่า 

ความเป็นจรงิ	เนือ่งจากขาดองค์ความรู	้ไม่มรีะบบเฝ้าระวงัทีจ่�าเพาะ	ผู้ป่วยส่วนหนึง่

ผู้เขียน:		 	 รศ.ดร.พญ.ลักขณา	ไทยเครือ

หน่วยงาน:		 คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระยะเวลาด�าเนินการ:		 ปี	2551	ถึง	2558

ค�าส�าคัญ:  แมงกะพรุนกล่อง	(Box	jellyfish)	แมงกะพรุนหัวขวด		

	 	 (Portuguese	man-of-war)	ระบบเฝ้าระวังการป้องกันควบคุม

เจ็ดปีแห่งการร่วมคิดร่วมท�า
แบบพนัธมติรเพือ่แก้ปัญหาการบาดเจบ็ล้มตายจาก
แมงกะพรนุกล่อง	(Box	jellyfish)	และแมงกะพรนุหวัขวด	
(Portuguese	man-of-war)	ที่น�าไปสู่องค์ความรู	้
และการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกันแมงกะพรุนพิษ	
ครั้งแรกในไทย
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ไม่ได้มารับการรักษาในสถานพยาบาล	 และการวินิจฉัยผิดจากอาการและลักษณะบาดแผลของผู้เสียชีวิต	 มีลักษณะ 

เข้าได้กับการเสียชีวิตจากแมงกะพรุนกล่องร่วมกับการเก็บตัวอย่างในพื้นที่เกิดเหตุ	 พบแมงกะพรุนกล่องช่วย 

ยืนยันว่าในประเทศไทยมีแมงกะพรุนกล่องอยู่จริง	เมื่อย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นโครงการในป	ี2551	นั้น	สภาพการณ์ปัญหา 

ของประเทศไทยคือ	 นักวิชาการปฏิเสธว่า	 แมงกะพรุนกล่องที่ท�าให้ตายได้มีอยู่จริง	 อีกทั้งมีความเช่ือที่ผิดว่าเกิด 

เฉพาะชาวต่างชาต	ิ"แพ้"	แมงกะพรุนไม่ได้เกดิจาก	"พษิ"	ซึง่การวนิจิฉยัผิดส่งผลถงึการรกัษาทีผ่ดิ	ท�าให้เกดิภาวะแทรกซ้อน

ตามมา	มผีลกระทบ	ต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีหลายกลุม่ทัง้ภายในและต่างประเทศ	มคีวามอ่อนไหวของการเมอืงและการทตู

เนื่องจากมีการบาดเจ็บล้มตายแต่ไม่สามารถช่วยเหลือหรือตอบข้อสงสัยของสังคมได้ว่าเกิดจากอะไรมีส่ือมวลชนให ้

ความสนใจมาก	ซึง่สือ่ต่างชาตเิข้าใจว่าประเทศไทยปิดบงัปัญหาและเพกิเฉย	และมคีวามขดัแย้งทางวชิาการเนือ่งจากไม่มี

ในหลกัสตูรการเรยีนการสอนเกีย่วกบัข้อมลูของไทยมาก่อน	ยิง่ไปกว่านัน้ยงัไม่มกีารตรวจทางห้องปฏิบตักิาร	ในการระบชุนดิ

และพิษของแมงกะพรุนพิษ	 ไม่มี	 Anti-venom	 ไม่มีผู้เช่ียวชาญ	 และขาดองค์ความรู้ของไทย	 ทั้งน้ีการปฐมพยาบาลท่ี

รวดเร็วและเหมาะสมจะเพิ่มโอกาสรอดชีวิต	 เป็นวิธีการง่ายๆ	 ต้นทุนต�่าเมื่อเทียบกับชีวิตคน	ดังนั้น	 ผู้วจิยัซึง่เป็นแพทย์

ระบาดวทิยา	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่	จงึร่วมกบัแพทย์ระบาดวทิยา	ส�านกัระบาดวทิยา	กรมควบคุมโรค	

กระทรวงสาธารณสขุ	ท�าการศกึษา	 สบืสวนพสิจูน์ว่าเมอืงไทยมเีหตกุารณ์แมงกะพรนุพษิทีท่�าให้ตายหรอืไม่	 ถ้าเกดิขึน้จรงิ	

ขนาดปัญหามมีากน้อยเพยีงใด	เพือ่น�าไปสร้างองค์ความรูส้ือ่สารความเสีย่ง	พฒันาระบบเฝ้าระวงัทีเ่หมาะสม	รวมถงึวาง

แนวทางการดูแลรักษากับแนวทางการป้องกันควบคุมการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการสัมผัสแมงกะพรุนพิษ

ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)
	 ผู้เขียนตัดสินใจท�าเน่ืองจากเห็นว่า	 การแก้ปัญหาในด้านการปฐมพยาบาลที่รวดเร็วและเหมาะสมจะช่วยเพิ่ม 

โอกาสรอดชีวิตสูงมาก	 อีกทั้งถ้าช่วยผิดอาจท�าให้ถึงตายได้	 (ซึ่งชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีบทบาทมาก)	 นอกจากนี	้

การรักษาในสถานพยาบาลนั้น	สามารถท�าได้ภายใต้ศักยภาพของประเทศไทย	ถ้าบุคลากรทางการแพทย์ให้การยอมรับ 

มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง	 ผู้เขียนอยู่ในระดับแกนน�าร่วมของคณะท�างานแต่แรก	 โดยตั้งโจทย์พัฒนาโครงร่าง

ออกแบบงานวจิยั	สร้างเครือ่งมอื	เลอืกกลุม่ตวัอย่างเกบ็ข้อมลูตรวจสอบข้อมลู	วเิคราะห์	แปลผล	วางแผน	และด�าเนนิกจิกรรม	

จัดท�ารายงานวิจัย	คืนข้อมูลให้ชุมชน	และสร้างความยั่งยืน

	 การด�าเนินการในโครงการฯ	 นี้	 อาศัยความรู้ทางระบาดวิทยา	 Evidence	 Base	Management	 การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล	 Strategic	 Thinking	 for	 Excellence	Management	 และการส่ือสารความเสี่ยง	 รวมถึงทักษะ 

ความเป็นผู้น�าและประสบการณ์ในการท�างานระดับชาติ	 และนานาชาติ	 ใช้ยุทธวิธีหลากหลายผสมผสานกันตามเวลา 

และสถานการณ์	 ตั้งแต่วางแผนยุทธศาสตร์	 หาแนวร่วมจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน	 สร้างระบบเฝ้าระวัง 

เฉพาะกาลขึน้ตามชายฝ่ังทะเลทัง้สองน่านน�้า	และพฒันาจนเป็นส่วนหนึง่ของระบบเฝ้าระวงัของประเทศ	ตดิตามสอบสวน

ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตท้ังรายเก่าและใหม่	 ท�าการศึกษาวิจัยโดยรวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียนของสถานพยาบาลใน 

พื้นที่ชายฝั่งทะเล	 หาข้อมูลจากประชากรเป้าหมาย	 เช่น	 ปราชญ์พื้นบ้าน	 ชาวประมง	 นักด�าน�้า	 พนักงานโรงแรม 

นักชีววิทยาทางทะเล	 ฯลฯ	 สอบสวนโรค	 สร้างเครือข่ายแมงกะพรุนพิษของคณะท�างาน	 คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่	

กระทรวงศกึษาธกิาร	(ศธ.)	ส�านกัระบาดวทิยา	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสขุ	(สธ.)	ศูนย์วจิยัและพฒันาทรพัยากร

ทางทะเลและชายฝ่ัง	กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	(ทส.)	หน่วยสอบสวน	

เคลือ่นทีเ่รว็	และศนูย์ควบคมุโรคเขตจงัหวดัชายฝ่ังทะเล	สร้างเครอืข่ายแมงกะพรนุพษิของกลุม่นกัวชิาการ	(คณะแพทยศาสตร์	

เชยีงใหม่	ส�านกัระบาดวทิยา	องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต	ิศนูย์วจิยัและพฒันาทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง

ทะเลอันดามันและอ่าวไทย	 สถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนในจังหวัดชายฝั่งทะเลไทย	 คณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศ

ออสเตรเลีย	 ผู้เชี่ยวชาญการท�าตาข่ายติดตั้งในทะเลออสเตรเลีย	 นักข่าวต่างประเทศ	 และ	 Divers	 Alert	 Network 

ศกึษาวจิยัในคน	ศกึษาวจิยัในแมงกะพรนุ	ท�าความเข้าใจกบัชมุชน	ส่ือสารความเส่ียงกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีและผู้ทีเ่กีย่วข้อง	

ฝึกอบรมให้ความรู้ครอบคลุมทุกด้าน	 สร้างและผลิตส่ือในหลากหลายรูปแบบตามประชากรเป้าหมาย	 (เช่น	 คู่มือ	 
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แผ่นพับ	 วีดิทัศน์	 เสื้อ	 โปสเตอร์	 หนังสือบทความ	 เว็บไซต์สังคม	Online)	 สร้างภาคีเครือข่ายชุมชนแมงกะพรุนพิษ	 

(เช่น	 สถานประกอบการโรงแรม	 และที่พักตากอากาศ	 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	 สมาคมท่องเที่ยว	 สมาคมโรงแรม	 

ชมรมท่องเที่ยว	ชมรมมัคคุเทศก์	ชมรมเรือหางยาว	ชมรมหน่วยกู้ชีพ	ชาวประมง	สื่อสารมวลชน	กรมแพทย์ทหารเรือ	ครู	

คณะแพทย์เชียงใหม่	 ส�านักระบาดวิทยา)	 ด�าเนินการป้องกันควบคุมร่วมกันทั้งสามเครือข่าย	 (คณะท�างานนักวิชาการ 

และชุมชน)	 ขยายภาคีเครือข่ายชุมชน	 เมื่อได้รับการยอมรับและการเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น	 ท�างานแบบบูรณาการม ี

การท�าบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมควบคุมโรค	 สธ.	 ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 ทส.	 เพื่อร่วมจัดตั้ง

จังหวัดต้นแบบ

เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefits)
	 มีการสร้างนวัตกรรมร่วมกันระหว่างนักวิชาการ	ผู้ประกอบการ	และชาวประมง	(เสาพยาบาลใส่น�า้ส้มสายช	ูและ

นวตักรรมตาข่าย)	ทีน่�าไปใช้ในหลายจงัหวดัของทัง้ทะเลฝ่ังอ่าวไทยและฝ่ังอนัดามนั	มแีนวทางการแก้ปัญหาแมงกะพรนุพษิ	

ที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน	มีแนวทางการสอบสวนโรค	และระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษ	

ขยายการควบคุมและป้องกันไปยังจังหวัดชายฝั่งทะเลที่เส่ียง	 เกิดการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการรักษาพยาบาล 

พัฒนาองค์ความรูใ้นการระบชุนดิของแมงกะพรนุพษิในไทย	และน�าไปปรบัปรงุการเรยีนการสอน	(ชวีวทิยาทางทะเล	การ

แพทย์ฉุกเฉิน	พิษวิทยา	หน่วยสอบสวนเคลื่อนที่เร็วของจังหวัดชายฝั่งทะเล	และอาสาสมัครสาธารณสุข)

เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและน�าไปสู่ผลงานวิชาการ	(Knowledge	sharing	and	scholarship)
	 มีการประยุกต์ใช้วิชาการหลากหลายมาสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับแมงกะพรุนกล่องที่ท�าให้ตายได้มีอยู่จริง 

ในประไทย	 ร่วมสร้างและสนับสนุนการท�านวัตกรรมในการแก้ปัญหากับชุมชน	 โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างสร้างสรรค์

โดยพัฒนาระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกะพรุนพิษ	 แนวทางปฏิบัติในการสอบสวนโรคการแจ้งเตือน 

ในการเฝ้าระวังเหตุการณ์และแนวทางการป้องกัน
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เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)
	 การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็นได	้มีกระบวนการประเมินตามหลักวิชาการ	และมีการน�าไปขยายผลที่อื่น	

	 ปีแรกของการด�าเนินการปี	2551	ถึง	2552

	 1)	 เกิดระบบเฝ้าระวังเฉพาะกาล	 (Ad	 hoc	 Surveillance)	 2)	 เกิดเครือข่ายแมงกะพรุนพิษของคณะท�างาน 

3)	เกิดเครือข่ายแมงกะพรุนพิษของนักวิชาการ	4)	มีการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและประชาชน

	 ปีที่สองของการด�าเนินการปี	2552	ถึง	2553

	 1)	 พิสูจน์ได้ว่ามีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากแมงกะพรุนกล่องที่มีพิษมีอยู่จริงในประเทศไทย	 2)	 ท�าความเข้าใจ

กับชุมชนและสร้างภาคีเครือข่ายแมงกะพรุนพิษ	 3)	 ขยายเครือข่ายแมงกะพรุนพิษของคณะท�างาน	 4)	 ขยายเครือข่าย	

แมงกะพรุนพิษของนักวิชาการ	 5)	 ปรับปรุงระบบเฝ้าระวัง	 6)	 พัฒนาคู่มือ	 7)	 สร้างสื่อความรู	้ วีดิทัศน์	 เสื้อ	 โปสเตอร์ 

8)	 สร้างส่ือความรู้เผยแพร่ทางเว็บไซต์	 (www.oknation.net/blog/lakthai	 ภาษาไทย/อังกฤษส�าหรับนักวิชาการ	 

และ	 www.oknation.net/blog/peeguay	 ภาษาไทยส�าหรับสาธารณชน)	 9)	 ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชากร 

เป้าหมาย

	 ปีที่สามของการด�าเนินการป	ี2553	ถึง	2554

	 1)	 พบสายพันธุ์แมงกะพรุนกล่อง	 ซึ่งมีพิษที่เป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย	 2)	 ปรับปรุงหนังสือคู่มือ 

3)	ท�าบันทึกความเข้าใจฉบับที	่1	ระยะเวลา	2	ปี	ระหว่าง	สธ.	กับ	ทส.	4)	ปรับปรุงระบบเฝ้าระวังภายหลังการประเมิน	

5)	ขยายเครือข่ายแมงกะพรุนพิษ	(ของคณะท�างานกลุ่มนักวิชาการและภาคีเครือข่ายชุมชน)	6)	ควบคุมป้องกัน

	 ปีที่สี่ของการด�าเนินการป	ี2554	ถึง	2555

	 1)	 พิสูจน์ได้ว่า	 แมงกะพรุนกล่องที่มีพิษท�าให้คนไทยเสียชีวิตได้มีอยู่จริงในประเทศไทย	 2)	 ขยายเครือข่าย

แมงกะพรุนพิษทุกเครือข่าย	 3)	 ขยายการควบคุมป้องกัน	 4)	 ประสานจังหวัดต้นแบบในการแก้ปัญหาแมงกะพรุนพิษ 

5)	 ตีพิมพ์วารสารวิชาการส�าหรับนานาชาติ	 (Toxic	 jellyfish	 situation	 in	 Thailand.	 Chiang	 Mai	 Medical	 

Journal	2012;51:93-102.	และ	Review	of	fatal	and	severe	cases	of	box	jellyfish	envenomation	in	Thailand.	

Asia	Pac	JPublic	Health	Jun	2012)

	 ปีที่ห้าของการด�าเนินการปี	2555	ถึง	2556

	 1)	 พฒันาจงัหวดัต้นแบบ	2)	ปรบัปรงุหนงัสอืคูม่อืโดยเพิม่ความรูท้ีไ่ด้รวบรวมมา	3)	ขยายเครอืข่ายแมงกะพรนุ

พิษทุกเครือข่าย	 4)	 ขยายการควบคุมป้องกันไปในจังหวัดชายฝั่งทะเลอื่นๆ	 รวมถึง	 เสาพยาบาล	 น�้าส้มสายชู	 ตาข่าย 

5)	พัฒนาป้ายเตือนให้ความรู้	6)	เผยแพร่ความรู้สู่นานาชาต	ิ(Thaikruea	L.	Documentation	on	best	practices	of	

event	based	surveillance	in	the	member	countries	in	the	SEA	Region,	2013.	World	Health	Organization)

	 ปีที่หกและเจ็ดของการด�าเนินการปี	2556	ถึง	2558

	 1)	 ท�าบันทึกความเข้าใจฉบับท่ี	 2	 ระยะเวลา	 4	 ปี	 ระหว่างกรมควบคุมโรค	 สธ.	 กับกรมทรัพยากรทางทะเล 

และชายฝั่ง	 ทส.	 2)	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากจังหวัดต้นแบบในการแก้ปัญหาแมงกะพรุนพิษ	3)	 ปรับปรุงระบบเฝ้าระวัง 

4)	 เขียนหนังสือคู่มือเพื่อเผยแพร่ความรู้และใช้ในการอ้างอิง	 (การรักษาและป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก 

แมงกะพรุน	 Box	 jellyfish	 กับ	 Portuguese	man-of-war.	 2557	 ISBN	 978-616-361-506-0	 และ	 Thaikruea	 

L.	Event-Based	Surveillance	of	Republic	of	Maldives,	2014.	Health	Protection	Agency,	Ministry	of	Health,	

Republic	 of	Maldives.)	 5)	 เสริมศักยภาพจังหวัดต้นแบบ	 6)	 ในปี	 2558	 รัฐบาลก�าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ยึดแบบอย่างแนวทางการช่วยเหลือและควบคุมป้องกันตามที่ได้ท�ามา
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“โรคไข้เลือดออก...ปัญหาที่ต้องการความร่วมมือของทุกฝ่าย
ในการแก้ปัญหา”

	 โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�าคัญของประเทศต่างๆ	ของพื้นท่ี

เขตร้อนและเขตกึง่ร้อน	ในปี	2553	พบอบุตักิารณ์ประมาณ	2,500	ล้านคน	ในประเทศ

ที่มีการระบาดจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อปีละ	50-100	ล้านคน	และทุก	100,000	คนที่

ป่วยจะมีการชีวิต	20,000	คน1		เช่นเดียวกับประเทศไทยที่มีการระบาดมามากกว่า	

50	ปี	และทีม่กีารระบาดอย่างต่อเนือ่งแบบ	1	ปีเว้น	2	ปี	โดยในจังหวดันครศรธีรรมราช	

มกีารระบาดสงูสดุในช่วงปี	2553	พบผู้ป่วย	6,053	คน	เสยีชวีติ	19	คน	(ร้อยละ	0.31)	

และในปี	2556	พบผู้ป่วยจ�านวน	4,548	ราย	เสียชีวิต	8	ราย	(ร้อยละ	0.17)	และ

ล่าสุดช่วงมกราคมถึง	29	กันยายน	2558	พบจ�านวนผู้ป่วย	1,307	คน	(อัตรา	85.2		

รายต่อแสนประชากร)	 และมีผู้เสียชีวิตจ�านวน	 2	 คน	 (ร้อยละ	 0.13)	 โดยพบทั้ง 

เพศหญิงและชายทุกกลุ่มวัย	 โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น2	 ทั้งนี้	 เกิดจากปัจจัย

สาเหตุที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 การที่ไม่มียารักษาเฉพาะ	 การดื้อยาของยุงลายตัวแก่ท่ี 

เกิดจากการใช้สารเคมีที่ขาดประสิทธิภาพ	 อุณหภูมิที่สูงขึ้นซึ่งจะมีผลโดยตรง 

ต่อวงจรชวีติของยงุ	ปัจจยัทางด้านสงัคมทัง้วถิชีวีติ	ความหนาแน่นของประชากรและ

พฤตกิรรมของคนในชมุชนจะมผีลต่อการระบาดของโรคไข้เลอืดออกท�าให้ป้องกนัได้

ยาก	โดยพบว่า	มีอัตราการป่วยที่สูงหรือมีการระบาดเป็นช่วงๆ	และอาจสูญเสียชีวิต	

ตลอดถงึการมผีลต่อค่าใช้จ่าย	(Cost)	ของการป่วยด้วยโรคไข้เลอืดออก	ประมาณปีละ	

290	ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ		พบค่าดัชนีปีสุขภาวะ	หรือหนึ่งปีสุขภาวะที่สูญเสีย

1		World	Health	Organization	(WHO).	2009.
2	กลุ่มงานควบคุมโรค	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช.	2558.

ผู้เขียน:		 	 	 รศ.ดร.จรวย	สุวรรณบ�ารุง	

หน่วยงาน:		 	 หน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	

ระยะเวลาด�าเนินการ:		 ป	ี2552	ถึง	2558

ค�าส�าคัญ:   การแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก	ความยั่งยืน	ก�าแพงเซาโมเดล	ลานสกาโมเดล

รูปแบบการแก้ปัญหา
โรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนในพื้นที่เสี่ยงสูง	
จังหวัดนครศรีธรรมราช:	จากระดับต�าบล	
“ก�าแพงเซาโมเดล”	ถงึระดบัอ�าเภอ	“ลานสกาโมเดล”
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3	 อ้างแล้วใน	WHO.	2009.

ไปจากการตายก่อนวัยอันควร	 หรืออยู่ด้วยภาวะบกพร่องทางสุขภาพจากโรคไข้เลือดออกเท่ากับ	 465.3	 DALYs	 

(Disability	adjusted	Life	Year:	DALY)	ต่อล้านคน	(อ้างแล้วใน	WHO,	2009)

	 การป้องกันการติดเชื้อในชุมชน	 จึงเป็นกลยุทธ์ที่ส�าคัญในการลดการระบาดของโรคไข้เลือดออก	 โดยองค์การ

อนามัยโลก3	 ได้แนะน�าแนวทางควบคุมพาหะโรคแบบบูรณาการ	 5	 องค์ประกอบ	 ได้แก่	 1)	 ต้องมีการสนับสนุนจาก 

ทกุภาคส่วน	เพือ่ให้ระบบบรกิารสขุภาพและชมุชนมคีวามเข้มแขง็	2)	มคีวามร่วมมอืระหว่างองค์กรสขุภาพและภาคส่วน

อื่นๆ	 3)	 ส่งเสริมให้มีการควบคุมโรคอย่างบูรณาการ	 โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 4)	 มีการตัดสินใจ 

โดยองิหลกัฐานเพือ่ให้มกีารออกมาตรการทีเ่หมาะสม	และ	5)	มีการเตรยีมพร้อมรบัสถานการณ์การระบาดในแต่ละพืน้ที่

อยู่เสมอ	สอดคล้องกับ	1	ใน	9	ข้อของพันธกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ที่กล่าวว่า	“สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ

เพื่อแก้ปัญหาให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นภาคใต้” และการทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกที่ผ่านมา

ของภาคใต้ไม่ปรากฏรูปแบบการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกที่ยั่งยืนและเหมาะสม	 พื้นที่	 หน่วยวิจัย	 และบริการวิชาการ 

โรคไข้เลอืดออก	จงึได้รบัการสนบัสนนุจากมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ให้จดัตัง้ขึน้เพือ่แก้ปัญหาดงักล่าวโดยเน้นการด�าเนนิการ	

ในระดับกลุ่มคน	หมู่บ้าน	ต�าบล	และอ�าเภอ	ที่น�าไปสู่อัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกที่ลดลง

	 ท้ังน้ี	 การพัฒนารูปแบบการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกที่เหมาะสมกับบริบทของชุมชน	 ด้วยการประยุกต์ใช ้

รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน	 (Community	 Participatory	 Action	 Research:	 CPAR)	 

เริ่มด�าเนินการในระดับต�าบล	 คือ	 ต�าบลก�าแพงเซา	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงมี 

การระบาดของโรคไข้เลือดออก	โดยปี	2551	และ	2552	มีอัตราป่วย	210	และ	123	รายต่อประชากรแสนคน	ตามล�าดับ	

เมื่อด�าเนินการอย่างต่อเนื่องจ�านวน	5	โครงการ	ในช่วง	5	ปีตั้งแต่ปี	2552	ถึง	2556	โดยครอบคลุมกลุ่มนักเรียนโรงเรียน

ประถมศึกษา	โรงเรียนสอนศาสนาระดับมัธยมศึกษา	ประชาชน	9	หมู่บ้าน	อสม.	และ	รพ.สต.	ท�าให้ชุมชนมีการตื่นตัว

เห็นความส�าคัญ	อบต.	 ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเป็นรูปธรรม	แสดงถึงความยั่งยืนในการแก้ปัญหาระดับต�าบล 

ในปี	2555	จึงพบอัตราการป่วยที่ลดลง	เป็นที่มาของ	“ก�าแพงเซาโมเดล		โมเดลการสร้างสมรรถนะชุมชนสู่ต�าบลควบคุม

โรคไข้เลือดออกเข้มแข็ง”	 ต่อมาได้ขยายองค์ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาระดับอ�าเภอ	 ของพ้ืนที่อ�าเภอลานสกา	 จังหวัด

นครศรีธรรมราช	ซึ่งมี	5	ต�าบล	44	หมู่บ้าน	เนื่องจากเป็นอ�าเภอเสี่ยงสูง	พบอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกที่ซ�้าซาก

เป็นอันดับต้นๆ	ของจังหวัด	เมื่อด�าเนินการในปีงบประมาณ	2557	ด้วยการพัฒนารูปแบบการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก

ที่มีส่วนร่วมของชุมชนทั้งจากนายอ�าเภอ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	โรงพยาบาลลานสกา	ส�านักงานสาธารณสุข

อ�าเภอลานสกา	ผู้น�าท้องทีแ่ละผูน้�าท้องถ่ิน	ตลอดถงึการพฒันาระบบเฝ้าระวงัดชันลีกูน�า้ยงุลาย	ทีม่โีปรแกรมคอมพวิเตอร์

ช่วยค�านวณค่าดชันที�าให้อตัราการป่วยลดลงพบว่า	ในปี	2557	มอีตัราป่วย	164.9	รายต่อประชากรแสนคน	โดยแนวโน้ม

ของการระบาดต่างไปจากรปูแบบเดมิทีร่ะบาดปีเว้นปี	เพราะในช่วงเดอืนมกราคมถงึกนัยายน	2558	มอีตัราการป่วยเพยีง	

64.5	รายต่อประชากรแสนคน

ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)
	 องค์ความรู้การมีส่วนร่วมของแนวคิดการสร้างสมรรถนะชุมชนในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างย่ังยืน 

(Community	 Capacity	 Building	 for	 Sustainable	 Dengue	 Problem	 Solution)	 เป็นรูปแบบของการมีส่วน 

ร่วมของชุมชน	 โดยผู้เขียนได้พัฒนาครื่องมือประเมินสมรรถนะชุมชนในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก	 (Dengue	 

Community	 Capacity	 Assessment	 Tool:	 DCCAT)	 การด�าเนินการของก�าแพงเซาโมเดล	 ซึ่งเป็นการแก้ปัญหา 

โรคไข้เลือดออกระดับต�าบล	 จึงเน้นพันธมิตรร่วมคิดของแกนน�า	 และประชาชนจากข้อมูลประเมินสถานการณ์	 

ร่วมด�าเนินการโดยพื้นที่มีส่วนในการก�าหนดกิจกรรม	 ร่วมลงทุนงบประมาณจาก	 อบต.	 นับว่าเป็นรูปแบบของการ 

“เริ่มต้นจากพื้น	ที่เป็นผู้รับต่อมาเป็นผู้ร่วมลงทุน”	จากป	ี2552	เป็นการด�าเนินการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน

เสี่ยงจากการสนับสนุนงบประมาณจาก	วช.	และ	สกอ.	ผลการพัฒนาสามารถลดอัตราป่วย	และมีการตื่นตัวของชุมชน	

ท�าให้	อบต.	ยอมรบัและสนบัสนนุงบประมาณน�าไปขยายให้ครอบคลมุทัง้ต�าบล	ในปี	2553	แต่ปัญหาไข้เลอืดออกยงัพบได้อยู ่
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ปี	 2554	 จึงมีการพัฒนารูปแบบการแก้ปัญหาในโรงเรียนสอนศาสนาระดับมัธยมศึกษาที่มีความเสี่ยงสูง	 ผลส�าเร็จจาก

ความร่วมมือของชุมชนท�าให้	 อบต.ก�าแพงเซาเห็นถึงความส�าคัญ	 จึงสนับสนุนทุนให้พัฒนารูปแบบการป้องกันโรคใน

โรงเรียนประถมศึกษาจ�านวน	5	โรงเรียนของต�าบลในป	ี2555	และด�าเนินการพัฒนาการจัดการดัชนีลูกน�า้ยุงลายในกลุ่ม

อสม.	ของต�าบลก�าแพงเซาในป	ี2556	

 ขยายองค์ความรูเ้พือ่เกดิองค์ความรู ้ด�าเนนิการขยายแนวคดิไปยงัพืน้ทีอ่�าเภอลานสกา	ซึง่เป็นพืน้ทีเ่สีย่งสงูของ

จังหวัด	ด�าเนินการในช่วงปี	2556	ถึง	2558	โดยบูรณาการแนวคิด	1)	การสร้างสมรรถนะชุมชน	2)	ความรู้ด้านวิทยาการ

ระบาด	(Epidemiology)	3)	รูปแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพ	(Research	Design	for	Health	Development)	และ	

4)	 การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์	 Online	 ผลส�าเร็จเป็นรูปแบบการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกระดับอ�าเภอ 

“ลานสกาโมเดล”	เป็นโมเดลของระบบเฝ้าระวงัดชันลีกูน�า้ยงุลายเพือ่ป้องกนัโรคไข้เลอืดออกทัง้อ�าเภอ	(Larval	Indices	

Surveillance	 System)	 เกิดจากการร่วมคิดเชิงหุ้นส่วนของพื้นที่อ�าเภอลานสกา	ตั้งแต่นายอ�าเภอ	 สาธารณสุขอ�าเภอ	

โรงพยาบาลลานสกา	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลทั้งหมด	และ	อสม.	ที่อยู่ในพื้นที่ทั้ง	44	หมู่บ้าน	โดย	1)	แบ่งพื้นที	่

และ	อสม.	ออกเป็น	4-5	 โซนต่อหมู่บ้าน	2)	อสม.	 รับผิดชอบ	10-15	หลังคาเรือน	ท�าการส�ารวจลูกน�า้ยุงลายร่วมกับ

เจ้าของบ้านลงบันทึกในสมุดสีม่วงทุกวันที	่25	ของเดือน	3)	อสม.	หัวหน้าโซนรวบรวมข้อมูล	จาก	อสม.	ในโซนภายใน 

วันที่	 28	 ของเดือน	 เพื่อส่งต่อ	 อสม.	 ประธานหมู่บ้าน	 4)	 อสม.ประธานหมู่บ้านรวบรวมข้อมูลจากหัวหน้าโซนลงสมุด 

สีเหลืองและส่ง	รพ.สต.	5)	เจ้าหน้าที่	รพ.สต.	บันทึกข้อมูลในโปรแกรมค�านวณดัชนีลูกน�้ายุงลาย	http://lim.wu.ac.th		

ผ่าน	username	และ	password	ของแต่ละหน่วยงาน	6)	รายงานผลการวิเคราะห	์จะรายงานค่าดัชนีลูกน�า้ยุงลายใน

ภาพรวมทัง้หมูบ้่าน	ต�าบล	และอ�าเภอ	และรายงานเปรียบเทยีบข้อมลูทีไ่ด้จะใช้ในการเฝ้าระวงัการระบาดของโรคไข้เลอืด

ออกในท่ีประชุมประจ�าเดือนในระดับ	 รพ.สต.	 และ	 7)	 ส่งต่อข้อมูลรายงานต่อการประชุมเจ้าหน้าที่ของ	 รพ.สต. 

การประชุมก�านัน	ผู้ใหญ่บ้านโดยนายอ�าเภอ	และการส่งต่อให้กับ	อบต.	โรงเรียน	ในแต่ละพื้นที่		

ระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน�า้ยุงลาย	"ลานสกาโมเดล"

มาตรการด�าเนินการ	 (Action)	 ตามบริบทของชุมชนมีการ

ส�ารวจดชันลีกูน�า้ทกุวนัที	่25	และส่งข้อมลูผ่านหวัหน้ากลุม่บ้าน	

ประธานหมู่บ้าน	 และส่งเข้าสู่โปรแกรมการค�านวณภายใน

วนัที	่30	ของเดอืน	รายงานผลในการประชมุของแต่ละเดอืน	

เพือ่ส่งสญัญาณความเส่ียงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก

แก่ครัวเรือน

รายงานสรุป	(Summary	Report)

ติดตามระดับ	รพ.สต./สสอ.	

ศูนย์เฝ้าระวัง	(Survellance	Center)	จ�านวน	8	รพ.สต.

รพช.	ลานสกา	โดยมีการติดตามโดยศูนย์เฝ้าระวังระดับอ�าเภอ

รวบรวม							วิเคราะห	์										แปลผล										ย้อนกลับ

(Collection) (Analysis) (Interpretation) (Feedback)

กลุ่มผู้ใช้ข้อมูลข่าวสารในชุมชน

(Users	or	data	and	information)

กลุ่มผู้ผลิตข้อมูล	(อสม.)	(Producer	of

source	data)	ก�าหนดพื้นที่และ	อสม.

แต่ละหมู่บ้านเป็นกลุ่มบ้าน
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เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefits)
	 ความตื่นตัวของพื้นที	่ประโยชน์ที่เกิดกับชุมชนโดยตรง	ชุมชนที่ร่วมด�าเนินการทั้งในระยะที่	1	ก�าแพงเซาโมเดล

คือ	 กลุ่มแกนน�าและประชาชนทั้ง	 9	 หมู่บ้านในต�าบลก�าแพงเซาได้ประโยชน์โดยตรงในการป้องกัน	 และควบคุม 

โรคไข้เลือดออกตลอดการด�าเนินการทั้ง	5	ปี	ขณะที่	“ลานสกาโมเดล”	เป็นการด�าเนินการ	5	ต�าบล	44	หมู่บ้าน	โดย 

ผ่านการจัดการของ	8	รพ.สต.	โรงพยาบาลลานสกา	และเทศบาลลานสกา	ได้รับประโยชน์ในการสร้างความตื่นตัวในการ 

เฝ้าระวังดัชนีลูกน�า้ยุงลายทั้งอ�าเภอโดยพบว่า	อัตราการป่วยลดลงในป	ี2557	ขณะที่มีการด�าเนินการของระบบเฝ้าระวัง

ดชันลีกูน�า้ยงุลายของอ�าเภอสชิล	ท่ีม	ี9	ต�าบล	115	หมูบ้่าน	อ�าเภอท่าศาลา	ม	ี10	ต�าบล	105	หมูบ้่าน	จะได้ประโยชน์ที	่

ชดัเจนคอื	มรีะบบเฝ้าระวงัดชันลีกูน�า้ยงุลายเพือ่ป้องกนัโรคไข้เลือดออก	ส่วนประโยชน์ในการพัฒนางานตามพนัธกจิของ

มหาวทิยาลยัด้านการเรยีนการสอน	การวจิยั	หรอืการบรกิารวชิาการ	น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการวจิยัใช้เป็นตวัอย่างในเอกสาร

ค�าสอนเรื่องหลักการวิทยาการระบาดในการดูแลสุขภาพและการพยาบาล	และเรื่องกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล	

การปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ	์และการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	และน�าไปสู่ผลงานวิชาการ	(Knowledge	sharing	and	scholarship)
	 การเรียนรู้ของพื้นที่ท�าให้เกิดผลงานด้านวิชาการ	1)	หนังสือประเภทความรู้เฉพาะ	(Monograph)	เรียบเรียงบน

ความร่วมมือท่ีมีต่อเน่ืองของผู้เขียนและชุมชน	 ได้เรียบเรียงเป็นหนังสือโดยส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เมื่อปี	2557	เรื่อง	“การแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน	ก�าแพงเซาโมเดล	โมเดลการสร้างสมรรถนะ		ชุมชนสู่ต�าบล

ควบคุมโรคไข้เลือดออกเข้มแข็ง”	 2)	 หนังสือความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกเหมาะกับ	 อสม.	 นักเรียน	 นักศึกษา	 และ

ประชาชนทั่วไป	 เรื่อง	 “การแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน:	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรค 

ไข้เลอืดออก”	3)	การตีพมิพ์เผยแพร่ได้ด�าเนนิการเผยแพร่ในวารสารระดบัชาตขิองไทย	3	เรือ่ง	และวารสารระดบันานาชาติ	

3	เรื่อง	4)	น�าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติโดยการบรรยายจ�านวน	3	เรื่อง	โปสเตอร์	5	เรื่อง	และ	5)	น�าเสนอในที่

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติโดยบรรยาย	3	 เรื่อง	และโปสเตอร์	 2	 เรื่อง	ประโยชน์ด้านบริการวิชาการได้ด�าเนินการ 

ถ่ายทอดฯ	 ให้กับหน่วยงานและพื้นท่ีท้ังในอ�าเภอลานสกา	 อ�าเภอสิชล	 อ�าเภอท่าศาลา	 และอ�าเภอไชยา	 โดยผ่านทาง

กิจกรรมของหน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก		

เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)
	 ผลกระทบต่อการเพิ่มสมรรถนะชุมชนในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกของแต่ละพื้นที่	 เป็นงานวิชาการรับใช้ 

สังคมตลอด	7	ปีที่ด�าเนินการ	ท�าให้พื้นที่มีรูปแบบการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกที่เหมาะสม	มีระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน�า้

ยุงลายเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานท่ีชุมชนสามารถปฏิบัติได้จากระดับครัวเรือน	 หมู่บ้าน	 ต�าบล	 และอ�าเภอ	 เรียนรู้การใช้

โปรแกรม	(http://lim.wu.ac.th)	การจัดการข้อมูลเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก	โดย	รพ.สต.	มีบทบาทที่ชัดเจนในการ 

ท�าหน้าที่เป็นศูนย์เฝ้าระวังดัชนีลูกน�้าระดับต�าบล	 สามารถใช้ข้อมูลในการด�าเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก	ตลอดถึง

สมรรถนะเรื่องความรู้และความเข้าใจดัชนีลูกน�า้ยุงลายของ	อสม.	

	 ผลกระทบต่อความย่ังยืนในการแก้ปัญหาและเครือข่าย	 ได้มีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในการสร้างสมรรถนะ

ชุมชนในระดับต�าบลและระดับอ�าเภอ	 รวมทั้งการขยายผลร่วมกับนักวิจัยที่มีความเช่ียวชาญด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร	์

ด้านการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ	และด้านต้นทุน	และพื้นที่อ�าเภอลานสกาในการด�าเนินโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่อง

จ�านวน	5	โครงการ	ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก	สกว.	เชิงพื้นที่ปีงบประมาณ	2558	ถึง	2559	ตลอดถึงการพัฒนา

ระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน�้ายุงลายให้มีการใช้โปรแกรมร่วมกันของอ�าเภอลานสกา	อ�าเภอสิชล	 อ�าเภอท่าศาลา	 จังหวัด

นครศรีธรรมราช	และอ�าเภอไชยา	จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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“ต�าบลท่าจะหลุง	พื้นที่ต้นแบบที่ใช้นวัตกรรมการดูแลสุขภาพ
ในการควบคุม	ป้องกันโรคความดันโลหิตสูง”

	 จากการศึกษาปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของต�าบลท่าจะหลุง	

อ�าเภอโชคชัย	จังหวัดนครราชสีมา	ตั้งแต่ปี	2555	ถึง	2557	พบว่า	ต�าบลท่าจะหลุง 

มีผู้ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากกว่า	 900	 ราย1	 ซึ่งเป็นการเจ็บป่วยในสัดส่วน 

ทีส่งูทีส่ดุของประชากรทีม่โีรคประจ�าตวั	(ร้อยละ	63.20)	และมีแนวโน้มเพิม่ขึน้ทุกปี	

โดยมีอัตราความชุกเทียบเท่ากับความชุกของประเทศไทย	 ส่วนหน่ึงเกิดจากการรับ

ประทานผักและน�า้พริกซึ่งมีเกลือโซเดียมสูง	 ผู้ป่วยมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ไม่

เหมาะสม	 ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน	 และที่ส�าคัญยังไม่ได้รับการคัดกรอง 

โรคแทรกซ้อนทีอ่าจเกดิขึน้	นอกจากน้ี	ยังพบว่า	ประชากร	ทีม่คีวามเสีย่งต่อการเกดิ

โรคความดันโลหิตสูงจ�านวนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการคัดกรองโรคจากเจ้าหน้าที่

สาธารณสุข	ประชาชนท่ัวไปยงัขาดความรูแ้ละความเข้าใจเกีย่วกบัโรคความดนัโลหติ

สูง	 แม้ว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 (รพ.สต.)	 ได้พยายามควบคุมโรคตาม

นโยบายสขุภาพดวีถิไีทยมาอย่างต่อเนือ่ง	แต่ยงัไม่สามารถควบคมุและป้องกนัโรคได้	

จึงนับได้ว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็นปัญหาส�าคัญของชุมชนที่จ�าเป็นต้องได้รับการ

แก้ไขอย่างเร่งด่วน	 สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน	 ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์	

(สวพย.)	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 (มทส.)	 จึงได้ร่วมกับ	 รพ.สต.	 ท่าจะหลุง	 

และชุมชน	 ด�าเนินการพัฒนาสุขภาพชุมชนในการควบคุมและป้องกันโรคความดัน

โลหิตสูงส�าหรับผู้ป่วยและประชากรกลุ่มเสี่ยงโดยการจัดการที่สาเหตุ

1	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลท่าจะหลุง,	2556

ผู้เขียน:		 	 ผศ.ดร.นฤมล	สิงห์ดง

หน่วยงาน:		 ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ระยะเวลาด�าเนินการ:		 ตุลาคม	2555	ถึง	พฤศจิกายน	2557

ค�าส�าคัญ:		 พัฒนาความเข้มแข็งชุมชน	ความดันโลหิตสูง	ต�าบลท่าจะหลุง

การพัฒนาความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการควบคุม	ป้องกันโรคความดัน
โลหิตสูง	โดยบูรณาการการเรียนการสอน
บริการวิชาการ	และงานวิจัย
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ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)
	 การพฒันาศกัยภาพของชมุชนในการพึง่ตนเองด้านสขุภาพแบบมส่ีวนร่วมของประชาชน	องค์การบรหิารส่วนท้องถิน่	

สถานบริการสุขภาพ	และสถาบันการศึกษาของชุมชนในต�าบลท่าจะหลุง	อ�าเภอโชคชัย	จังหวัดนครราชสีมา	ในด้านการ

ควบคมุและป้องกนัโรคความดนัโลหติสงู	โดยการบรูณาการกบัการเรยีนการสอนรายวชิาปฏบิตักิารพยาบาลอนามยัชมุชน

เริ่มจากการศึกษาปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพที่แท้จริงของชุมชน	 ซึ่งทางส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์	 (สวพย.)	

รพ.สต.	และชุมชน	ใช้วิธีการที่หลากหลายในการรวบรวมข้อมูลชุมชน	ได้แก่	1)	Community	walk	through	survey	

2)	 การส�ารวจข้อมูลบุคคลและครอบครัวโดยใช้แบบสอบถาม	 3)	 การสัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มต่างๆ	 ของหมู่บ้าน	 และ 

4)	การศึกษาข้อมูลการใช้บริการสุขภาพ	เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วน�าไปวิเคราะห์ สรุปผล และสอบทานข้อมูล	 โดยแกนน�า

ผู้น�าชุมชนที่ส�าคัญในพื้นที	่หลังจากนั้นนักศึกษาโดยการดูแลของสาขาวิชาและ	รพ.สต.	ได้ด�าเนินการประชาคมร่วมกับ

ประชาชนในพื้นที	่

	 ส่วนอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	(อสม.)	และผู้น�ากลุม่ต่างๆ	จะร่วมกนัคดัเลอืกปัญหา จดัล�าดบัความ

ส�าคญั	โดยใช้เกณฑ์ขนาดของปัญหา	ความรนุแรง	ความยากง่ายในการแก้ปัญหา	และความร่วมมอืของชมุชน	ซ่ึงประเดน็

ปัญหาสุขภาพท่ีชุมชนให้ความส�าคัญเป็นอันดับแรกต่อเนื่องมาหลายปีคือ	 การเจ็บป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงและ 

โรคเรื้อรัง	นักศึกษาและ	รพ.สต.	ร่วมกับชุมชนวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ก�าหนดวัตถุประสงค์ กิจกรรม และวิธีการ

ประเมนิผล จดัตัง้คณะท�างานในการด�าเนนิการ และด�าเนนิการปฏบิตักิารร่วมกนั	โดยนกัศกึษาเกบ็ประสบการณ์ตาม

ที่รายวิชาก�าหนด	 อาจารย์นิเทศก์นักศึกษา	 ร่วมดูแลผู้ป่วยและให้การสนับสนุนองค์ความรู้ในทางวิชาการแก่	 รพ.สต.	 

อสม.	 ชุมชน	 และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 อาจารย์ได้ริเริ่มการเยี่ยมผู้ป่วยแบบบูรณาการทุกภาคส่วนด้วย	 Community	

Grand	Round	และร่วมกันตดิตามความก้าวหน้าของการด�าเนนิงาน	และก่อนสิน้สดุการฝึกงาน	นกัศกึษาได้ประเมนิการ

ด�าเนินงานพัฒนาสุขภาพชุมชนร่วมกับประชาชน	 โดยมีการน�าเสนอผลและส่งต่อประเด็นที่ต้องดูแลผู้ป่วยต่อเน่ืองแก่

รพ.สต.	 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	 ชุมชน	 และครอบครัว	 หลังจากสิ้นสุดการปฏิบัติงานของนักศึกษา	 รพ.สต.	 ให้ 

การดูแลชุมชนต่อเนื่อง	 และติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์	 ทั้งนี้ได้จัดให้นักศึกษารุ่นถัดมา 

ด�าเนินการพัฒนาสุขภาพหมู่บ้านข้างเคียงในปีถัดไปการด�าเนินการเช่นนี้	 ท�าให้สาขาวิชาสามารถดูแลชุมชนเดิมได้ 

อย่างต่อเนื่องพร้อมไปกับการพัฒนาสุขภาพชุมชนใหม่ที่อยู่ใกล้เคียงได้ในคราวเดียวกัน

เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefits)
	 การร่วมมอืกนัท�างานทัง้ภาครฐัและประชาชน	ท�าให้ผูป่้วยและผูม้คีวามเสีย่งด้านสขุภาพได้รบัการดแูลเพือ่ป้องกนั

และควบคุมโรค	 มีสุขภาวะท่ีดีข้ึน	 ขณะที่ชุมชนมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพมากขึ้น	 และการเรียนรู ้

ร่วมกันท�าให้ชุมชนสามารถพัฒนาต่อเนื่องจนได้รับรางวัลหมู่บ้านจัดการด้านสุขภาพในระดับภูมิภาค	ส่วนบุคลากรของ 

รพ.สต.	มีความรู้และสามารถจัดบริการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา	ความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

รบัผดิชอบได้ครอบคลมุ	และสามารถเฝ้าระวังการเกดิปัญหาสขุภาพในชมุชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	รพ.สต.	สามารถน�า

กิจกรรมการดูแลผู้ป่วย	 และผลการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนไปรายงานเป็นผลการปฏิบัติงานและรับงบประมาณในการ

ดแูลผูป่้วย	รพ.สต.	พฒันาประสทิธภิาพการจดัการดแูลผูป่้วยและได้รบัรางวลัดเีด่น	ขณะทีอ่งค์การบรหิารส่วนท้องถิน่ได้

ดูแลประชาชนและผู้ด้อยโอกาสตามบทบาท

	 นายวชัระ	หอมสมบัต	ิพยาบาลเวชปฏิบตัชิมุชนในพืน้ทีเ่หน็ว่า	การท�างานร่วมกบั	มทส.	“เป็นการกระตุน้ให้มกีาร

ทบทวนองค์ความรู	้และรบัความรูใ้หม่ๆ	มาพฒันางานอนามยัชมุชน	แสดงให้เหน็ถงึบทบาททีช่ดัเจนขึน้ของพยาบาลชมุชน	

ในการใช้ความรู้	ทักษะในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของบุคคล	ครอบครัว	และชุมชน	มีการทบทวนและสรุปประเด็น

ในการท�างานและค้นหากระบวนการท�างานใหม่ๆ	ที่สอดคล้องกับพื้นที	่มีการก�าหนดขั้นตอนการพัฒนาชัดเจนมีการน�า

ความรู้ขยายสู่ชุมชนอื่นๆ	 จน	 รพ.สต.	 ได้รูปแบบการท�างานที่เหมาะสมกับพื้นที่	 ส่งผลให้สถานะสุขภาพของประชาชน 

ดีขึ้น”	 ขณะที่การฝึกปฏิบัติงานในชุมชน	ท�าให้นักศึกษาได้เรียนรู้บทบาทวิชาชีพในการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน
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ทั้ง	 4	 มิติ	 และได้ความรู้และประสบการณ์ด้านประเพณีวัฒนธรรม	 ความเช่ือด้านสุขภาพ	 และการปฏิบัติงานในชุมชน

ชนบทและสถานบริการสุขภาพปฐมภูมิ	 สามารถน�าหลักการ	 Humanize	 Health	 Care	 มาประยุกต์ใช้ตามบริบทของ 

ผู้ป่วย	 ผลส�าเร็จในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพ	 และดูแลผู้รับบริการแบบเป็นองค์รวมท�าให้นักศึกษาเห็นว่า 

การด�าเนินการเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพบุคคล	ครอบครัว	และชุมชนนั้น	สามารถท�าได้	นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการ

คิดขั้นสูงโดยเฉพาะ	 Problem	 solving	 skills	 และมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในชุมชน	 มีสมรรถนะของพยาบาล

อนามัยชุมชน	สามารถสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาเบื้องต้น

ผ่านร้อยละ	 100	 ผลงานโครงการแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชนของนักศึกษาได้รับ	 รางวัลในที่ประชุมการประชุมพยาบาล

ศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ	 ส่วนอาจารย์ได้แลกเปล่ียนการจัดการศึกษาพยาบาลโดยบูรณาการพันธกิจสถาบันอุดมศึกษา 

ในการประชุมวิชาการระดับชาต	ิ ประชุมวิชาการนานาชาต	ิ น�าเสนอผลงานวิจัยความดันโลหิตสูงในการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติอย่างละ	1	ครั้ง	และใช้พันธกิจในชุมชนเป็นโอกาสในการท�า	Faculty	practice	

เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	และน�าไปสู่ผลงานวิชาการ	(Knowledge	sharing	and	scholarship)
	 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ	 เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์และ 

ทีมสุขภาพ	 อบรม	 อสม.	 และเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติและร่วมกันติดตามความก้าวหน้าของการด�าเนินงานระหว่าง

พยาบาลประจ�าการ	นกัศกึษา	อาจารย์	ผูน้�าชมุชน	โดยใช้องค์ความรูด้้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ	การพยาบาลอนามยั	ชมุชน	

การใช้กระบวนการพยาบาลในการพฒันาสขุภาพชมุชน	มาตรฐานการดูแลผูป่้วยโรคต่างๆ	ซึง่เป็นความเชีย่วชาญด้านการ

พยาบาลเฉพาะทางของอาจารย์	และน�าระเบียบวิธีวิจัยมาใช้ในการประเมินชุมชนและประเมินผลโครงการควบคุมความ

ดันโลหิตสูง	ใช้ความคุ้นเคยกับชุมชนและความสามารถในการเข้าถึงชุมชนของ	รพ.สต.	เจ้าของพื้นที่	ทั้งนี้	สาขาวิชาได้

รเิริม่การท�า	Community	Grand	Round	เพือ่เยีย่มผูป่้วยแบบบรูณาการทกุภาคส่วน	ขณะที่	รพ.สต.	เชือ่มโยงเครอืข่าย

คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ�าเภอในการดูแลผู้ป่วยในชุมชน	โดยใช้ทรัพยากรของ	รพ.สต.	ในการดูแล

รักษาผู้ป่วยของ	 มทส.	 และทรัพยากรท่ีมีในชุมชนในการด�าเนินกิจกรรมเชิงรุกในชุมชน	 อาจารย์และนักศึกษาได้จัดท�า

นวัตกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมกับบริบทของชุมชน	 เช่น	 นวัตกรรมหนึ่งส่วนโปรตีนส�าหรับผู้ป่วยขาดอาหาร	 นวัตกรรม

ปฏิทินบันทึกการกินยาและความดันโลหิตของผู้ป่วย	 และนวัตกรรมอาหารสามสี	 เพื่อการควบคุมป้องกันโรคความดัน

โลหติสงู	โดยใช้ภาพอาหารทีม่ใีนชมุชนแทนตวัหนงัสอื	เพ่ือให้สะดวกต่อผูม้ข้ีอจ�ากดัในการอ่านเข้าใจได้ง่ายแม้เรยีกชือ่

ผักแตกต่างกัน	และง่ายต่อการน�าไปใช้

	 ผลงานวิชาการ/วิจัยท่ีเกิดข้ึนจากโครงการนี้	 ได้แก่	 1) รายงานโครงการอาหารสามสี: การจ�าแนกอาหารใน 

ท้องถิ่นส�าหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและไตวายเรื้อรังในเขตชนบท จังหวัดนครราชสีมา	2)	ผลงานวิชาการเรื่อง	

University-Community	 Engagement,	 Nursing	 Education,	 and	 Social	 Impact:	 A	 Case	 of	 Suranaree	 

University	of	Technology	น�าเสนอในการประชุม	The	Inaugural	Asian	Symposium	on	Healthcare	Without	

Borders	ณ	 เมือง	Hiroshima	ประเทศญี่ปุ่น	 วันที่	 6-8	สิงหาคม	2557	3)	 ผลงานวิจัยเรื่อง	 Reducing	Disparities	 

in	Hypertension	Control:	A	Community-Based	Hypertension	Control	Project	 for	Population	 in	 rural	

Thailand	น�าเสนอในการประชุม	The	6th	Annual	Consortium	of	Universities	for	Global	Health	Conference:	

"Mobilizing	Research	for	Global	Health"	ณ	เมือง	Boston,	Massachusetts,	USA	วันที่	26-28	มีนาคม	2558	

นอกจากนั้น	 ได้มีการส่งเสริมนักศึกษา	 ได้แก่	 นางสาวอังคณา	 สุ่มมาตย์	 คณิศร	 จันทร์พาณิชย์	 ปานตา	 เฝ้าทรัพย	์ 

ขวัญสุดา	 ประทีปวัชรวงศ์	 สุธาทิพย์	 สามารถ	 ศศิธร	 วงศ์อินตา	 จันทัปปภา	 เหล็กศิริ	 และนายท�านองหลักหาญ 

ในการพัฒนาผลงานของเรื่อง	 “การจัดการโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนแบบเบ็ดเสร็จ	 ผสมผสาน	 และเป็นองค์รวม:	

โครงการ	3	อ.	1	ย.	ควบคุมป้องกันโรคความดันโลหิตสูง”	ซึ่งผลงานนักศึกษาได้รับรางวัล	Popular	Vote	ในการประชุม

วชิาการของทีป่ระชมุคณบดแีละหวัหน้าสถาบนัการศกึษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรฐั:	การประชมุพยาบาลศาสตร์ศกึษา

แห่งชาติ	วันที	่12-13	กุมภาพันธ์	2557
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เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)
 ผลกระทบต่อชมุชน การด�าเนนิการควบคมุป้องกนัความดนัโลหติสงูอย่างต่อเนือ่ง	ท�าให้ประชาชนผูร่้วมโครงการฯ	

มคีวามรูเ้รือ่งโรคและการปฏบิตัติวัเพิม่ขึน้	 มคีวามตืน่ตวัเรือ่งผลกระทบของเกลอืโซเดยีมต่อความดนัโลหติ	 โดยร้อยละ	 81	

ของผู้เข้าร่วมโครงการฯ	สามารถค�านวณปริมาณโซเดียมในอาหารที่ตนบริโภค	นอกจากนี้	ผู้ป่วยที่ควบคุมความดันโลหิต

ยังได้ชักชวนผู้ป่วยอื่นให้ท�าตาม	และแลกเปลี่ยนวิธีการบริโภคอาหารเพื่อลดความดันโลหิต	ผู้ป่วยทุกรายได้รับการตรวจ

คัดกรองภาวะแทรกซ้อน	 และลดข้อผิดพลาดในการใช้ยาลงได้ประมาณร้อยละ	 75	 ประชาชนมีความตื่นตัวในการดูแล

ตนเองเพิม่ขึน้	และครอบครวัผูป่้วยสามารถสงัเกตอาการผดิปกตขิองผูป่้วยเบือ้งต้นเพือ่แสวงหาความช่วยเหลอืได้ทนัเวลา

และสามารถดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน	

 ผลกระทบต่อหน่วยงานด้านสขุภาพ	การเยีย่มผูป่้วยเป็นทมีท�าให้ทกุฝ่ายเข้าใจบทบาทหน้าทีใ่นการป้องกนัความ

ดันโลหิตในชุมชน	 นักวิชาการสาธารณสุขของ	 รพ.สต.	 ได้น�าหลักการดูแลผู้ป่วยของพยาบาลชุมชนไปใช้ในการสอน

นกัศกึษาสาขาสาธารณสขุจากสถาบนัการศกึษาอืน่ๆ	เพ่ือให้สามารถตอบปัญหาสขุภาพชมุชนได้เพิม่เตมิจากประสบการณ์ 

ที่หลักสูตรก�าหนด	 ผลจากการพัฒนาความเข้มแข็งด้านสุขภาพของชุมชน	ท�าให้พื้นที่อื่นขอมีส่วนร่วมในการขยายงาน

พัฒนาสุขภาพชุมชน	

 ผลกระทบต่อวงวชิาการ	สาขาวิชาฯ	ได้ขยายผลสูเ่ทศบาลต�าบลไชยมงคล	และมีการร่วมกนัวางแผนงานโครงการ

เพือ่พฒันาสขุภาพชมุชนตลอดปี	โดยได้รบัทนุวจิยัพฒันาสุขภาพชมุชนจาก	มทส.	และได้รบังบประมาณสนบัสนนุกจิกรรม

การบริการสุขภาพชุมชน	 โดยบูรณาการการเรียนการสอน	 และการวิจัยจากกองทุนหลักประกันสุขภาพประจ�าต�าบล 

ไชยมงคล	ในป	ี2557	ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน	รวมทั้งมีอาจารย์จากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศสนใจ

จัดการเรียนการสอนร่วมกับสาขาวิชาฯ	 โดยนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรปริญญาโทสาขาเวชปฏิบัติทางการพยาบาลของ	

University	 of	Michigan	 School	 of	Nursing	มาร่วมฝึกปฏิบัติงานในชุมชน	ตั้งแต่ปี	 2556	และแจ้งความประสงค ์

ขอร่วมฝึกการพยาบาลชุมชนกับ	มทส.	มากขึ้นทุกปี	ซึ่งจัดเป็น	Global	clinic	ที่มีการแข่งขันสูงเมื่อเทียบกับแหล่งร่วม

ฝึกงานอื่นในประเทศญ่ีปุ่นและเม็กซิโก	 มหาวิทยาลัยอื่นในต่างประเทศแสดงความสนใจในการจัดการศึกษาร่วมกับ 

สาขาวิชาฯ	มากขึ้น	

โรคความดันโลหิตสูง โรคไต

ใบกระเพรา	คื่นช่าย	ต�าลึง	โหรพา	แมงลัก	ถั่วลันเตา
เห็ดหูหนูด�า	ดอกกุยช่าย	ข้าวโพดอ่อน	น�้าเต้า	ใบชะพลู
ผักชี	ผักบุ้งจีน	ผักบุ้งไทย	ผักกาดขาว	มะเขือยาว	ผักปลัง
หอมใหญ่	เตยหอม	กระเจี๊ยบแดง	กระถิน	กระเทียม
ถั่วฝักยาว	ฟักทอง	มะเขือเทศ	กระเจี๊ยบเขียว	กระชาย
มะเขือเปราะ	มะเขือพวง	มะรุม	สะเดา	หอมแดง	
กะหล�า่ดอก	มะละกอดิบ	กล้วย

ใบกระเพรา	คื่นช่าย	ชะอม	ต�าลึง	ต้นหอม
ถั่วงอก	โหรพา	แมงลัก	ถั่วพูอ่อน	ถั่วลันเตา
เห็ดหูหนูด�า	ผักติ้ว	เตยหอม	กระเจี๊ยบแดง

กะหล�า่ปล	ีดอกกุยช่าย	ข้าวโพดอ่อน	แตงกวา
น�้าเต้า	ใบชะพลู	ผักชี	ผักบุ้งจีน	ผักบุ้งไทย
ผักกาดขาว	มะเขือยาว	ผักปลัง	หอมใหญ่
มะละกอดิบ	พริกไทยด�า

กระถิน	กระเทียม	ถั่วฝักยาว	ใบขี้เหล็ก	ฟักทอง
มะเขือเทศ	กระเจี๊ยบเขียว	กระชาย	มะเขือเปราะ
มะเขือพวง	ผักหวาน	มะรุม	สะเดา	หัวปลี	หัวไช
เท้า	หอมแดง	หน่อไม้	กระหล�่าดอก	มันเทศ
กล้วย

ชะอม	ต้นหอม	ถั่วงอก	ถั่วพูอ่อน	ผักติ้ว	กระหล�่าปลี
แตงกวา	ใบขี้เหล็ก	ผักหวาน	หัวปล	ีหัวไชเท้า	มันเทศ

หน่อไม	้พริกไทยด�า

เขียว

เหลือง

แดง

กินอย่างระวังไม่

เกินวันละ	1	มื้อ

ไม่ควรรับ

ประทาน

กินได้ไม่จ�ากัด
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38    “ท�างานจนเป็นคนบ้านเดียวกัน	มองหน้าก็รู้ใจ”

	 ด้วยปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ว ่า	 “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็ง 
ของชุมชน”	กองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา	มหาวิทยาลัยพะเยา	จึงผลักดัน
ให้เกิดโครงการ	 1	 คณะ	 1	 โมเดลขึ้น	 และเพื่อให้การด�าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม	
คณะกรรมการประจ�าคณะพยาบาลศาสตร์	 มีมติให้ผู ้เขียน	 ซึ่งด�ารงต�าแหน่ง 
รองวิชาการฝ่ายวิชาการ	ณ	ขณะนั้นเป็นผู้รับผิดชอบ	โดยการด�าเนินงานในครั้งแรก
มีพื้นที่รับผิดชอบตามโครงการ	1	คณะ	1	โมเดล	ณ	ต�าบลแม่ใส	ซึ่งเริ่มจากรายวิชา	
501426	ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน	2
	 จากการที่ต�าบลแม่ใส	 เป็นพ้ืนที่ที่มีทุนเดิมอยู่แล้วคือ	 อยู่ห่างจากตัวอ�าเภอ
เมืองพะเยาเพียง	 10	กิโลเมตร	พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม	มีล�าน�้าแม่ใสเป็นล�าน�้าสายหลัก 
ทีไ่หลลงสูก่ว๊านพะเยา	มวีถิชีวีติ	วฒันธรรม	โน้มเอยีงไปทางจงัหวดัล�าปาง	เป็นผลมา
จากคนรุน่แรกอพยพโยกย้ายมาจากจงัหวดัล�าปาง	ปัจจบุนัร้อยละ	75	ของประชาชน
มีอาชีพเกษตรกรรม	รายได้ครัวเรือนต�่าเพียง	14,400	บาทต่อครัวเรือน	ส่วนต้นทุน
ทางสังคม	 ได้แก่	 ผู้เฒ่าผู้แก่	 ปราชญ์ชาวบ้าน	 ผู้น�าที่มีความพร้อม	 มีจิตส�านึกและ
ต้องการพัฒนาชุมชน	 ประชาชนมีการจัดการตนเองอย่างเป็นธรรมชาติ	 มีต้นทุน
ทรพัยากรธรรมชาต	ิได้แก่	ผกัพืน้บ้านเป็นพชืสมนุไพรจากสวน	ไร่นา	และกว๊านพะเยา	
โปรตีนชั้นดีจากสัตว์น�า้ในกว๊านพะเยา	ได้แก่	ปลา	กุ้ง	หอย1 
	 นับตั้งแต่ป	ี2554-2556	เป็นต้นมา	“โรคเบาหวาน”	เริ่มเป็นปัญหาสุขภาพที่
คุกคามชุมชนในต�าบลแม่ใสที่เห็นได้ชัด	 ผู้ป่วยมีจ�านวนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ	 50	 เป็น
ร้อยละ	75	จ�านวนกลุ่มเสี่ยงเบาหวานเพิ่มขึ้นทั้ง	12	หมู่บ้าน2	เนื่องจากความเจริญ
ของพื้นที่รอบข้างท�าให้ประชาชนหันมาบริโภคแกงถุง	 ทานอาหารนอกบ้าน	 ทาน
อาหารทอด	ผดั	และพซิซ่ามากขึน้	อย่างไรกต็าม	ความพยายามแก้ปัญหาโรคเบาหวาน 
ด้วยตนเองของคนในชมุชนมอีย่างต่อเนือ่ง	แต่ขาดการจดัการตนเองอย่างเป็นระบบ	

1		ชณิตา	ประดิษฐ์สถาพร.	2556.	รายงานวิจัยพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุสุขภาพดี.	
2	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา.	2556

ผู้เขียน:    ผศ.ดร.ชณิตา	ประดิษฐ์สถาพร

หน่วยงาน:		 	 คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยพะเยา	

ระยะเวลาด�าเนินการ:		 ตุลาคม	2556	ถึง	พฤศจิกายน	2557

ค�าส�าคัญ:   ระบบสุขภาพชุมชน	การป้องกันเบาหวาน		อาหารวิถีล้านนา

ระบบสุขภาพชุมชน
ด้านการป้องกัน	เบาหวาน	ด้วยอาหารวิถีล้านนา
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ผู้ป่วยรอรับบริการจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	(รพ.สต.)	เป็นหลักและขาดการเชื่อมโยงวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น	
จึงเป็นที่มาของการศึกษาในครั้งนี้

ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)
	 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนด้านการป้องกันเบาหวาน	 ด้วยอาหารวิถีล้านนา	 ต�าบลแม่ใส	 อ�าเภอเมือง 
จงัหวดัพะเยา	ซึง่เป็นวตัถปุระสงค์ของงานนี	้ก่อให้เกดิการร่วมคดิร่วมท�าแบบพนัธมติร	ดงัค�าพดูของนายกองค์การบรหิาร
ส่วนต�าบลและนักพัฒนาสุขภาวะที่ว่า	“ท�างานจนเป็นคนบ้านเดียวกัน	มองหน้าก็รู้ใจ”	เกิดการบูรณาการงานของหลาย
หน่วยงานร่วมกัน	 ท�าให้เกิดการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง	 ลดความเหนื่อยล้าของผู้น�า	 และประชาชนเข้าใจไปในทาง
เดยีวกนั	และเกิดการจดัการงบประมาณร่วมกนั	โดยใช้กระบวนการการวจิยัเชิงปฏิบตักิารแบบมส่ีวนร่วม	(Participation	
Action	Research:	PAR)	ในการขับเคลื่อน	และใช้ทรัพยากรจากภาคีต่างๆ	ดังนี้	
	 •	 คน	ประกอบด้วย	คณาจารย์	นิสิต	คณะพยาบาลศาสตร	์และคนในชุมชน	ได้แก่	ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม	พยาบาลและเจ้าหน้าที่	 รพ.สต.	แม่ใส	อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	ผู้น�าชุมชน	และ
คนในชุมชน	
	 •	 องค์ความรูจ้ากมหาวทิยาลยั	1)	ศาสตร์และศลิป์ทางการพยาบาลคือ	กระบวนการทางการพยาบาลและทกัษะ
ทางวิชาชีพ	2)	ศาสตร์ทางการสาธารณสุขคือ	การบริหารงานสาธารณสุข	3)	แนวคิดและทฤษฎีส�าคัญ	ได้แก	่แนวคิดการ
มส่ีวนร่วมและสร้างเสรมิพลงัอ�านาจ	แนวคดิพหลัุกษณ์ทางการแพทย์	แนวคดิสาธารณสุขมลูฐานทฤษฎ	ีStage	of	change	
ทฤษฎี	PRECEDE	Model	จากชุมชน	องค์ความรู้ด้านโภชนาการของชุมชน	อาหารหลักตามวิถีชีวิตชาวล้านนา	5	อย่าง
คือ	แกงแค	น�้าพริกปลา	ย�ามะถั่วมะเขือ	แกงผักเสียงดา	แกงผักสีเสียดและอาหารในพื้นถิ่นคือ	ผักพื้นบ้านลดเบาหวาน	
สมุนไพร	อาหารพื้นเมืองไร้กะท	ิ
	 •	 วัสดุอุปกรณ์ จากคณะพยาบาลศาสตร	์รพ.สต.	และ	อบต.	รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่	
	 • งบประมาณ	จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	ร่วมกับ	มพ.	อบต.	และหมู่บ้าน	

เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefits)
	 •	 ด้านสังคม:	 เกิดต้นแบบระบบสุขภาพชุมชน	 ที่มีเป้าหมายส่งเสริมให้ประชาชนคิด	 ท�า	 แก้ปัญหาได้ 
	 	 ด้วยตนเอง	
	 • ด้านสุขภาพ:	 1)	 ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี	 2)	 เกิดต�าบลสุขภาวะ	 แผนกลยุทธ์และแผนงาน/โครงการที่สอด	 
	 	 คล้องกัน
	 •	 ด้านการศึกษา:	 1)	 นิสิตเกิดกระบวนการเรียนรู้การน�าปัญญาไปสู่ความเข้มแข็งชุมชน	 2)	 อาจารย์คณะฯ 
	 	 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากโรงพยาบาลที่เน้นการรักษาสู่ชุมชนที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ	 3)	 เกิดความรู้ 
	 	 ใหม่ว่า	 การให้ข้อมูลที่ประชาชนเข้าใจชัดเจนน�าไปสู่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม	 4)	 เกิดนักวิจัยหน้าใหม่ 
	 	 ทั้งในคณะพยาบาลศาสตร์และในพื้นที	่จ�านวน	12	คน	และ	5)	เกิดผลงานวิจัย	จ�านวน	4	เรื่อง	
	 • ด้านเศรษฐกิจ:	เกิดการวางแผนท�าผงปรุงรสจากธรรมชาติเป็นวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มแม่บ้าน	

เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	และน�าไปสู่ผลงานวิชาการ	(Knowledge	sharing	and	scholarship)
	 ระบบสุขภาพชุมชนด้านการป้องกันเบาหวานด้วยวิถีล้านนา	 เริ่มจากการฝึกงานของนิสิตที่ต้องค้นหาปัญหา 
และความต้องการแก้ปัญหาท่ีแท้จริงของคนในชุมชน	 เริ่มด้วยการส�ารวจข้อมูล	 คืนข้อมูลให้กับคนในชุมชน	 การรับฟัง	
ความคดิเหน็	ความสนใจต่อปัญหาทีต้่องการแก้ไขของคนในชมุชน	จนเกดิเป็นโครงการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม:	ลดภัยจาก
โรคเบาหวาน	 ความดันโลหิตสูงของหมู่	 5	 กิจกรรมที่เกิดขึ้นมีหลากหลาย	 เช่น	 ให้ความรู้สอนสุขศึกษา	 จัดนิทรรศการ 
3	อ.	2	ส.	การออกก�าลังกายด้วยแอโรบิก	เป็นต้น	เกิดโครงการหมู่บ้านสร้างเสริมสุขภาพของหมู	่4	ได้แก่	การออกก�าลัง
กายด้วยยางยืด	การบริโภคผักพื้นบ้านลดเบาหวาน	ความดันโลหิตสูง	และการปลูกสวนสมุนไพร	เป็นต้น	ประเด็นส�าคัญ
ทีค้่นพบคอื	การคนืข้อมลูโดยแผนทีเ่ดนิดนิร่วมกบัผงัเครอืญาติ	ท�าให้คนในชมุชนเหน็สาเหตกุารเกดิเบาหวานว่า	มาจาก
พฤตกิรรมมากกว่าพนัธกุรรม	ซึง่ลดความเชือ่เดมิลงได้	และการให้ข้อมูลเปรยีบเทยีบทีง่่าย	ท�าให้คนในชมุชนเข้าใจ	กระตุน้
ให้เห็นว่าจ�าเป็นต้องเปลี่ยนพฤติกรรม	จากนั้นขยายไปยังรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล	2	เน้นการส่งเสริมสุขภาพ	นิสิตได้
คิดประดิษฐ์นวัตกรรมจากท่อ	PVC	เพื่ออธิบายกลไกการเกิดเบาหวานที่ท�าให้ประชาชนเห็นและเข้าใจง่าย
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 จากการเรียนการสอนสู่การวิจัย	จากการฝึกงานของนิสิตในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน	2	ที่นิสิต
ต้องค้นหาปัญหาและความต้องการแก้ปัญหาที่แท้จริงของคนในชุมชน	 ผ่านกระบวนการส�ารวจข้อมูลและคืนข้อมูล
สถานการณ์เบาหวานสู่ชุมชน	 ผู้เขียนมีบทบาทกระตุ้นและเสริมสร้างพลังอ�านาจของผู้น�าในชุมชน	 ให้ร่วมเป็นนักวิจัย 
ท้องถิ่น	กระตุ้นจิตส�านึกต่อบทบาทหน้าที่ผู้น�าท้องถิ่นด้านสุขภาพ	จิตส�านึกรักบ้านเกิด	โดยวิธีการประชุมแบบ	AIC	เพื่อ
วางแผนอนาคตของต�าบล	จากการประเมินหมู่บ้านทุกหมู่ด้วยเกณฑ์หมู่บ้านจัดการสุขภาพ	พบปัญหาส�าคัญ	6	ประการ3	

คือ	1)	ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่เคยท�า	SWOT-analysis	ระดับต�าบลร่วมกัน	2)	ต�าบลมีธรรมนูญสุขภาพแต่ขาดแผนพัฒนา
สุขภาวะต�าบล	ขณะเดียวกันแผนต�าบลไม่ได้ระบุประเด็นด้านสุขภาพไว้	3)	แม้แต่ละหมู่บ้านจะมีแผนหมู่บ้าน	แต่บางหมู่
ไม่มีแผนงานด้านสุขภาพ	บางหมู่ผลักภาระให้เป็นหน้าที่	 อสม.	 ตามล�าพัง	 4)	 โครงการด้านสุขภาพและการสร้างเสริม 
สุขภาพซ�้าซ้อนไม่เกิดกระบวนการเรียนรู้จากปีที่ผ่านมา	 5)	 หมู่บ้านส่วนใหญ่ขาดการท�า	 PDCA	 และรายงานติดตาม
ประเมินผล	 และ	 6)	 ผู้น�าเกิดความเหน่ือยล้า	 เน่ืองจากมีภาระหน้าที่หลายด้าน	 ต้องการคนช่วยเหลือและผู้สืบทอด 
การพัฒนาชุมชน
	 ทีป่ระชุมจงึมมีตแิก้ปัญหาดงักล่าวด้วยวธิ	ี1)	จดัตัง้นกัพฒันาสขุภาวะต�าบล	(นายก	อบต.	ประธานสภา	อบต.	ก�านนั	
ผู้ใหญ่บ้าน	12	หมู่บ้าน	อบต.	ตัวแทนภาคประชาชน	ปราชญ์ชาวบ้าน	ประธานแม่บ้าน	ประธานเยาวชน	ประธานผู้พิการ	
ครูในโรงเรียน	และพระ)	 จ�านวน	17	คน	 เพื่อวางแผนระดับนโยบาย	2)	 จัดท�าแผนพัฒนาสุขภาวะต�าบลแม่ใส	 เพื่อให้
สอดคล้องกับธรรมนูญสุขภาพ	 3)	 ประกาศเจตนารมณ์แม่ใสเมืองน่าอยู่สู่ต�าบลสุขภาวะเพื่อให้ประชาชนรับรู้รับทราบ 
4)	พัฒนาแผนงาน/โครงการด้านการส่งเสรมิสขุภาพและสขุภาวะคนในชมุชนทีไ่ม่ซ้อนทบักนัและพฒันากระบวนการเรยีนรู	้
และ	5)	สร้างนักพัฒนาสุขภาวะระดับหมู่บ้าน	เพื่อก�าหนดกิจกรรมโครงการ	ประเมินผลและรายงานผลอย่างเป็นระบบ

3		 ชนิตา	ประดิษฐ์สถาพร.	2556.	รายงานวิจัยกระบวนการเรียนรู้สู่ต�าบลสูขภาวะ.	

	 ผู้เขียนท�าหน้าท่ีกระตุ้น	 สนับสนุน	 ส่งเสริมให้อาจารย์ของคณะจากส่วนโรงพยาบาลเข้าร่วมวิจัยน�าร่องเรื่อง	
พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุสุขภาพดีซึ่งพบว่า	ผู้สูงอายุต�าบลแม่ใส	ทานผักพื้นบ้านในสวน	ในนา	กว๊านพะเยา	ทานอาหาร
พืน้เมอืง	ไม่เป็นแกงกะท	ิมเีหงือ่ออกทกุวนั	และไม่เครยีด	ผลจากการวจิยันีน้�าไปสู่การวเิคราะห์คุณค่าทางโภชนาการจาก
อาหารหลักที่คนในชุมชนนิยมบริโภค	5	อย่างคือ	แกงแค	น�้าพริกปลา	ย�ามะถั่วมะเขือ	แกงผักเสียงดา	และแกงผักสีเสียด	 
ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์การแพทย	์ มหาวิทยาลัยพะเยายืนยันว่า	 เป็นเมนูอาหารสุขภาพ	 จากนั้นอาจารย์ของคณะร่วมกัน
พัฒนาโปรแกรมการดูแลและจัดการตนเองของกลุ่มเส่ียงเบาหวาน	พัฒนาคู่มือการดูแลและจัดการตนเองส�าหรับกลุ่ม
เสี่ยงเบาหวาน	 เกิดแนวปฏิบัติในการออกก�าลังกาย	 การส่งเสริมการจัดการอารมณ์	 นอกจากน้ันคณะผู้วิจัยร่วมกับ 
นักวิจัยท้องถิ่นได้ร่วมค้นหาสาเหตุความพร่องในการดูแลตนเองของกลุ่มป่วยเบาหวานพบว่า	 แกง	 1	 หม้อของแต่ละ 
ครัวเรือน	ใส่เครื่องปรุง	5	อย่าง	ได้แก	่กะปิ	น�้าปลา	ปลาร้า	ผงปรุงรส	และผงชูรส	ท�าให้ทานข้าวได้ปริมาณมาก	3	ก�าปั้น
ต่อมื้อ	
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 จากวจิยัสูบ่รกิารวชิาการ	คณะผูว้จิยั	นักพฒันาสขุภาวะ	และนสิติร่วมกนัจดัโครงการเวทสีมัมนาและรบัฟังข้อคดิ

เหน็การด�าเนนิงานหมูบ้่านต้นแบบสร้างเสรมิสขุภาพ	ได้หมูบ้่านต้นแบบ	2	หมูบ้่านคอื	หมู	่5	หมูบ้่านต้นแบบปรบัเปลีย่น

พฤติกรรม	และหมู่	4	หมู่บ้านส่งเสริมสุขภาพ	กิจกรรมที่เกิดขึ้น	ได้แก่	การออกก�าลังกายโดยใช้ยางยืด	การสาธิตการออก

ก�าลังกายด้วยตารางเก้าช่อง	 โดยวิทยากรสถาบันการพลศึกษาและนักกีฬาทีมชาติ	 การจัดการอารมณ์โดยหลักพุทธวิถี	

การปลูกสวนผักพื้นบ้านสมุนไพรลดเบาหวาน	 เกิดเป็นกติกาหมู่บ้าน:	 กินข้าวก่อนเวลา	 20.00	 น.	 กินข้าวลดลงจาก 

3	ก�าปั้นเหลือ	1	½	ก�าปั้น	เพิ่มปริมาณผักในอาหารให้ได้	2-3	ส่วนต่อมื้อโดยเฉพาะมื้อเย็น	ลดปริมาณผงชูรส	ผงปรุงรส	

กะปิ	น�า้ปลา	และปลาร้าในแกง	1	หม้อ	เกิดจ�านวนครัวเรือนที่ตั้งเป้าหมายลดเบาหวานตลอด	1	ปี	โดยหลักฐานนี้เป็น

แผนที่ให้ความร่วมมือ	 อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใหญ่บ้าน	 โดยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ร่วมกิจกรรมและ

สนับสนุนงบประมาณบางส่วนในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

	 นอกจากนั้น	ผอ.รพ.สต.	เห็นความส�าคัญของผู้ดูแลอาหารในครัวเรือน	จึงร่วมกับคณะผู้วิจัยจัดโครงการแกนน�า

สุขภาพครอบครัว	 เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปรุงอาหาร	ผู้ดูแลอาหาร	และแม่ค้า	 เห็นความส�าคัญของตนเองในการปรุงอาหารว่า

ควรต้องลดหวาน	 มัน	 เค็ม	 จากการอบรมน้ีน�าไปสู่การเข้าร่วมประกวดการปรุงอาหารลด	 หวาน	 มัน	 เค็ม	 ของจังหวัด 

และต�าบลแม่ใสได้รางวัลรองชนะเลิศ	

 บรกิารวชิาการ สู ่ท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม จากข้อมลูข้างต้นน�าเสนอต่อ	ผอ.โรงเรยีนชมุชนบ้านแม่ใส	เกดิความ

ตระหนกัถงึโทษของผงปรงุรสและผงชรูส	ประโยชน์ของผกัพืน้บ้าน	อาหารพืน้เมอืง	จงึน�าแม่ครวั	ครโูภชนาการมาพดูคุย	

ตกลงร่วมกัน	 เกิดการลดปริมาณผงปรุงรสและผงชูรสของแม่ครัวในอาหารกลางวันนักเรียน	 อย่างละซองเหลือครึ่งซอง	

ยินดีให้นักพัฒนาสุขภาวะมาให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับผักพื้นบ้าน	 อาหารพื้นเมือง	 และผลักดันให้เด็กและเยาวชน 

ร่วมส�ารวจผักพื้นบ้านที่เป็นสมุนไพรในครัวเรือน	ผ่านโครงการวัฒนธรรมอาหาร	วัฒนธรรมก้นครัวสู่เด็กและเยาวชน	

เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)
 พื้นที่ต�าบลแม่ใส	 มีความตื่นตัวและมีการพัฒนาต�าบลสุขภาวะอย่างต่อเนื่อง	 โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	อาทิ	ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.)	และส�านักงานหลกัประกนัสขุภาพ 

แห่งชาติ	 (สปสช.)	 โดย	 สปสช.	 ได้ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ	 คัดกรอง	 กลุ่มเส่ียงและกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานจากนักพัฒนา 

สขุภาวะจ�านวน	6	โครงการ	และผลกัดนัต�าบลแม่ใสเป็นต้นแบบต�าบลสุขภาวะระดบัจงัหวดั	โรงเรยีนชุมชนแม่ใสสนบัสนนุ

โครงการวัฒนธรรมอาหารล้านนาอาหารสุขภาพ	กลุ่มแม่บ้านวางแผนท�าผงปรุงรสจากธรรมชาติเป็นวิสาหกิจชุมชนและ

ตั้งกติกาลดผงปรุงรส	 ผงชูรสในงานบุญ	 นอกจากนี้	 ต�าบลแม่ใสยังเป็นพื้นที่ศึกษาดูงานการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

ด้านการป้องกันเบาหวาน	ด้วยอาหารวิถีล้านนาให้กับส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ	(สสอ.)	กระทุ่มแบนอีกด้วย	

	 ส�าหรับนักวิชาการได้มีการน�าเสนองานวิจัยจากผลงานดังกล่าวในเวทีต่างๆ	 เช่น	 การประชุมนานาชาติ	 

“Transforming	 Contemporary	 Nursing”	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยนเรศวร	 วันที่	 1-3	 ธันวาคม	 2557	 

เรือ่ง	Self-management	program	for	type	2	diabetes	patients:	a	systematic	review	และการประชุมนานาชาต	ิ

“การป้องกันและจัดการโรคเรื้อรัง”	โรงพยาบาลรามาธิบด	ีมหาวิทยาลัยมหิดล	วันที่	26	ธันวาคม	2557	เรื่อง	“ปัจจัยที่

มผีลต่อพฤตกิรรมสขุภาพของกลุม่เสีย่งเบาหวาน	ต�าบลแม่ใส	อ�าเภอเมอืง	จังหวดัพะเยา”	ส่วนงานวจิยัเรือ่งระบบสขุภาพ

ชุมชนด้านการป้องกันเบาหวานด้วยอาหารวิถีล้านนา	อยู่ระหว่างการส่งวารสาร	 International	 Journal	 of	 Public	

Health	และงานวจิยัเรือ่งพฤตกิรรมสขุภาพของผู้สูงอายสุุขภาพด	ีอยูร่ะหว่างการส่งวารสารพยาบาลสาธารณสุข	นอกจากนี้	

นักวิชาการยังได้รับงบประมาณสนับสนุนวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวเนื่อง	อาทิ	จาก	สกว.	เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส

จากธรรมชาติ	และการติดตามประเมินผลการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง	กลุ่มป่วยเบาหวานในผู้สูงอาย	ุพื้นที่ต�าบลแม่กา

จากมหาวิทยาลัยพะเยา	 เรื่องชุดสิทธิประโยชน์ส�าหรับกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน	 และวิจัยเรื่องผลของโปรแกรมเสริมสร้าง

สมรรถนะนักพัฒนาสุขภาวะต่อความรู้ความสามารถในการเป็นพิธีกร	และผู้น�านันทนาการ	ทุนบริการวิชาการ	โครงการ

วัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านล้านนาสุขภาพก้นครัวสู่เยาวชนปีที่	2	และโครงการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรู

พืชของเกษตรกรชาวแม่ใส	ทุนบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข	
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“ฮักตัวเก่า	ฮื้อเบาหวาน	มัน	เค็ม	เติมเต็มด้วยผักผลไม้

หมั่นออกก�าลังกาย	คลายเครียด”

	 ต�าบลแม่พลู	อ�าเภอลับแล	จงัหวดัอตุรดติถ์	เป็นชุมชนทีม่ผู้ีป่วยเบาหวานเพิม่

ขึน้จากปี	2553	ถงึ	2555	พบความรนุแรงของโรค	เช่น	แผลทีเ่ท้าและตดันิว้	ตาพร่ามวั	

ไตเสื่อม	 และเสียชีวิต	 เมื่อวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดโรคเบาหวานนอกจาก

พนัธกุรรมแล้ว	สาเหตทุีส่�าคัญคือ	พฤติกรรมการด�าเนนิชีวติทีไ่ม่มคีวามสมดลุในด้าน

การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ	 เช่น	 พฤติกรรมการบริโภคอาหารที่หวาน 

มัน	 เค็มมากเกินไป	 การใช้ชีวิตที่พึ่งพาเทคโนโลยีท�าให้ขาดการออกก�าลังกาย	 

และสภาพสังคมที่มีผลต่อสุขภาพจิต	 สาเหตุเหล่านี้เป็นส่ิงที่สามารถปรับเปล่ียนได	้

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วยนั้นพบว่า	 มีประสิทธิภาพในการป้องกันและ 

ชะลอการเกิดโรคเบาหวานได	้ดังนั้น	การป้องกันหรือส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยด้วยการ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรม	 จึงควรกระท�าควบคู่กับการรักษาจากความต้องการของ 

ชุมชนที่จะลดความรุนแรงของสถานการณ์โรคเบาหวานในท้องถิ่น		

	 ในฐานะนักวิชาการหลักสูตรอาหารและโภชนาการ	จึงได้ร่วมลงพื้นที่บริการ

วิชาการและให้ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน	 ซึ่งเป็นไป 

ตามวสิยัทศัน์ของมหาวทิยาลยัลยัราชภฏัอตุรดติถ์ทีว่่า	“มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น	 ปฏิบัติพันธกิจเพื่อชี้น�าแก้ปัญหาท้องถิ่นและ

สังคม”	 โดยประสานการท�างานร่วมกับนักวิชาการสาธารณสุข	ประจ�าโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบลแม่พูลและผามูบ	 องค์กรและภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น 

ซ่ึงเป็นการท�างานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่โดยใช้รูปแบบ

การสื่อสารที่มุ่งส่งเสริมการบริโภคอาหารจากผักพื้นบ้าน	เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การบริโภคและขยายผลความรู้ไปสู่ผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน	เพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ผู้เขียน:   อาจารย์รสสุคนธ์	วงษ์ดอกไม้

หน่วยงาน:		 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ระยะเวลาด�าเนินการ:  มกราคม	2555	ถึง	มกราคม	2556

ค�าส�าคัญ:  การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 ต�ารับอาหารผักพื้นบ้านการปรับเปลี่ยน 

	 	 พฤติกรรมการบริโภค

รูปแบบการถ่ายทอดความรู	้
เรื่องผักพื้นบ้านที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยน	
พฤติกรรมการบริโภคของผู้ป่วยเบาหวาน
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ในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานและน�าพาชุมชนไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี	 ซ่ึงหลักสูตรอาหารและโภชนาการได้ร่วม

ลงพื้นที่บริการวิชาการและให้ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชน	

ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)
	 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 (Participation	 Action	 Research:	 PAR)	 โดยใช้ 

การประสานระหว่างกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	 การศึกษาเอกสาร	 การวิจัยภาคสนาม	 การสนทนา 

กลุ่ม	การสัมภาษณ์	การประชุม	การจัดเวทีสรุปบทเรียน	รวมถึงการจัดฝึกอบรม	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อต้องการปรับ

พฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นโรคเบาหวาน	โดยใช้ความรู้เรื่องต�ารับอาหารผักพื้นบ้านต้านเบาหวานเป็น

สื่อกลางในการเชื่อมโยงให้ผู้ป่วยน�าไปปฏิบัติ	กลุ่มเป้าหมายคือ	ผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินในพื้นที่ที่สนใจเข้าร่วม

โครงการจ�านวน	90	คน	ซ่ึงเป็นผูป่้วยเบาหวานทีอ่าศยัในต�าบลแม่พลู	อ�าเภอลบัแล	จงัหวดัอตุรดติถ์	และเข้ารบัการรกัษา

ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบลแม่พูล	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบลผามูบ	และโรงพยาบาลลับแล	

ทุกฝ่ายมีการท�างานร่วมกันแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	ดังนี้	

 การร่วมคดิร่วมท�าของชมุชนุ	ซ่ึงประกอบด้วย	กองสาธารณสุขของเทศบาลหวัดง	และองค์การบริหารส่วนต�าบล

แม่พูล	 ผู้อ�านวยการและพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลแม่พูลและผามูบ	ก�านันและผู้ใหญ่บ้าน	

อาสาสมัครสาธารณสุข	 ผู้ป่วยเบาหวานและบุคคลในครอบครัว	 อาจารย์นักวิจัยจากหลักสูตรอาหารและโภชนาการ	

หลักสูตรนิเทศศาสตร์	และนักศึกษาจากหลักสูตรอาหารและโภชนาการ	ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อทบทวนสภาพปัญหา

สขุภาพของประชาชนในพืน้ทีพ่ร้อมกบัหาแนวทางการแก้ปัญหา	ร่วมกนัค้นหาสือ่ทีเ่หมาะกบัชมุชนและด�าเนนิการใช้สือ่	

จากน้ันผู้ป่วยเบาหวานทุกคนปฏิบัติตัวร่วมกันตาม

สโลแกนทีว่่า	“ฮักตวัเก่า	ฮ้ือเบาหวาน	มนั	เค็ม	เตมิเตม็	

ด้วยผักผลไม้	 หมั่นออกก�าลังกายคลายเครียด”	

ตดิตามประเมนิการปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมการบรโิภค

ผักพื้นบ้านของผู้ป่วยเบาหวานและระดับน�้าตาล 

ในเลอืด	เป็นระยะเวลา	4	เดอืน	เม่ือได้ข้อค้นพบมกีาร

ตรวจสอบและแก้ไขเพื่อให้เกิดความถูกต้องร่วมกัน	

ระหว่างทมีวจิยัและชมุชน	มอบให้องค์กรหรอืหน่วยงาน	

ที่เกี่ยวข้องน�าองค์ความรู้ที่ได้น�าไปใช้ประโยชน์ต่อ 

ในพื้นที่

 การใช้องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย	 คือ	 องค์ความรู้ทางด้านโภชนาการ	 เพื่อวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ 

และประโยชน์ของต�ารับอาหารผักพื้นบ้าน	และปรับต�ารับให้เป็นต�ารับเพื่อสุขภาพเหมาะส�าหรับผู้ป่วยเบาหวาน	รวมถึง

การแนะน�าความรูท้างด้านโภชนาการในการเลอืกกนิอาหารท้องถิน่เพือ่ควบคมุระดบัน�้าตาลในเลอืดให้ปกต	ิมกีารบรูณาการ	

ศาสตร์ทางโภชนาการกับศาสตร์ทางด้านนิเทศศาสตร์	 โดยอาจารย์ทีมวิจัยจากภาควิชานิเทศศาสตร์มาร่วมคิดรูปแบบ

การสื่อสารต�ารับอาหารผักพื้นบ้าน	10	ต�ารับ	ได้แก่	ส้าผักกาด	แกงแค	ฮ่วมผัก	ป่นมะเขือ	แกงส้มมะหนุน	แกงส้มตูนใส่

มะละกอ	หัวปลีใส่ผักกูด	น�า้พริกปลาย่าง-ผักต้ม	น�้าพริกอ่อน-ผักต้ม	น�า้พริกปลาร้า-ผักต้ม	ที่เน้นการใช้สื่อที่เข้าใจง่าย

เหมาะสมกับบริบทชุมชน	 จึงเกิดการสื่อสาร	 4	 รูปแบบ	 ได้แก่	 สื่อกิจกรรม	 สื่อบุคคล	 ส่ือส่ิงพิมพ์	 และสื่ออุปกรณ์ 

ให้ผู้ป่วยเบาหวานน�าไปปฏิบัติ

 วัสดุอุปกรณ์	 ได้จากความร่วมมือของผู้ป่วยเบาหวานและครอบครัว	 เช่น	 วัตถุดิบในท้องถิ่นและอุปกรณ์ในการ

ประกอบอาหาร	 รพ.สต.	 อ�านวยความสะดวกในด้านสถานที่จัดกิจกรรม	 และอุปกรณ์ในการติดตามพฤติกรรมของ 

ผู้ป่วยเบาหวานโดยได้รับการสนับสนุนจากหลักสูตรอาหารและโภชนาการ

 งบประมาณ	ได้รับการสนับสนุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	
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เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefits)
 1. แกนน�าด้านสขุภาพและบคุคลต้นแบบ	จากการค้นพบผูป่้วยเบาหวานต้นแบบคอื	พีจ่�ารสั	ซึง่เป็นผูท้ีป่ฏบิตัิ

ตัวเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านดูแลสุขภาพจนกระทั่งระดับน�้าตาลในเลือดเป็นปกต	ิ พี่จ�ารัสได้น�าความรู้ไปบอกกับเพื่อนบ้าน

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์แบบเพื่อนช่วยเพื่อน	 ท�าให้สามารถชักชวนเพื่อนบ้านมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ซ่ึงสอดคล้อง 

กับงานวิจัยของ	Kazuhiko	Kotani	 and	Naoki	 Sakane	ที่ได้วิจัยแบบมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยใช้วิธี

การกลุ่มแบบเพื่อนช่วยเพื่อน	มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ป่วย	

 2. ผู้ป่วย	จากผลการวิจัยพบว่า	ผู้ป่วยซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง	มีการรับรู้สื่อทั้ง	4	ชนิด	

ท�าให้เกดิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการบรโิภคได้อย่างต่อเนือ่ง	เม่ือรวบรวมข้อมลูปรมิาณการบรโิภคผกัและระดบัน�า้ตาล

ในเลือดพบว่า	 กลุ่มท่ีเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งมีค่าเฉล่ียปริมาณผักที่บริโภคเท่ากับ	 208.45+68.09	 กรัม	 และสามารถ

ควบคุมระดับน�้าตาลในเลือดได้	 มีค่าเฉลี่ยระดับน�้าตาลหลังอดอาหารเท่ากับ	 115.83+16.94	 มิลลิกรัมต่อลิตร	 (mg/l)	 

ซึง่ใกล้เคยีงค่าปกต	ิ(ค่าปกติ	<130	mg/l)	ส่วนกลุม่ทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมไม่สม�า่เสมอมค่ีาเฉลีย่ระดบัน�า้ตาล	152.57+42.45	

mg/l	 และปริมาณผักท่ีบริโภคมีค่าเฉลี่ย	 134.42+55.07	 กรัม	 เมื่อติดตามพฤติกรรมและอาการของผู้ป่วยเบาหวาน 

ผ่านทางพยาบาลวิชาชีพของ	 รพ.สต.	 แม่พูลและผามูบพบว่า	 ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ	 มีอาการดีขึ้น	 ท�าให้กินยาน้อยลง 

ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยเบาหวานส่งผลท�าให้สุขภาพดีขึ้น	 ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการน�าไปสู่การ 

มีสุขภาพดีของคนในชุมชนทั้งต�าบล	

 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น	 ได้แก่	 อสม.	 รพ.สต.	 อปท.	 มีบทบาทที่ชัดเจนในการมีจิตอาสา	 ร่วมคิด 

ร่วมท�า	 ร่วมติดตามดูแลผู้ป่วยเบาหวานในโครงการฯ	 อย่างใกล้ชิด	 ท�าให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคประสบ 

ความส�าเร็จ	 และมีการด�าเนินการต่อ	 เช่น	 รพ.สต.	 ได้ด�าเนินการโครงการการส่งเสริมผักพื้นบ้านต้านเบาหวานอย่าง 

ต่อเนื่องโดยมีเทศบาลจัดสรรงบประมาณสนับสนุน	 และมีการติดตามผลการรับประทานต�ารับอาหารพื้นบ้านพบว่า	 

มีความสัมพันธ์กับการลดยาเบาหวาน	อีกทั้งมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเข้มแข็งและชักชวนให้คนที่ยังไม่ได้

เข้าร่วมมาเข้ากลุ่มเพิ่มมากข้ึน	 ได้เผยแพร่ต�ารับอาหารพื้นบ้านต้านเบาหวานโดยการน�าเสนอในนิทรรศการและสื่อสาร

ประเภทต่างๆ	เช่น	หนงัสอืพมิพ์	รายการโทรทศัน์	ท�าให้ชมุชนเหน็คณุค่าและคณุประโยชน์ของอาหารท้องถิน่ทีม่ใีนพืน้ท่ี

ของตนเอง	

 4. มหาวทิยาลยั นกัศกึษาหลกัสูตรอาหารและโภชนาการเกดิกระบวนการเรยีนรูใ้นรายวชิาหลักการจดัอาหาร

และโภชนบ�าบัด	 โดยได้ท�ากรณีศึกษาเรื่องการจัดอาหารส�าหรับผู้ป่วยเบาหวาน	พร้อมทั้งติดตามให้ค�าแนะน�าทางด้าน

โภชนาการกับผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนโดยร่วมกับพยาบาลวิชาชีพจาก	รพ.สต.

เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	และน�าไปสู่ผลงานวิชาการ	(Knowledge	sharing	and	scholarship)
	 จากการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน	หน่วยงานในท้องถิ่น	และนักวิจัย	รวมถึงแม่ค้าแกงถุงในตลาดปรับเปลี่ยน

การปรุงอาหารให้มีรสชาติ	 ลดหวาน	 มัน	 เค็ม	 ท�าให้เพิ่มทางเลือกในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน	

และมีการจัดกิจกรรมแลกคูปองอาหารเพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานเรียนรู้รสชาติอาหารและสร้างความมั่นใจให้กับแม่ค้าใน 

การขายอาหารลดหวาน	 มัน	 เค็ม	 ว่าสามารถขายได้ในชุมชน	 ท�าให้เกิดแนวทางการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน 

ในชุมชนด้วยอาหารท้องถิ่น	ผลิตเป็นสื่อที่เหมาะกับบริบทของชุมชนซึ่งเกี่ยวข้องกับการเลือกบริโภคผักที่มีในชุมชนเพื่อ

ควบคมุโรคเบาหวาน	และในด้านการรกัษา	คุณหมอ	รพ.สต.	ได้มส่ีวนร่วมในการเพิม่เตมิข้อมลูยาทีใ่ช้รกัษาเบาหวานเพือ่

ให้	 อสม.	 ได้น�าไปใช้ถ่ายทอดเรื่องแนวทางการบริโภคอาหารผักพื้นบ้านต้านเบาหวาน	 รวมถึงการใช้ยาที่ถูกต้องคือ 

คูม่อืแกนน�าผูป่้วยเบาหวาน	รวมถงึ	“ปฏทินิสุขภาพด”ี	ซึง่ใช้ตดิตามการปฏบิตัติวัด้านอาหาร	อารมณ์	และการออกก�าลงักาย	

ของผูป่้วยเบาหวานในแต่ละเดอืน	ผู้วจิยัได้น�าเสนอผลการวจิยัเรือ่ง	“การให้โภชนศกึษาเรือ่งต�ารบัอาหารผกัพืน้บ้านเพือ่

เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคในผู้ป่วยเบาหวาน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลแม่พูล	อ�าเภอลับแล	จังหวัดอุตรดิตถ์”	

ในงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาต	ิครั้งที่	8	ปี	2557	
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เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)
	 เม่ือคืนข้อมูลให้ชุมชนพบว่า	 หน่วยงานในท้องถิ่นคือ	 เทศบาลหัวดงได้มีการน�าผลการวิจัยไปด�าเนินการต่อโดย

การจัดสรรงบประมาณเพื่อขยายผลของโครงการผักพื้นบ้านต้านเบาหวานซึ่งท�าร่วมกับ	 รพ.สต.	 แม่พูล	 เป็นผลให้เกิด

กจิกรรมการดแูลผูป่้วยเบาหวานอย่างต่อเนือ่ง	ประกอบด้วยกจิกรรมการให้ความรูเ้รือ่งการบรโิภคอาหารทีถ่กูต้องส�าหรบั

ผู้ป่วยเบาหวาน	 ซ่ึงหลักสูตรอาหารและโภชนาการได้ร่วมลงพื้นที่บริการวิชาการและให้ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพของ 

ผูป่้วยเบาหวานในชมุชน	ซ่ึงเป็นไปตามวสิยัทศัน์ของมหาวทิยาลัยลัยราชภัฏอตุรดติถ์ทีว่่า	“มหาวทิยาลัยราชภัฏอตุรดติถ์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่นปฏิบัติพันธกิจเพื่อชี้น�าแก้ปัญหาท้องถิ่นและสังคม”

เอกสารอ้างอิง
กรมการแพทย์.	2556.	เอกสารข้อมลู.	สถานการณ์โรคเบาหวาน ความดนัโลหติสงูและภาวะแทรกซ้อนในประเทศไทย.	 

	 สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย	์กรมการแพทย์	กระทรวงสาธารณสุข.

Kazuhiko	Kotani	and	Naoki	Sakane.	2004.	Effects of a self-help group for diabetes care in long-term  

 patients with type 2 diabetes mellitus: an experience in a Japanese rural community.	 

	 Australian	Journal	of	Rural	Health.	Vol	12	(6),	251-252.
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“Roles	of	doctors	and	social	responsibility”

	 จากการส�ารวจของส�านักงานส�ารวจสุขภาพประชาชนไทย	 สถาบันวิจัย 

ระบบสาธารณสุข	 ภายใต้โครงการส�ารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการสัมภาษณ์ 

และตรวจร่างกาย	 ครั้งที่	 4	 ปี	 2551-2552	 พบว่า	 ความชุกของโรคเบาหวานใน

ประชากรไทยอายุ	15	ปีขึ้นไป	มีร้อยละ	6.9	นอกจากนี้พบว่า	ความชุกในเพศหญิง

มากกว่าเพศชาย	(ร้อยละ	7.7	และ	6.0	ตามล�าดบั)	และความชกุเพิม่ขึน้ตามอายุจาก

ร้อยละ	 0.6	 ในกลุ่มอายุ	 15-29	 ปี	 ความชุกเพิ่มขึ้นสูงสุด	ณ	 กลุ่มอายุ	 70-79	 ป ี

ในผู้ชาย	(ร้อยละ	19.2)	และ	60-69	ปีในผู้หญิง	(ร้อยละ	16.7)	หรือแม้กระทั่งพื้นที่

ของจังหวัดชลบุรี	 โดยจากข้อมูลส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีพบว่า 

ในปีงบประมาณ	 2557	 จังหวัดชลบุรี	 ความชุกของเบาหวานในประชากรไทยอายุ 

15	ปีขึ้นไป	ร้อยละ	3.09	ประกอบกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ในฐานะมหาวิทยา	

ลัยของรัฐ	 ได้มีการก�าหนดผลสัมฤทธิ์ที่	 5:	 เป็นบ้านอันอบอุ่นของคนดีและเก่งและ 

มีความรับผิดชอบต่อสังคม	 โดยใช้ยุทธศาสตร์	 “เกื้อกูล”	 ที่มีเป้าประสงค์ที่	 2	 คือ	 

การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนชุมชน	 (University	 Social	 Responsibility)	 ซึ่งใน

การด�าเนนิงานทีผ่่านมา	คณะแพทยศาสตร์	โดยภาควชิาเวชศาสตร์ป้องกนัและสงัคม	

ได้มรีายวชิาทฤษฎเีวชศาสตร์ครอบครวัและเวชศาสตร์ชมุชน	และรายวชิาเวชปฏบิตัิ

ครอบครวัและเวชศาสตร์ชมุชนให้นสิติแพทย์ชัน้ปีที	่5	ได้ฝึกปฏิบตัแิละจดัท�าโครงการ

แก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชน	

	 โดยในปีการศึกษา	2557	(ระหว่างเดือนมิถุนายน	2557	ถึง	เดือนกุมภาพันธ์	

2558)	มีนิสิตแพทย์จ�านวนทั้งสิ้น	212	คน	แบ่งเป็น	13	กลุ่ม	ลงในพื้นที่	2	จังหวัด	

ผู้เขียน:		 	 ดร.ธนะภูม	ิรัตนานุพงศ	์และคณะ

หน่วยงาน:		 คณะแพทยศาสตร	์จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาด�าเนินการ:		 มิถุนายน	2557	ถึง	กุมภาพันธ์	2558

ค�าส�าคัญ:		 เบาหวาน		เวชศาสตร์ชุมชน		เวชปฏิบัติครอบครัว		นิสิตแพทย์

การผสมผสานการฝึกปฏบิตัิ
เวชปฏิบัติ	ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชนกับ
การแก้ปัญหาโรคเบาหวาน	ในชุมชนของ
นิสิตแพทย์	ชั้นปีที	่5	คณะแพทยศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ประกอบด้วย	1)	พืน้ทีอ่�าเภอพนสันคิม	อ�าเภอแหลมฉบงั	อ�าเภอบางละมงุ	อ�าเภอพานทอง	และเมืองพทัยา	จงัหวดัชลบรุ	ี

2)	พื้นที่อ�าเภอหนองแค	และอ�าเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี	 โดยการประเมินผลการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าว	

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของคณะแพทยศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ประการหน่ึงคือ	 บทบาทแพทย์และ

ความรับผิดชอบต่อสังคม	(Roles	of	doctors	and	social	responsibility)	

ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)
	 โครงการแก้ไขปัญหาเบาหวานมีการด�าเนินงานถึง	 5	 โครงการย่อย	 จากโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข 

ทั้งสิ้น	13	โครงการ	โดยแต่ละโครงการฯ	นิสิตแพทย์ได้มีการขับเคลื่อนงานร่วมกับองค์กรต่างๆ	ในชุมชน	ตั้งแต่เริ่มคิด

ร่วมท�ากบัชมุชนและภาคทีีเ่กีย่วข้อง	อาท	ิอาสาสมคัรประจ�าหมูบ้่าน	(อสม.)	เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุของโรงพยาบาลชมุชน	

และโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	(รพ.สต.)	เจ้าหน้าทีจ่ากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	โดยน�าปัญหาและความต้องการ

ของชุมชนเป็นตัวตั้ง	ทั้งนี	้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ	ได้มีประชาชนในพื้นที่ด�าเนินโครงการมาร่วมกิจกรรม	ดังนี้

 ชื่อโครงการ พื้นที่ด�าเนินการ
 จ�านวน

   ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน)

	 บัวลอยไข่ไม่หวาน	 ต�าบลบัวลอย	อ�าเภอหนองแค	จังหวัดสระบุรี	 94	

	 ใส่ใจปรงุอาหาร	ผสมผสานการท�าบญุ	 ชุมชนหนองอ้อ	อ�าเภอบางละมุง	จังหวัดชลบุรี	 129

	 ไร่เสธ์รวมใจ	พ้นภัยเบาหวาน	 ต�าบลหนองเหียง	อ�าเภอพนัสนิคม	จังหวัดชลบุรี	 77

	 การตรวจคัดกรองเบาหวาน		 ต�าบลหนองปรือ	อ�าเภอบางละมุง	จังหวัดชลบุรี	 230

	 ความดนัโลหติสงูและกลุม่เมตาบอลกิ

	 เลี่ยงหวาน	ลดมัน	รู้ทันเค็ม	 ต�าบลนาเกลือ	อ�าเภอบางละมุง	จังหวัดชลบุรี	 90

	 เติมเต็มคุณภาพชีวิต

กิจกรรม	“หนึ่งร้านค้า	หนึ่งความรู้สู่ชุมชน”

(One	shop	One	knowledge)

กิจกรรม	“Healthy	kitchen	จานเด็ดสุขภาพดี”
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เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefit)
 ส�าหรบัพืน้ทีถึ่งแม้ว่าในภาพรวมการด�าเนนิงานของนสิติแพทย์ทีแ่ก้ไขปัญหาสขุภาพ	โดยเฉพาะอย่างย่ิงโรคเบาหวาน	

ยงัไม่เหน็ผลอย่างชัดเจนทางด้านการดแูลตนเองของประชาชนในพืน้ที	่หรอืแม้กระทัง่ผลทางการควบคมุระดบัน�า้ตาลใน

กระแสเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน	แต่กิจกรรมในแต่ละโครงการฯ	ได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นคนใน

พื้นที่และตัวนิสิตเอง

	 ในส่วนของมหาวิทยาลัย	นอกจากการประเมินผลการเรียนการสอนของรายวิชาทฤษฎีเวชศาสตร์ครอบครัวและ

เวชศาสตร์ชุมชน	และรายวิชาเวชปฏิบัติครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน	ส�านักงานกิจการนิสิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

ได้บรรลเุป้าประสงค์ตามภารกจิหลกัคอื	พฒันานสิติและบคุลากรให้มทีกัษะชวีติ	มีจติส�านกึจติอาสา	มคีวามรบัผดิต่อสงัคม	

ฝึกการเป็นผูใ้ห้	ผู้ตาม	และผูน้�าความรูจ้ากมหาวทิยาลัยสู่ห้องเรยีนชุมชน	ผ่านกระบวนการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วม	เกดิการ

เรียนรู้ร่วมกัน	 บนพื้นฐานความต้องการของชุมชน	 และตอบสนองการท�างานเพื่อสังคม	 ถึงแม้เป้าหมายสูงสุดของการ

ด�าเนินกิจกรรมทางด้านสุขภาพคือการมีสุขภาวะ	 ซึ่งผลลัพธ์นั้นอาจจะไม่สามารถเห็นได้ใน	 1-2	 สัปดาห์	 แต่กิจกรรม

โครงการต่างๆ	ของนสิตินัน้ได้ครอบคลมุระดับต่างๆ	ในการป้องกนัโรคทัง้การป้องกนัในระดบัปฐมภูมิ	(Primary	prevention)	

เช่น	การส่งเสรมิสขุภาพ	การป้องกันโรค	ระดบัทตุยิภมู	ิ(Secondary	prevention)	เช่น	การคัดกรองโรค	และระดับตตยิภมูิ	

(Tertiary	prevention)	คอื	การป้องกันไม่ให้โรคนัน้มคีวามรนุแรงมากขึน้	รวมไปถงึการฟ้ืนฟสูภาพท้ายสดุคอื	ความยัง่ยนื

ของกิจกรรมต่างๆ	(Sustainable)	

เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	และน�าไปสู่ผลงานวิชาการ	(Knowledge	sharing	and	scholarship)
	 การด�าเนินกิจกรรมสาธารณสุขของนิสิตแพทย์ในรายวิชาทฤษฎีเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน	และ

รายวชิาเวชปฏบิตัคิรอบครวัและเวชศาสตร์ชมุชน	นสิิตได้ใช้ความรูแ้ละแลกเปล่ียนเรยีนรูก้บัชมุชน	อสม.	เจ้าหน้าทีห่น่วย

บริการสาธารณสุข	ดังนี้

 1. การจัดโครงการ “ใส่ใจปรุงอาหาร ผสมผสานการท�าบุญ”	ซึ่งจากการส�ารวจค้นหาปัญหาสุขภาพในพื้นที่

ของนสิติพบว่า	นอกจากประชาชนในชมุชนมปัีญหาสุขภาพ	อาท	ิโรคเบาหวานแล้ว	ยงัพบว่า	พระภกิษสุงฆ์มกีารป่วยด้วย

โรคเบาหวานเช่นกัน	 จึงน�าวัฒนธรรมการท�าบุญด้วยการใส่บาตรของคนไทยประกอบกันมาเป็นชื่อของโครงการ 

โดยโครงการฯ	 ดังกล่าวมีทั้งกิจกรรมการตรวจคัดกรองโรคตามความเสี่ยง	 และคัดกรองภาวะแทรกซ้อนอันเกิดจาก 

โรคเบาหวาน	 ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ	 และความดันโลหิตสูง	 การให้ความรู้	 โดยมีชื่อกิจกรรมที่น่าสนใจว่า	 “วันนี ้

ไม่สายทีจ่ะรกัษ์	(สขุภาพ)	กนั”	หรอืแม้กระทัง่กจิกรรม	“Healthy	kitchen	จานเดด็สุขภาพด”ี	ซึง่มทีัง้การแนะน�าอาหาร

ที่เหมาะสมกับการน�ามาใส่บาตร	 มีการสาธิตการปรุงอาหารสุขภาพ	 โดยผู้ปรุงอาหารเป็นประชาชนในพื้นที่	 นอกจาก

โครงการ	“ใส่ใจปรงุอาหาร	ผสมผสานการท�าบญุ”	แล้ว	ในพืน้ทีต่�าบลหนองปรอื	และพ้ืนทีต่�าบลนาเกลอื	อ�าเภอบางละมงุ	

นิสิตยังได้จัดท�าโครงการตรวจคัดกรองเบาหวาน	ความดันโลหิตสูงและกลุ่มเมแทบอลิก	ซึ่งประกอบด้วย	กิจกรรมการให้

ความรู้และการคัดกรองเบาหวาน	 ความดันโลหิตสูงและกลุ่มเมแทบอลิก	 และโครงการ	 “เล่ียงหวาน	 ลดมัน	 รู้ทันเค็ม	 

เติมเต็มคุณภาพชีวิต”	 ประกอบด้วย	 กิจกรรมการตรวจคัดกรองความดันโลหิตสูง	 โรคเบาหวาน	 และโรคอ้วนลงพุง	 

รวมไปถึงกิจกรรมการให้ความรู	้การดูแลตนเอง	การออกก�าลังกาย

 2. โครงการ “ไร่เสธ์รวมใจ พ้นภัยเบาหวาน”	 ลงปฏิบัติงานผ่านกิจกรรมต่างๆ	 เช่น	 กิจกรรมฐานให้ความรู้	

พื้นฐานของเบาหวาน	 โดยให้ช่ือว่า	 “คุณหมอขอถาม”	 ความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานควร 

และไม่ควรทาน	มีชื่อว่า	“ตามใจปาก...ล�าบากกาย”	และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนอันเนื่องมาจากการ

ควบคมุระดบัน�้าตาลได้ไม่ดี	“คมุไม่อยู่	เดีย๋วรูก้นั”	รวมถงึจดัท�าคลปิวดีทิศัน์	เช่น	เพลง	“ขอเธอลดเบาหวาน”	“เบาหวาน

คืออะไร”	 และ	 “ภูมิแพ้เบาหวาน”	 เป็นต้น	 และกิจกรรม	 “หน่ึงร้านค้า	 หนึ่งความรู้	 สู่ชุมชน	 (One	 Shop	 One	 

Knowledge)”	เพื่อให้ความรู้กระจายจากร้านค้าแทนโรงพยาบาลและ	อสม.	เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเข้าถึงความรู้ได้

มากยิ่งขึ้น
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 3. โครงการ “บัวลอยไข่ไม่หวาน”	นิสิตลงปฏิบัติงานตรวจคัดกรองโดยการเจาะปลายนิ้วเพื่อวัดระดับน�า้ตาล

ในเลอืด	และวดัความดนัโลหติ	รวมถึงกจิกรรมทีส่่งเสรมิให้ประชาชนได้รบัความรู	้และมกีารเรยีนรูร่้วมกนัระหว่างตวันสิติ

และประชาชน	อาท	ิกจิกรรม	“รูต้วั	ก่อนสาย”	เพือ่ให้ประชาชนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมทราบถงึสถานะโรคเบาหวานของตนเอง	

กจิกรรม	“อาหารสามสี”	“ทานผลไม้อย่างปลอดภัย”	“ดืม่ด	ีไม่มหีวาน”	ซ่ึงส่งเสรมิให้ผูป่้วยเบาหวานและกลุม่เสีย่งทราบ

ปริมาณน�า้ตาลในอาหารและผลไม้ที่รับประทาน	โดยใช้วัตถุดิบ	อาหาร	และผลไม้ในพื้นที่

	"บัวลอยไข่ไม่หวาน"

ผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)	
	 นอกจากจ�านวนผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมในแต่ละโครงการฯ	แล้วยงัพบว่า	ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมมคีวามรูห้ลังด�าเนนิกจิกรรม

ในทกุพืน้ทีม่คีะแนนทีส่งูกว่าก่อนด�าเนนิกจิกรรม	และยังได้รบัความรูใ้นการปฏบิตัติน	อันจะน�าไปสูก่ารมพีฤตกิรรมสขุภาพ

ได้	นอกจากนี	้หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขหรอืหน่วยงานท้องถิน่ต่างๆ	ในพืน้ทีย่งัมผีลงานการด�าเนนิงานด้านสาธารณสขุ	

เช่น	การคัดกรองโรคตามความเสี่ยง	และคัดกรองภาวะแทรกซ้อนอันเกิดจากโรคเบาหวาน	ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ

และความดนัโลหติสงูในเกอืบทกุโครงการฯ	ของนสิิตทีม่กีารจดักจิกรรมในขณะเดยีวกนัรปูแบบกจิกรรมทีน่สิติได้ออกแบบ

ขึ้นมานั้น	หน่วยงานอาจจะสามารถน�าไปใช้ในพื้นที่ต่อไปในอนาคตได	้
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“การมีส่วนร่วม	คือ	หัวใจส�าคัญของการพัฒนา...ชุมชนน�า..
สถาบันการศึกษา	(เสริม)	หนุน...”

	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ให้ความส�าคัญกับการจัดการเรียน 

การสอนและการบรูณาการไว้	ดงัมาตรา	22	ทีไ่ด้ก�าหนดแนวทางในการจดัการศกึษา

ที่ต้องยึดหลักว่า	ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได	้และถือว่า

ผู ้เรียนมีความส�าคัญสูงสุด	 เน้นการบูรณาการที่เกี่ยวเนื่องทั้งความรู้	 คุณธรรม	

กระบวนการเรียนรู้	 โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ	 ให้ได้สัดส่วนและสมดุล	

แนวคิดการบูรณาการยังได้หมายรวมถึง	 การสร้างความรู้และประสบการณ์ใหม่ 

ในลักษณะของการผสมผสานเข้าด้วยกันทั้งหมด	 เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ

และสภาพการณ์ในบริบทชีวิตจริง	 และสามารถสร้างและใช้ความรู้หลายสาขาเข้า 

ด้วยกันโจทย์ส�าคัญคือ	 จะท�าอย่างไรที่จะท�าให้แนวคิดเชิงบูรณาการเกิดขึ้นได้จริง?	 

คณะได้งาน	 อาจารย์ได้งาน	 นักศึกษาได้เรียนรู้	 และที่ส�าคัญชุมชนได้รับประโยชน์ 

เกิดการพัฒนา

	 ในปีการศึกษา	2556	ภาควชิาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์	คณะพยาบาลศาสตร์	

มหาวทิยาลยัมหดิล	จงึได้ด�าเนนิโครงการวจิยัในพืน้ทีต่�าบลมหาสวสัดิ	์อ�าเภอพทุธมณฑล	

จังหวัดนครปฐม	 ซึ่งเป็นชุมชนกึ่งเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 ส่งผลให ้

คนในชุมชนมีวิถีชีวิตที่เปล่ียนไป	 และเกิดปัญหาความเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง	 อาท	ิ

โรคเบาหวาน	 และโรคความดันโลหิตสูง	 โดยท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 

มหาสวัสดิ	์(รพ.สต.)	เป็นสถานบริการสุขภาพในพื้นที่ที่ได้ใช้พลังและความพยายาม

ในการจัดการปัญหาดังกล่าว	

ผู้เขียน:   ผศ.ดร.ปิยะธิดา	นาคะเกษียร

หน่วยงาน:  คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

ระยะเวลาด�าเนินการ:		 ตุลาคม	2556	ถึง	กันยายน	2557

ค�าส�าคัญ:		 บูรณาการ		สุขภาวะชุมชน

การบรูณาการการเรยีนการสอน
การบริการวิชาการ	และการวิจัย
สู่การพัฒนาสุขภาวะชุมชน:	บริบทพื้นที่
ต�าบลมหาสวัสดิ์	อ�าเภอพุทธมณฑล	
จังหวัดนครปฐม
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ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)
	 การพฒันาสขุภาวะชุมชนบรบิทพืน้ทีต่�าบลมหาสวสัดิ	์มแีนวคดิและกลวธิหีลกัคอื	มุ่งเน้นการท�างานแบบมส่ีวนร่วม	

(Participation)	และการจัดให้มีกระบวนการร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)	โดยมองว่าการจะ

ท�าให้คนในชุมชนมีสุขภาวะท่ีดีได้น้ัน	 ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	 ต้องใช้องคาพยพด�าเนินการร่วมกัน	 โดย

เฉพาะประเด็นการจัดการปัญหาโรคเรื้อรังของชุมชนที	่ รพ.สต.	มหาสวัสดิ์เป็นผู้ริเริ่มโครงการ	“มาตรการ	3	 ไม่..ไม่ดื่ม 

ไม่จิ้ม	 ไม่เติม”	 (เน้นการไม่ด่ืมน�้าอัดลม	 ไม่จิ้มพริกกับเกลือ	 และไม่เติมพริกน�้าปลา)	 ดังนั้น	 ภาคีที่เข้ามามีส่วนร่วมจึง

ประกอบด้วย

	 1)	 สถานบริการสุขภาพในพื้นท่ี:	 รพ.สต.	 มหาสวัสดิ์ในฐานะสถานบริการสุขภาพที่อยู่ใกล้บ้านใกล้ใจคนใน	 

	 	 ชุมชนมากท่ีสุด	 และโรงพยาบาลพุทธมณฑลที่ร่วมสนับสนุนการให้บริการ	 การส่งต่อ	 และการใช้เครือข่าย	 

	 	 เชื่อมระบบการให้บริการดูแลร่วมกัน

	 2)	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น:	 องค์การบริหารส่วนต�าบลมหาสวัสดิ์	 (อบต.)	 ให้การเสริมหนุนทั้งในด้าน 

	 	 งบประมาณ	 ก�าลังคน	 วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ	 ในการจัดกิจกรรมต่างๆ	 รวมทั้งนายกองค์การบริหาร 

	 	 ส่วนต�าบลยังได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการ	 “มาตรการ	 3	 ไม่”	 โดยเป็นองค์กรต้นแบบในการ 

	 	 ไม่สนับสนุนให้มีการดื่มน�า้อัดลมในงานเลี้ยงหรือกิจกรรมต่างๆ	ของชุมชน

	 3)	 องค์กรชุมชน:	 ผู้น�าชุมชน	 แกนน�าชุมชน	 อาสาสมัครประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	 และประชาชนในพื้นที่ที่ให ้

	 	 ความร่วมมือในการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ

	 4)	 สถาบันการศึกษา:	 ในพื้นที	่ ได้แก่	 โรงเรียนบ้านคลองโยง	 โรงเรียนบ้านมหาสวัสดิ	์ ที่เปิดโรงเรียนเป็นพื้นที ่

	 	 ร่วมเรียนรู	้

	 5)	 คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล:	 ที่ได้ให้การสนับสนุนความรู้เชิงวิชาการแก่พื้นที่	 รวมถึงการน�า 

	 	 นักศึกษาพยาบาลออกฝึกปฏิบัติให้การบริการดูแลแก่ประชาชนในพื้นที่

	 เริม่ต้นจากการจดัเวทพีดูคยุ	เพือ่วางแผนการบรูณาการงานร่วมกนัระหว่างสถาบนัการศกึษา	สถานบรกิารสขุภาพ	

และองค์กรต่างๆ	ในพื้นที่	ได้แก	่รพ.สต.	มหาสวัสดิ	์อบต.	มหาสวัสดิ	์เครือข่าย	อสม.	ในต�าบล	เครือข่ายชมรมผู้สูงอาย	ุ

บุคลากรจากส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอพุทธมณฑล	พระสงฆ์	คณะครูจากโรงเรียน	2	แห่ง	ตัวแทนองค์กรชุมชน	อาท	ิ

ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	สารวัตรก�านัน	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	 (อปพร.)	 เป็นต้น	มีการจัดท�าปฏิทินกิจกรรมการ

ด�าเนนิงานในช่วงรอบปี	(สามประสานจากกิจกรรมการด�าเนนิงานของภาควชิาฯ	โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพระดบัต�าบล	

และองค์กรชุมชน)	 ร่วมออกแบบกิจกรรม/กลวิธีในการบูรณาการ	 การจัดการเรียนการสอน	 การบริการวิชาการ	 และ 

การพัฒนาโจทย์การวิจัยที่สอดรับกับปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของพื้นที่โดยหลังจากการด�าเนินการตาม

กิจกรรม/แผนงานที่ได้ออกแบบเชิงบูรณาการงานร่วมกับพื้นที่ได้มีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับต�าบล	 ระหว่าง

สถาบนัการศกึษา	สถานบรกิารสขุภาพในพืน้ที	่และองค์กรชุมชน	เพือ่ร่วมกนัสังเคราะห์รปูแบบการพฒันาสุขภาวะชมุชน

คนมหาสวสัดิ	์ทีส่อดรบักบันโยบายและแผนสาธารณสุขของจงัหวดันครปฐม	และอ�าเภอพทุธมณฑล	รวมทัง้ถอดบทเรยีน

บันทึกการเรียนรู้	 รูปธรรม	 ปัจจัยเงื่อนไขที่ช่วยเสริมหนุนและเป็นอุปสรรคในการพัฒนาสุขภาวะชุมชนคนมหาสวัสดิ ์

ตลอดจนสรุปและประเมินผลโครงการ	ถอดบทเรียนสู่การพัฒนาโครงการในระยะต่อไป

เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefits)
	 ผลจากการท�างานร่วมกันท�าให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดการเรียนรู ้ทั้งในเชิงผลลัพธ์และเชิงผลผลิตที่ส�าคัญ 

ทั้งในด้านสุขภาพ	สังคม	องค์ความรู้	และด้านเศรษฐกิจที่สามารถลดต้นทุนด้านสุขภาพได	้ดังนี้

 พื้นท่ี (ชุมชน อบต. วัด โรงเรียน รพ.สต.)	 ชุมชน/รพ.สต.	 อบต.:	 1)	 เกิดการพัฒนาชุดข้อมูลชุมชน	 ได้แก่ 

แผนที่เดินดิน	 ข้อมูลทางกายภาพ	 ข้อมูลประชากร	 และข้อมูลภาวะสุขภาพของประชาชน	 เพื่อใช้ในการจัดการและ 

การออกแบบกิจกรรมสุขภาพ	 2)	 ประชาชนทุกกลุ่มวัยในชุมชนได้รับการบริการตรวจคัดกรองสุขภาพ	 และได้เข้าร่วม



 ป
ระ

มว
ลบ

ทค
วา

มว
ิชา

กา
รเ

พ
ื่อส

ังค
ม

52    

โครงการสุขภาพ/กิจกรรมมหกรรมสุขภาพในชุมชน	 ที่เชื่อมประสานความร่วมมือกับพื้นที่และคณะ/สถาบันของ

มหาวทิยาลยัมหดิล	โดยเป็นโครงการสุขภาพทีมุ่ง่แก้ไขปัญหาสขุภาพทีเ่ป็นปัญหาของพืน้ที	่เน้นการสร้างเสรมิสขุภาพใน

กลุ่มปกติและกลุ่มเสี่ยง	 การป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพในกลุ่มป่วย	 รวมถึงการน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนา

ศักยภาพการดูแลสุขภาพ	 3)	 เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน	 ได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ	 เช่น	 การอบรม

เพิ่มพูนศักยภาพของอสม.	 โดยอาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์	 การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการประชุมต่างๆ	 เช่น	

ประชุม	 อสม.	 ประจ�าเดือน	 เวทีประชาคมของหมู่บ้าน	 เวทีจัดท�าแผนต�าบลของ	 อบต.	 การประชุมประจ�าเดือนของ 

ผูส้งูอาย	ุท่ีมอีาจารย์และนกัศกึษาเข้าร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรูโ้ดยการเสรมิหนนุความรูเ้ชงิวชิาการให้กบัชมุชน	ในส่วนของ

ชุมชนก็เสริมหนุนความรู้จากสถานการณ์การปฏิบัติจริงให้กับอาจารย์และนักศึกษาและ	 4)	 เกิดชุดความรู้และมองเห็น

ประเด็นในการพัฒนาชุมชน	อาทิ	 การขับเคลื่อนชุมชนโดยการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ	การจัดท�ามาตรการ

ทางสังคมหรือกติกาชุมชนเพื่อการสร้างสุขภาวะ	 เป็นต้น	 5)	 ในส่วนของนักเรียนและครูของโรงเรียน	 เกิดการเรียนรู้ 

ในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค	โดยเน้นการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	อาทิ	การจัดฐาน

การเรียนรู	้การฝึกประสบการณ์ให้นักเรยีนและครสูามารถตรวจคดักรองสขุภาพเบือ้งต้นได้	การพฒันาโครงงาน/กจิกรรม	

แก้ปัญหาสุขภาพนักเรียนด้วยการก�าจัดเหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	การออกก�าลังกายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ

 ส่วนของสถาบนัการศกึษา:	นักศกึษาได้รบัการเรยีนรูบ้นฐานการเรยีนรูป้ระสบการณ์จรงิในบรบิทของพืน้ทีไ่ด้เหน็

การท�างานแบบภาคเีครอืข่าย	การเชือ่มประสานงานทีต้่องใช้ทกัษะและปฏิบตัติามบทบาทหน้าทีข่องพยาบาลในการร่วม

สร้างสุขภาวะของชุมชนอาจารย์	 โดยเฉพาะตัวของผู้เขียนเองได้รับประสบการณ์ในการออกแบบการเรียนการสอนแบบ

บรูณาการทัง้ในส่วนของการเรยีนการสอน	การบรกิารวชิาการ	และการวิจยัเกดิการท�างานแบบเครอืข่ายพนัธมติรในการ

ท�างานร่วมกับพืน้ที	่เกดิโจทย์การวจิยัใหม่ๆ	ทีมุ่ง่เน้นวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม	(Participatory	Action	Research:	

PAR)	 วิจัยเพื่อสังคมที่น�าปัญหาและความต้องการของพื้นที่เป็นตัวตั้ง	 รวมถึงเกิดการสร้างผลงานทางวิชาการ	 ได้แก	่

บทความวิชาการ	บทความวิจัย	และน�าข้อค้นพบที่ได้ในใช้ในการเขียนต�าราวิชาการ

เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	และน�าไปสู่ผลงานวิชาการ	(Knowledge	sharing	and	scholarship)
	 ผลลัพธ์และผลผลิตจากการด�าเนินโครงการฯ	ในระยะแรกที่ผ่านมา	ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	เกิดการต่อยอด

และขยายผลงานวิชาการดังนี้

 1. การเรียนการสอนสู่การบริการวิชาการ	โดยคณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน

สามารถน�าความรู้เชิงทฤษฏีมาสู่การเรียนรู้บนฐานประสบการณ์จริง	 และสามารถให้บริการวิชาการแก่ประชาชน 

ในพื้นท่ี	 โดยนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี	 4	 จะเรียนรู้ในรายวิชา	 พยคร.	 384	 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคล	 ครอบครัว 

และชุมชนมุ่งเน้นการศึกษาชุมชน	 การจัดโครงการสุขภาพที่มีการเช่ือมประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ	 ในชุมชน

และคณะอื่นๆ	ของมหาวิทยาลัยมหิดล	ในลักษณะการให้บริการแบบสหสาขาวิชาชีพ	(Interprofessional	Education:	

IPE)	 การให้บริการในงานอนามัยโรงเรียน	 โดยส�ารวจภาวะสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียน-พัฒนาแกนน�านักเรียน 

สร้างเสริมสุขภาพ	 (มือปราบลูกน�้ายุงลาย	 แกนน�าแอโรคบิคในโรงเรียน)	 พัฒนาโครงงาน/กิจกรรม	 แก้ปัญหาสุขภาพ 

นักเรียนด้วยภูมิปัญญา	เช่น	ผมสวย	ไร้เหา	ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น	การบริการเพื่อเฝ้าระวัง	คัดกรอง	ภาวะสุขภาพของ

คนในชุมชน	อาทิ	ตรวจสขุภาพเกษตรกรวยัแรงงาน	คัดกรองกลุม่เสีย่งโรคเบาหวาน	ความดนัโลหติสงูแก่ประชาชนในพืน้	

ที่รวมถึงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและ	อสม.	โดยอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่	4	จะจัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องการ

สร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคแก่ผูส้งูอายใุนชมรมผูส้งูอาย-ุร่วมจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารเสรมิสมรรถนะการดแูลสขุภาพ

ในระดบัปฐมภมูแิก่อสม.	ในส่วนของนกัศกึษาชัน้ปีที	่2	ในรายวชิา	พยคร.	212	การสร้างเสรมิสขุภาพและการป้องกนัโรค	

ซึ่งถึงแม้จะเป็นวิชาทฤษฎีแต่มีการให้นักศึกษาลงมาเรียนรู้สถานการณ์สุขภาพในประชากรวัยต่างๆ	 ของชุมชน	 เพื่อน�า

ขอ้มูลทีป่ระเมินได้ไปวางแผนโครงงานสร้างเสรมิสุขภาพทีเ่หมาะสมกบักลุ่มวัยต่อไป	ประสบการณจ์ากการจดั	การเรยีน

การสอนและการบรกิารวชิาการ	ท�าให้ผูเ้ขยีนสามารถพฒันางานวชิาการในลักษณะหนงัสือและบทความ	ได้แก่	หนงัสือ	7	ชุด 
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การเรียนรูก้ารสร้างเสรมิสขุภาพ	(เขียนในส่วนของ	Module	3	การพฒันาเครอืข่ายการสร้างเสรมิสขุภาพ	Development	

of	Health	Promotion	Networking)	สนับสนนุโดยสภาการพยาบาลและส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสุขภาพ	

(สสส.)	ที่ใช้ในการสอนในรายวิชา	พยคร.	212	การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค	และการอบรมให้กับพยาบาล

วิชาชีพในหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพ

 2. การเรยีนการสอนสูก่ารบรกิารวชิาการและการวจิยั	ผลจากการลงไปให้บรกิารวชิาการในพืน้ที่	จงึได้รบัทนุ

จากส�านกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ	(สช.)	ในโครงการความร่วมมอืขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพแบบ

มีส่วนร่วมในระดับต�าบล	พื้นที่ภาคกลาง	ซึ่งมีต�าบลเข้าร่วมโครงการวิจัยทั้งสิ้น	35	ต�าบล	ผู้เขียนจึงได้ชักชวนให้ภาคส่วน

ในพืน้ทีต่�าบลมหาสวสัดิเ์ข้าร่วมโครงการวจิยัฯ	ดงักล่าว	โดยขณะนีค้ณะท�างานของต�าบลมหาสวสัดิไ์ด้ด�าเนนิการถอดบท

เรียน	 กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของต�าบล	 และจะขยายผลสู่การพัฒนาเป็น	 “ธรรมนูญสุขภาพ

ต�าบลมหาสวัสดิ์”	 ในโอกาสต่อไป	 ทั้งนี้	 เพื่อการยกระดับพื้นที่สู่การขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพจากการ

ด�าเนนิโครงการวจิยัฯ	ดงักล่าว	ในขณะนีผู้เ้ขยีนได้พฒันา	1)	บทความวิชาการเรือ่ง	“วชิาชพีพยาบาลกบัการพฒันานโยบาย

สาธารณะเพือ่สขุภาพแบบมส่ีวนร่วม:	ตอนท่ี	1	แนวคดิและหลกัการ	(Nursing	Professional	and	Developing	Healthy	

Public	Policy	Chapter	1	Concepts	and	Principles)	อยู่ในระหว่างการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการพยาบาลและ

การดแูลสขุภาพ	2)	รายงานวจิยัเรือ่ง	“การส�ารวจสมรรถนะและการปฏบิตับิทบาทของพยาบาลในการสร้างเสรมิสขุภาพ

ในเขตพื้นที่ภาคกลาง”	(คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล/เป็นผู้ร่วมวิจัย)	และงานวิจัยเรื่อง	“นวัตกรรมทางการ

พยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ:	 มาตรการ	 3	 ไม่”	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุข	 ภาพต�าบลมหาสวัสดิ์	 ต�าบลมหาสวัสดิ ์

จงัหวดันครปฐม”	 (คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลัยมหดิล/เป็นผู้ร่วมวจิยั)	 และ	3)	 งานเขยีน	“35	 เรือ่งด	ีพืน้ทีภ่าคกลาง” 

ซึ่งเป็นลักษณะงานเขียน	 Story	 telling	 จากพ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ	 และได้รับการอบรมเทคนิคการถอดบทเรียน 

และการเขียนเรื่องเล่า	 โดยมีผู้เขียนเป็นวิทยากรและผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยฯ	 ในขณะนี้ได้ตีพิมพ์และเผยแพร่ภายใต้

การสนับสนุนของส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งขาต	ิ(สช.)	

เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)
	 ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ซึง่เหน็ได้อย่างชดัเจนในพืน้ทีค่อื	ความตืน่ตวัในเรือ่งสขุภาพ	โดยเฉพาะนโยบายหรอืมาตรการ

ที่เกิดขึ้นในพื้นที	่ประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ	ทุกวันนี้	ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า	“เลิกดื่มน�า้อัดลมแล้ว	น�้าปลา	ของเค็ม

ต่างๆ	 แกงกะท	ินี่หยุดเลย...เห็นผลชัดเจนนะ	สุขภาพดีขึ้น	 รูปร่างดีขึ้นด้วย	 เราท�าแล้วดี	 ก็บอกต่อคนอื่นๆ	 ในชุมชน”	 

อาจกล่าวได้ว่า	ผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	สามารถประเมินได้ทั้งเชิงรูปธรรมและนามธรรม	ดังนี้

 ด้านสังคม	 ชุมชนเกิดการเรียนรู้ที่จะจัดการปัญหาด้วยตนเอง	 โดยแนวคิดการเสริมสร้างพลังอ�านาจและการมี 

ส่วนร่วมท่ีท�าให้เกิดการลุกขึ้นมาจัดการปัญหาและพัฒนาพื้นที่ด้วยตนเอง	 เกิดแนวคิดความเป็นเจ้าของพื้นที่-เจ้าของ

ประเดน็	เหน็ได้จากปัจจบุนัมแีกนน�าในชุมชนทีใ่ห้ความส�าคญักบัการพฒันาสขุภาพชมุชนเพิม่มากขึน้	จากเวทกีารประชมุ

การขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะเพือ่สขุภาพ	ทีม่ผีูเ้ข้าร่วมประชมุเป็นจ�านวนมาก	ทัง้แกนน�าทีอ่ยูใ่นวยัสงูอาย	ุ วัยกลางคน	

และแกนน�าในวัยรุ่น	 ประมาณ	40	คน	ที่เกาะติดและให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้และพัฒนาในพื้นที่	 นอกจากแกนน�า

องค์กรชมุชนในการจดักจิกรรมหรอืเวทกีารพดูคยุยงัมตีวัแทนจาก	อบต.	เข้ามาร่วมแลกเปลีย่น	รวมถงึแกนน�าจากชมรม

ผู้สูงอายุ	และสมาชิกที่มีประมาณ	80	คน	ที่พร้อมจะให้ความร่วมมือและร่วมกิจกรรมของพื้นที่การพัฒนาสุขภาวะและ

การจัดการกับสถานการณ์ปัญหาโรคเรื้อรังในพื้นที่	 ยังได้ขยายผลไปสู่โรงเรียนในพื้นที่	 2	 แห่ง	 โดยโรงเรียนได้ก�าหนด

มาตรการโรงเรียนปลอดน�้าอัดลม	 และมุ่งเน้นการส่งเสริมภาวะโภชนาการในเด็ก	 การจัดท�าโครงการแก้ปัญหาโรคอ้วน 

ในเด็ก	เป็นต้น

 ด้านเศรษฐกิจ	 การท�างานแบบภาคีเครือข่ายท�าให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประหยัดและลดค่าใช้จ่ายในการท�างาน 

ซ�า้ซ้อน	ดงัเหน็ได้จากตวัเลขงบประมาณการท�าโครงการของ	รพ.สต.	ทีล่ดลงจาก	40,000	บาท	ในปี	2557	เหลอื	22,000	บาท 

ในปี	2558	ทั้งนี้	เนื่องจากมีหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมด�าเนินการในการจัดท�าโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ	ในพื้นที่นั่นเอง



 ป
ระ

มว
ลบ

ทค
วา

มว
ิชา

กา
รเ

พ
ื่อส

ังค
ม

54    

 ป
ระ

มว
ลบ

ทค
วา

มว
ิชา

กา
รเ

พ
ื่อส

ังค
ม

54



Socially-engaged Scholarship

55    

	 การฟื้นฟูและอนุรักษ์ล�าน�้าห้วยตองแวด 56

	 ผ้าป่าขยะ 60

	 วัสดุเหลือใช้	บ้านเรียงแถวใต ้ 64

	 ธนาคารปูม้า 68

	 บ้านดินรักษ์โลก 72

N atural 
R esources & 
E nvironment



 ป
ระ

มว
ลบ

ทค
วา

มว
ิชา

กา
รเ

พ
ื่อส

ังค
ม

56    

“ร่วมพลิกฟื้น	คืนชีวิต	ฝ่าวิกฤต	ห้วยตองแวด”

	 ล�ำน�้ำห้วยตองแวด	 มีพื้นที่ต้นน�้ำมำจำกต�ำบลธำตุ	 อ�ำเภอวำรินช�ำรำบเป็น

แหล่งน�้ำใช้เลี้ยงผู้คนทั้งกำรใช้ดื่มกิน	อำบ	ล้ำงภำชนะ	 ไปจนถึงกำรท�ำเกษตรกรรม	

มีอำณำเขตครอบคลุมกวำ้งไกลถึง	4	ต�ำบล	ซึ่งอดีตล�ำน�้ำแห่งนี้สำมำรถท�ำหน้ำที่ได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 แต่ต่อมำเม่ือชุมชนขยำยตัวใหญ่ขึ้น	 ประกอบกับมีกำรก่อตั้ง

มหำวทิยำลัยอบุลรำชธำน	ีท�ำให้มปีระชำกรจำกนอกพืน้ทีห่ลัง่ไหลเข้ำมำใช้ประโยชน์

จำกสำยน�้ำ	จึงเริ่มประสบปัญหำเพรำะไร้ทิศทำงกำรบริหำรจัดกำร	ท�ำให้ล�ำน�้ำห้วย

ตองแวดอยู่ในสภำพวิกฤต	สภำพน�้ำไม่สำมำรถน�ำมำใช้ได้เหมือนอดีต	สัตว์น�้ำหลำย

ชนิดได้สูญพันธุ์หำยไปจำกล�ำน�้ำ	 เพรำะได้รับผลกระทบจำกกำรปล่อยน�้ำเสียจำก

แหล่งน�้ำที่เป็นอำคำรบ้ำนพัก	 ร้ำนค้ำ	 รวมทั้งสำรเคมีที่เกิดจำกกำรท�ำเกษตรกรรม	

คณุภำพน�ำ้ปัจจบุนัไม่สำมำรถน�ำมำใช้ผลติน�ำ้ประปำ	และไม่สำมำรถใช้ท�ำเกษตรกรรม	

ได้เพรำะมีควำมเป็นกรดเป็นดำ่งสูงมำก	

	 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี	 ซึ่งเป็นสถำบันกำรศึกษำที่ตั้งอยู่ในชุมชนและ 

ถูกชำวบ้ำนส่วนใหญ่ตัดสินด้วยควำมรู้สึกว่ำ	 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีเป็นต้นเหตุ

ส�ำคญัทีป่ล่อยน�ำ้เสยีลงสูห้่วยตองแวด	เพรำะน�ำ้ทีป่ล่อยออกจำกมหำวทิยำลยัมสีดี�ำ

และขุ่น	นกัวจิยัซึง่เป็นอำจำรย์จำกมหำวทิยำลัยอบุลรำชธำนจีงึได้เข้ำมำมบีทบำทใน

กำรตรวจสอบและแก้ไขปัญหำ	โดยกำรประสำนพดูคยุและลงพืน้ที	่เพือ่ดสูภำพปัญหำ

ตั้งแต่จุดเชื่อมท่อระบำยน�้ำทิ้งของเอกชน	 และเทศบำลเข้ำกับคลองระบำยน�้ำของ

มหำวิทยำลัย	 จุดปล่อยน�้ำของมหำวิทยำลัยสู่ล�ำห้วยและล�ำห้วยตองแวด	 เพื่อหำ 

แนวทำงและรปูแบบในกำรฟ้ืนฟแูละอนรุกัษ์ห้วยตองแวดอย่ำงมส่ีวนร่วมของชมุชน

ผู้เขียน:		 	 อำจำรย์กิ่งกำญจน์	ส�ำนวนเย็น

หน่วยงาน:		 คณะรัฐศำสตร์	มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

ระยะเวลาด�าเนินการ:		 เมษำยน	2554	ถึง	กรกฎำคม	2555

ค�าส�าคัญ:		 รูปแบบกำรฟื้นฟูและอนุรักษ	์	กำรวิจัยที่ใช้ชุมชนเป็นฐำน	

	 	 กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบกำรมีส่วนร่วม

รูปแบบการฟื้นฟูและอนุรักษ์
ห้วยตองแวดอย่างมีส่วนร่วม
ชุมชนบ้านโพธิ์ตก	ต�าบลโพธิ์ใหญ่	
อ�าเภอวารินช�าราบ	จังหวัดอุบลราชธานี
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ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)
	 ในกำรด�ำเนินโครงกำรฯ	 นักวิจัย	 ชุมชน	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่ำงๆ	 ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของ 

กำรด�ำเนินโครงกำรฯ	ดังนี้

 1.	 ระยะการเตรียมการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล	 เพื่อค้นหำข้อเท็จจริงและคัดเลือกประเด็นปัญหำที่ 

ส่งผลกระทบต่อชุมชน	 มีเป้ำหมำยเพื่อสร้ำงควำมเป็นเจ้ำของและกำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ	 กิจกรรมใน 

ระยะแรกจึงเน้นกำรถกเถียง	กำรพัฒนำโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชน	กำรสรำ้งทีมวิจัยในชุมชนจำกผู้ที่มีจิตอำสำกำรก�ำหนด

แผนและแบ่งบทบำทหน้ำทีร่่วมกนัของทมีวจิยั	จำกนัน้จงึเป็นกจิกรรมกำรพฒันำทกัษะทีจ่�ำเป็นส�ำหรบักำรรวบรวมข้อมลู

ด้วยวธิกีำรฝึกอบรม	กำรวเิครำะห์เพือ่สร้ำงเครือ่งมอืวจิยัและกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรกำรเกบ็ข้อมลู	กจิกรรมสดุท้ำยของ

ระยะนี้คือ	 กำรคืนข้อมูลที่ทีมวิจัยชุมชนรวบรวมให้กับชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 เช่น	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผู้ประกอบกำร	 หน่วยงำนสิ่งแวดล้อม	 โดยใช้เวทีกำรแสดงหมอล�ำกำรเมืองและกำรจัดเวทีประชุมเป็นทำงกำรเป็น 

เครื่องมือ	 เพื่อน�ำมำสู่กำรตระหนักและกำรพิจำรณำถกเถียงถึงแนวทำงและรูปแบบที่เหมำะสม	 ส�ำหรับกำรฟื้นฟูและ

อนุรักษ์ห้วยตองแวดอยำ่งมีส่วนร่วม	

	 2.	 ระยะปฏิบัติการ	 เป็นกำรน�ำรูปแบบที่เป็นข้อตกลงร่วมที่ได้จำกเวทีกำรคืนข้อมูลมำแปลงสู่ปฏิบัติกำร 

ซึ่งแบ่งเป็น	3	ส่วน	ดังนี้	

	 	 •	 ปฏิบัติกำรกำรเฝ้ำระวังและแก้ปัญหำใช้เครื่องมือกำรอบรม	 ได้แก่	 อบรมกำรตรวจสอบคุณภำพน�้ำด้วย

ชุมชน	และกำรท�ำน�้ำหมักชีวภำพ	(Effective	Microorganisms:	EM)	และก้อนบ�ำบัดน�้ำเสีย	(EM	ball)	โดยใช้วิทยำกร

จำกส�ำนักสิ่งแวดล้อมภำค	 12	 จังหวัดอุบลรำชธำนี	 ร่วมกับนักศึกษำสิ่งแวดล้อมในชุมชน	 เพื่อกำรถ่ำยทอดควำมรู้และ

ทักษะจำกวิทยำกร	ส�ำนักสิ่งแวดล้อมภำค	12	จังหวัดอุบลรำชธำนี	ร่วมกับนักศึกษำในชุมชน

	 	 •	 ปฏิบัติกำรผลักดันนโยบำยส่ิงแวดล้อม	 ใช้เครื่องมือกำรจัดเวทีตัวแทนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและ 

กำรแสวงหำควำมร่วมมือ	 เช่น	 เวทีตัวแทนผู้ประกอบกำรหอพัก	 เวทีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและตัดสินใจทำงนโยบำยในพื้นที	่

ได้แก่	 ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี	 นำยกเทศมนตรี	 และสมำชิกเทศบำลต�ำบลเมืองศรีไค	 นำยกองค์กำรบริหำร

ส่วนต�ำบลและสมำชิกสภำฯ	ต�ำบลโพธิ์ใหญ่	ผู้น�ำชุมชนจำกต�ำบลโพธิ์ใหญ่	13	ชุมชน	และผู้น�ำชุมชนจำกเทศบำลต�ำบล

เมืองศรีไค	4	ชุมชน	ผู้ประกอบกำรหอพัก	ร้ำนอำหำร	โดยเป็นเวทีที่มีสื่อท้องถิ่น	ได้แก่	สื่อสร้ำงสุขอุบลรำชธำนี	เข้ำมำ

เป็นสื่อกลำงในกำรจัดเวทีเพื่อให้ข้อเสนอต่ำงๆ	 เป็นพันธะผูกพันซึ่งตัวแทนที่เข้ำร่วมจะต้องน�ำไปพิจำรณำและปฏิบัติ 

โดยกำรบันทึกเทปรำยกำร	“ร่วมทุกข์ร่วมสุข”	ไปเผยแพร่ทำงเคเบิ้ลทีวีท้องถิ่นและสถำนีวิทยุ	เป็นส่วนเผยแพร่และเฝ้ำ

ติดตำม	

	 	 •	 ปฏิบัติกำรสร้ำงควำมยั่งยืน	 ใช้กำรจัดกิจกรรมเรียนรู้ชุมชนและกำรอบรมกำรจัดท�ำสื่อชุมชนในโรงเรียน	

เป็นเครื่องมือในกำรสร้ำงกลุ่มเยำวชนอนุรักษ์ห้วยตองแวด	

	 3.	 ระยะสรุปและประเมินผลการวิจัย	 เป็นกำรสรุปบทเรียนและประเมินทั้งจำกทีมวิชำกำรและนักวิจัยชุมชน

ต่อปฏิบัติกำรที่ได้ด�ำเนินกำร	และจำกสมำชิกในชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติรูปแบบ	เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำ

และแก้ไขรูปแบบในกำรฟื้นฟูและอนุรักษ์ที่เหมำะสมต่อไป	

เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefits)
	 ในระดบัสงัคมประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ร่วมกนัของทกุฝ่ำยคอื	กำรได้แนวทำงส�ำหรบักำรสร้ำงมำตรกำรป้องกนักำรปล่อย

มลพิษลงสู่ล�ำห้วยตองแวดเพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีในอนำคต	เช่น	

	 •	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ได้แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรและแผนสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

	 •	 ผู้ประกอบการหอพัก	ได้แนวทำงกำรลดกำรปล่อยมลพิษลงสู่ล�ำห้วย	
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	 •	 ชุมชน	ได้ทักษะของกำรเฝ้ำระวัง	เครือข่ำยควำมร่วมมือ	และกำรเป็นแหล่งเรียนรู	้

	 •	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน	ีได้รับกำรยอมรับจำกชุมชนในกำรบริกำรวิชำกำรให้กับชุมชม

	 นอกจำกน้ี	 ยังเกิดกำรสร้ำงเป็นชุมชนเครือข่ำยของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำล�ำห้วยตองแวด	 ส�ำหรับ

ในระดับนักวิชำกำรจำกมหำวิทยำลัยและส�ำนักส่ิงแวดล้อมที่	 12	 ประโยชน์ที่เกิดขึ้น	 ได้แก่	 กำรได้เผยแพร่ควำมรู้ผ่ำน

บทควำมวิจัยในวำรสำรงำนวิจัยเชิงพื้นที	่และข่ำวสำรสิ่งแวดล้อมภำคที	่12	จังหวัดอุบลรำชธำนี

เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	และน�าไปสู่ผลงานวิชาการ	(Knowledge	sharing	and	scholarship)
	 กำรศึกษำน้ีเป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงควำมรู้และเครื่องมือทำงวิชำกำร	กำรมีส่วนร่วม	 ควำมรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม	

กำรส่งเสริมและพัฒนำพลัง	(Empowerment)	ให้กับชุมชนเข้ำกับควำมรู้	ภูมิปัญญำของชุมชนท้องถิ่นและเครื่องมือทุน

ทำงสังคม	 (Social	 capital)	 และทุนทำงวัฒนธรรม	 (Cultural	 capital)	 ของชุมชน	 เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันจนเกิดเป็น 

ชุดเครื่องมือส�ำหรับปฏิบัติกำรค้นหำรูปแบบในกำรฟื้นฟู	 และอนุรักษ์ล�ำห้วยตองแวดอย่ำงมีส่วนร่วมของชุมชน	 ดัง

แผนภำพควำมรู้และเครื่องมือส�ำหรับกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและประชำสังคมในกำรพัฒนำกระบวนสร้ำง

นโยบำยสำธำรณะด้ำนสิ่งแวดล้อม

แผนภาพ		 ควำมรูแ้ละเครือ่งมอืส�ำหรบักำรส่งเสรมิกำรมส่ีวนร่วมของชุมชนและประชำสังคมในกำรพฒันำกระบวนกำร 

	 	 สร้ำงนโยบำยสำธำรณะสิ่งแวดล้อม

การผลักดันและกดดัน

สร้างคน	เปลี่ยนทัศนคติ

สร้างประชาสังคม

Change agent
การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น

ประชาสังคมและ

กระบวนการสร้างนโยบาย

ประเด็นด้านนโยบาย/

วาระนโยบาย

การเสริมสร้างการเรียนรู้

และจิตส�านึก

การเสริมสร้างความรู้และ

ทักษะจากหน่วยงาน

นิเวศน์วิทยา

วัฒนธรรม

ทุนทางสังคม

ทุนทางวัฒนธรรม

เครือข่าย

ข้อมูลและสื่อมวลชน
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	 นอกจำกนี้	 กำรศึกษำดังกล่ำวยังมีควำมเกี่ยวข้องและเช่ือมโยงกับพันธกิจของมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนีท้ัง 

4	พนัธกจิ	คือ	กำรวจิยั	ด้ำนบรกิำรวชิำกำรแก่สงัคม	กำรท�ำนบุ�ำรงุศลิปวฒันธรรม	และกำรผลติบณัฑติ	กล่ำวคอื	เป็นกำร

ใช้กระบวนกำรวจิยัแบบมส่ีวนร่วมทีน่กัวชิำกำรในมหำวทิยำลยัใช้ควำมรูท้ำงวชิำกำรหลำกหลำยสำขำ	เช่น	ด้ำนรฐัศำสตร์	

สังคมศำสตร์	 และส่ิงแวดล้อมที่มีไปบริกำรวิชำกำรให้กับสังคมด้วยกำรบูรณำกำรกับควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น	 ทุนทำง

สงัคมและทนุทำงวฒันธรรมในท้องถิน่เพือ่จะน�ำไปสู่กำรสร้ำงพืน้ทีใ่นกำรจดักำรปัญหำร่วมกนัของชมุชน	เทคนคิของกำร

ดงึทนุทำงวฒันธรรม	เช่น	ควำมเชือ่และประเพณบีญุผะเหวดและกำรละเล่นหมอล�ำมำใช้เป็นเครือ่งมอืในกำรสร้ำงจติส�ำนกึ

และควำมร่วมมือ	 เป็นกำรตอบโจทย์พันธกิจด้ำนกำรบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหำวิทยำลัยไปพร้อมกับกำรตอบโจทย ์

พันธกิจด้ำนอื่นๆ	 นอกจำกน้ี	 กำรใช้พื้นที่ศึกษำเป็นห้องเรียน	 และให้สมำชิกทีมวิจัยเป็นวิทยำกรในกำรเรียนกำรสอน 

ยิ่งส่งผลให้พันธกิจในกำรผลิตบัณฑิตที่รู้หน้ำที่และมีจิตส�ำนึกต่อชุมชนของมหำวิทยำลัยบรรลุได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	
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	 หลังจำกกำรศึกษำสิ้นสุดในป	ี2555	และต่อมำปี	2557	มีกำรต่อยอดกำรศึกษำกำรสรำ้งเครือขำ่ยอนุรักษ์ล�ำห้วย

ตองแวดในระดบัผูน้�ำชุมชนของต�ำบลโพธิใ์หญ่และต�ำบลศรไีค	และกำรศกึษำกำรพฒันำศกัยภำพเยำวชนกบักำรอนรุกัษ์

ล�ำห้วยตองแวด	 ซึ่งงำนวิจัยทั้ง	 2	 เรื่อง	 ได้รับกำรสนับสนุนทุนจำกโครงกำรสะพำนเสริมสร้ำงประชำธิปไตย	 โดยกำร

สนบัสนนุขององค์กรเพือ่กำรพฒันำระหว่ำงประเทศของสหรฐัฯ	(United	States	Agency	for	International	Development:	

USAID)	 และในปี	 2558	 ได้มีกำรขยำยประเด็นกำรศึกษำเข้ำสู่กำรศึกษำในระดับนโยบำยภำยใต้ชื่อ	 กำรพัฒนำควำม 

ร่วมมอืในกำรจดัท�ำนโยบำยด้ำนสิง่แวดล้อมในระดบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	กรณีล�ำห้วยตองแวด	ได้รบักำรสนบัสนนุ

ทุนจำกโครงกำร	ABC	นอกจำกนี	้ยังมีกำรเข้ำไปศึกษำปัญหำสิ่งแวดล้อมในประเด็นกำรปนเปื้อนของบ่อบำดำลในพื้นที่

ชมุชนรมิห้วยตองแวด	โดยได้รบักำรสนบัสนนุทนุจำกโครงกำรงำนวจิยัเพือ่พฒันำเชิงพืน้ที	่(Area	Based	Collaborative	

Research:	ABC)	ของส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย	(สกว.)	ร่วมกับมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)
	 ผลกระทบทำงสังคมที่สำมำรถประเมินได้จำกกำรศึกษำนี้ที่ส�ำคัญคือ	

	 1.	 ผลกระทบด้านสังคม	เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่ปรำกฏใน	2	ลักษณะคือ	

	 	 •	 ระดับบุคคล	 เกิดกลุ่มผู้น�ำชุมชนและสมำชิกในชุมชนที่มีทักษะและควำมรู้ในกำรเฝ้ำระวัง	 ดูแลรักษำ

ล�ำห้วยตองแวด	 และเป็นกลุ่มที่ได้รับกำรยอมรับจำกสมำชิกในชุมชนในกำรมีบทบำทและหน้ำที่ดังกล่ำว	 ส�ำหรับ 

กำรเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชน	 เกิดกำรรวมกลุ่มของสมำชิกในชุมชนเป็นทีมวิจัยชุมชน	 เป็นกลุ่มที่มีบทบำทส�ำคัญใน 

กำร	 ดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมและล�ำห้วยตองแวดในชุมชน	 ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดกำรเปลี่ยนแปลงใน 

กำรยอมรับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรร่วมก�ำหนดแผนด้ำนส่ิงแวดล้อม	 และมีกำรปรับแผนพัฒนำสำมป ี

ด้ำนสิ่งแวดล้อมให้เป็นกำรฟื้นฟูและอนุรักษ์ล�ำห้วยตองแวด	

	 	 •	 ระดับกลุ่มคน	 เช่น	 กำรเกิดเครือข่ำยศรีไค-โพธิ์ใหญ่อนุรักษ์ห้วยตองแวดของกลุ่มผู้น�ำชุมชนสองต�ำบล	

และกำรจดัตัง้กลุม่เยำวชนอนรุกัษ์ล�ำห้วยตองแวดในโรงเรยีน	รวมถงึเกดิกำรจดัตัง้กองทนุส�ำหรบักำรดแูลล�ำห้วยตองแวด 

ของชุมชน

	 2.	 ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	 ล�ำห้วยตองแวดมีปริมำณขยะและกำรเปล่ียนแปลงทำงกำยภำพลดลงมีกำร

ปรับปรุงภูมิทัศน์ของล�ำห้วยฯ	 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 มีกำรปลูกต้นไม้ที่มีคุณสมบัติในกำรดูดซับมลพิษ 

ในน�้ำ	เช่น	ต้นมะกอกน�้ำ	และมีแผนกำรขุดลอกล�ำห้วยฯ	ในบำงช่วงที่มีเป็นแหล่งน�้ำขังของน�้ำเสีย	เป็นต้น	
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60    “โยม	พระ	ขยะ	ชุมชน”

	 ต�ำบลช้ำงเผอืก	อ�ำเภอเมอืง	จงัหวดัเชยีงใหม่	เป็นชมุชนขนำดเลก็มพีืน้ที	่6.1	

ตำรำงกิโลเมตร	มีประชำกร	9,149	คน	เป็นแหล่งรวมสีสันของชีวิตหลำกหลำยด้วย

ควำมเจริญทำงเศรษฐกิจบนถนนนิมมำนเหมินท	์ มีสถำนศึกษำทุกระดับ	 และเป็นที่

ตัง้ของสถำนทีส่�ำคญัทำงประวตัศิำสตร์พทุธศำสนำในดนิแดนล้ำนนำ	 ได้แก่	“วดัเจด็ยอด	

(พระอำรำมหลวง”)	สถำนที่สังคำยนำพระไตรปิฎกครั้งที่	8	เมื่อป	ี2020	ในรัชสมัย

พระเจ้ำติโลกรำช	 โดยพระเจดีย์เจ็ดยอดน้ีเป็นพระธำตุประจ�ำตัวของผู้มีปีเกิดใน

นกัษตัรมะเสง็	ท�ำให้ต�ำบลช้ำงเผอืก	เป็นสถำนทีท่่องเทีย่วทีค่บัคัง่ด้วยผูม้ำเยอืนเสมอ	

ในขณะเดียวกันกำรบริโภคของคนทั้งในและนอกพื้นที่สร้ำงขยะมูลฝอยให้กับชุมชน

ช้ำงเผอืกถงึวนัละ	27	ตนั	โดยร้อยละ	50	เป็นวสัดทุีส่ำมำรถน�ำกลบัเข้ำสูก่ระบวนกำร

ผลิตซ�้ำได้	 แต่ปัจจุบันสำมำรถคัดแยกวัสดุที่สำมำรถรีไซเคิลได้เป็นปริมำณเฉลี่ย 

ร้อยละ	 8	 จำกปริมำณมูลฝอยทั้งหมด	 เนื่องจำกขำดระบบคัดแยกที่ดีจำกต้นทำง	

ท�ำให้ปริมำณขยะที่เกิดขึ้นก่อปัญหำขยะสะสมในชุมชน

	 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่มีพันธกิจข้อหนึ่งว่ำด้วยกำรน�ำควำมเชี่ยวชำญและ	

ศักยภำพของมหำวิทยำลัยสู่กำรบริกำรวิชำกำรแบบมีส่วนร่วมตำมควำมต้องกำร 

ของชุมชน	 เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจดังกล่ำว	 ผู้เขียนในฐำนะอำจำรย์จำกคณะ 

กำรสือ่สำรมวลชนเหน็ว่ำ	กำรจดักำรปัญหำขยะด้วยวธิปีกตยิงัไม่เพยีงพอกบัปรมิำณขยะ

ที่มีกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่องในชุมชนช้ำงเผือก	 ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนรอบมหำวิทยำลัย	

จงึได้ท�ำกำรศึกษำรปูแบบกำรแก้ไขปัญหำดงักล่ำวโดยใช้ศำสตร์ด้ำนกำรส่ือสำรชมุชน

เพื่อแก้ปัญหำสิ่งแวดล้อม

ผู้เขียน:		 	 อำจำรย์อลิชำ	ตรีโรจนำนนท	์	

หน่วยงาน:		 คณะกำรสื่อสำรมวลชน	มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

ระยะเวลาด�าเนินการ:		 กรกฎำคม	2556		ถึง	ตุลำคม	2556

ค�าส�าคัญ:			 ผำ้ป่ำขยะ		ต�ำบลช้ำงเผือก		เครือขำ่ยเชียงใหม่ปลอดขยะ

รูปแบบการบูรณาการความร่วมมือ	
เพื่อแก้ปัญหาขยะในชุมชน:	กรณีศึกษา	ต�าบลช้าง
เผือก	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่
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ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)
	 กำรด�ำเนินงำนเริ่มจำกกำรท่ีนักวิจัยเข้ำร่วมรับฟังกำรประชุมประจ�ำเดือนของชุมชน	 จัดโดยส�ำนักงำนเทศบำล

ต�ำบลช้ำงเผือก	 สรุปประเด็นปัญหำขยะเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ประชุมจึงเห็นพ้องให้น�ำสู่กำรด�ำเนินงำนโดยจัดตั้ง 

คณะท�ำงำนอย่ำงไม่เป็นทำงกำร	 ประกอบด้วย	 ผู้แทนจำกชุมชนในเขตเทศบำลฯ	 ได้แก่	 ชุมชนช้ำงเผือกและชุมชน 

สนสวย	ผู้แทนจำกส�ำนักงำนเทศบำลต�ำบลช้ำงเผือก	พระสงฆ์จำกวัดเจ็ดยอด	พระอำรำมหลวง	ผู้แทนจำกองค์กรพัฒนำ

เอกชนทีป่ฏบิตังิำนเกีย่วข้องกบักำรรกัษำสภำพแวดล้อม	ได้แก่	มลูนธิหิยดธรรม	กลุ่มเชียงใหม่เขยีวสวยหอม	กลุ่มเชยีงใหม่

จัดกำรตนเอง	 และนักวิจัยซ่ึงเป็นผู้แทนจำกภำคกำรศึกษำ	 ได้แก่	 คณะกำรส่ือสำรมวลชน	 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่	 

ภำคีทั้ง	หมดร่วมกันท�ำงำนภำยใต้ชื่อ	“เครือข่ำยเชียงใหม่ปลอดขยะ”	และจำกกำรหำรือร่วมกันของเครือข่ำย	ทำงออก

ของจดักำรขยะอย่ำงยัง่ยนืจงึเริม่ทีก่ำรน�ำประเดน็กำรก�ำจดัขยะมำเชือ่มโยงกบักำรท�ำบญุในรปูแบบของ	“ผ้ำป่ำ”	ซึง่เป็น

พิธีกรรมทำงพระพุทธศำสนำที่อำศัยควำมสำมัคคีของชุมชน	 โดยมีจุดมุ่งหมำยในกำรระดมทุนเพื่อสำธำรณประโยชน์	 

ข้อสรุปจำกกำรประชุมคือ	รูปแบบกำรรณรงค์ที่แบ่งงำนกันท�ำตำมควำมเชี่ยวชำญและตำมก�ำลัง	โดย	

	 •	 ส�ำนักงำนเทศบำลฯ	 ให้ควำมอนุเครำะห์รถขยะพร้อมเครื่องเสียงและพนักงำนขับรถ	 ปฏิบัติงำนบนเส้นทำง 

	 	 เดียวกับที่ออกท�ำหนำ้ที่เก็บขยะตำมปกติ	

	 •	 วัดเจ็ดยอด	 (พระอำรำมหลวง)	 เป็นส่วนงำนหลักที่ขับเคล่ือนในเชิงพิธีกรรม	 โดยพระคุณเจ้ำเป็นผู้ออกเสียง 

	 	 ประกำศบุญ	

	 •	 อำสำสมัครจำกองค์กรพัฒนำเอกชน	น�ำโดยมูลนิธิหยดธรรม	ออกให้ควำมรู้เกี่ยวกับวิธีจัดเตรียมวัสดุรีไซเคิล 

	 	 เพื่อถวำยสมทบกองผำ้ป่ำ	

	 •	 นักวิชำกำรสื่อสำร	มีบทบำทในกำรออกแบบสำรและรูปแบบวิธีสื่อสำร	ทั้งในระดับกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล 

	 	 กำรออกหน่วยประชำสัมพันธ์ตำมแหล่งชุมชน	 สถำนศึกษำไปถึงกำรสื่อสำรมวลชน	 เช่น	 กำรประชำสัมพันธ ์

	 	 โครงกำรฯ	ทำงวิทยุท้องถิ่น	กำรเผยแพร่ผำ่นสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ

	 •	 อำสำสมัครภำคสนำม	 ซึ่งเป็นชำวบ้ำน	 นักเรียน	 นักศึกษำจำกสถำนศึกษำในพื้นที่	 เช่น	 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด	 

	 	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ	 และมหำวิทยำลัยเชียงใหม่	 ท�ำหน้ำที่แยกชนิดวัสดุแบบ 

	 	 มุ่งสร้ำงมลูค่ำสงูสดุ	 (Ultimate	value)	ภำยใต้กำรน�ำของสมำชิกกลุ่มคนไร้บ้ำน	 โดยอำสำสมัครกลุ่มนี้สร้ำง 

	 	 ควำมแตกตำ่งอย่ำงสูงต่อผลิตภำพ	(Productivity)	เนื่องจำกมีควำมเชี่ยวชำญในระดับสูง	

ภำพกิจกรรมกำรทอดผ้ำป่ำขยะรีไซเคิล
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เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefits)
	 •	 ส�านักงานเทศบาลฯ	ได้รับพลังสนับสนุนงำนในหน้ำที่หลัก	โดยเชื่อมกำรด�ำเนินงำนผ่ำนองค์กรพฒันำเอกชน 

	 	 ทีม่นีโยบำยเกีย่วข้องกับกำรส่งเสริมสภำพแวดล้อม	

	 •	 วดัเจ็ดยอด	(พระอารามหลวง)	ได้โอกำสในกำรด�ำเนนิงำนขดัเกลำสงัคมผ่ำนกจิกรรมทำงพระพทุธศำสนำผ่ำน 

	 	 กลุ่มคณะศรัทธำในชุมชน	

	 •	 สถานศึกษาในชุมชน	 ตั้งแต่ระดับประถมศึกษำถึงมหำวิทยำลัยได้พื้นที่ทำงโอกำสในกำรบ่มเพำะนักเรียน 

	 	 นักศึกษำให้มีจิตสำธำรณะ	 ร่วมลงมือเพื่อส่งเสริมสภำพแวดล้อม	 โดยเฉพำะนกัศกึษำจำกมหำวทิยำลยัในพื้นที ่

	 	 ที่มีช่องทำงเชื่อมควำมเข้ำใจสู่ชุมชน	 ส่งเสริมส�ำนึกของกำรเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน	 ลดควำมแปลกแยกและ 

	 	 แปลกปลอม	

	 •	 ชุมชน	 ได้หันหน้ำมำร่วมกันแก้ปัญหำด้วยพลังของท้องถิ่นผ่ำนกลไกอันเป็นธรรมชำติ	 ได้กองทุนอันเป็น 

	 	 ผลจำกกำรขำยวัสดุรีไซเคิล	

	 •	 ร้านรับซื้อวัสดุรีไซเคิลในชุมชน	 เป็นส่วนหน่ึงของกำรด�ำเนินงำนในฐำนะผู้รับซื้อรำยเดียวของโครงกำรฯ 

	 	 โดยอัตโนมัต	ิแม้รำคำที่รับซื้อจะต�่ำกว่ำผู้ประกอบกำรเจำ้ใหญ่ที่เสนอตัวเข้ำรับซื้อไม่จ�ำกัด	

	 •	 เครือข่ายคนไร้บ้าน	 ได้พื้นท่ีทำงกำรท�ำงำนและได้รับกำรยอมรับในฐำนะภูมิปัญญำพร้อมทั้งได้รับ 

	 	 คำ่ตอบแทนจ�ำนวนหนึ่งในลักษณะเงินอุดหนุน	

	 ควำมพยำยำมผลักดันให้เกิดควำมตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรรักษำสภำพแวดล้อมชุมชน	 แสดงผลชัดเจน 

เมื่อโครงกำรผ้ำป่ำขยะฯ	ด�ำเนินมำถึงวันทอดถวำย	องค์ควำมรู้ของกำรคัดแยกขยะถูกน�ำเสนอเป็นนิทรรศกำร	และกำร

สะท้อนคดิจำกเสวนำเพือ่ขับเคลือ่นกำรรกัษำสภำพแวดล้อมเรือ่ง	 “โยม	พระ	ขยะ	ชมุชน”	 โดยผู้แทนจำกภำคสถำบนัศำสนำ 

ภำครัฐ	ภำคประชำชน	และองค์กรพัฒนำเอกชน	วัสดุรีไซเคิล	8,492	กิโลกรัม	ณ	วันทอดถวำย	สร้ำงยอดเงินจำกกำร

จ�ำหน่ำยวัสดุรีไซเคิลจ�ำนวน	37,639	บำท	และยอดสมทบทุนผำ้ป่ำอีก	 45,000	บำท	 รวมเป็นเงินสมทบกองทุนชุมชน	

83,639	บำท	โดยเป็นเม็ดเงินที่ชุมชนเก็บขึ้นจำกกองขยะโดยแท้	

เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	และน�าไปสู่ผลงานวิชาการ	(Knowledge	sharing	and	scholarship)
	 โครงกำรผ้ำปำ่	(ขยะ)	สำมัคคี	รีไซเคิลนี	้เชื่อมโยงกับพันธกิจของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ในเชิงกำรบริกำรวิชำกำร	

ตัง้แต่ระดบันกัศกึษำและอำจำรยท์ี่มสี่วนร่วมในกระบวนกำรสื่อสำรกำรออกภำคสนำมไปถงึกำรบูรณำกำรเข้ำสู่ชั้นเรยีน	

“กำรเขียนเพื่อกำรสื่อสำร”	ที่ผู้เรียนได้ลงมือเขียนข่ำวประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ	ผู้เรียนอีกส่วนหนึ่งร่วมเป็นพิธีกรในงำน

ทอดถวำยผ้ำป่ำ	 ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยโดยรองอธิกำรบดีฝ่ำยบริกำร	 พัฒนำสังคม	 ศิลปวัฒนธรรม	 และกิจกำรพิเศษ	 

ร่วมเป็นที่ปรึกษำโครงกำรฯ	 และโครงกำร	 “เด็กดีมีที่เรียน”	 โดยฝ่ำยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำบรรจุโครงกำรผ้ำป่ำฯ	 

ในปฏิทินกิจกรรมนักศึกษำ	 นอกจำกนั้น	 โครงกำรฯ	 น้ียังกลำยเป็นผลงำนวิชำกำร	 เรื่อง	 “รูปแบบกำรบูรณำกำร 

ควำมร่วมมือเพื่อแก้ปัญหำขยะในชุมชน:	กรณีศึกษำต�ำบลชำ้งเผือก	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่”
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เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)
	 กำรขบัเคลือ่นเพือ่กำรแยกขยะส่งผลสืบเนือ่งไปยงัปรมิำณขยะในกำรจดัเกบ็โดยเทศบำลฯ	ทีล่ดลงรำวร้อยละ	20	

ของเวลำปกติ	เมื่อโครงกำรผ้ำป่ำ	(ขยะ)	สำมัคค	ีรีไซเคิล	สิ้นสุดลงในป	ี2556	เทศบำลต�ำบลชำ้งเผือกได้บรรจุโครงกำรฯ	

เข้ำในแผนงำนประจ�ำปีโดยจัดให้เป็นภำระงำนของกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม	นักวิชำกำรค่อยๆ	ลดบทบำทในกำร

เป็นผู้อ�ำนวยควำมสะดวกและผู้ส่งเสริมควำมร่วมมือ	 (Facilitator)	 ลง	 เพื่อสร้ำงพื้นที่ให้พลังในชุมชนได้จัดกำรสำนต่อ 

จนเกิดโครงกำรเดียวกันในพื้นที่ข้ำงเคียงด้วยคณะศรัทธำของวัดช่ำงเคี่ยน	ต�ำบลชำ้งเผือก	ในป	ี2557	พร้อมกับกำรจัด

สัมมนำเรื่อง	 “กำรจัดกำรสภำพแวดล้อมชุมชนด้วยกำรแยกขยะ”	 โดยเทศบำลต�ำบลชำ้งเผือก	ปรำกฏกำรณ์นี้แสดงถึง

ดอกผลของควำมตั้งใจในกำรสร้ำงผู้ด�ำเนินงำนรุ่นใหม่ที่จะ	“รับไม้”	ต่อจำกผู้ปฏิบัติงำนรุ่นก่อตั้ง	

	 โครงกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วม	 “รูปแบบกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือเพื่อแก้ปัญหำขยะในชุมชน:	 

กรณีศึกษำต�ำบลช้ำงเผือก	 อ�ำเภอเมือง	 จังหวัดเชียงใหม่”	 ได้ข้อสรุปผลกำรศึกษำว่ำ	 ปัจจัยควำมส�ำเร็จของโครงกำรฯ 

อยู่ที่กำรสำมำรถผสำนพลังจำกภำยในชุมชนเข้ำกับพลังภำยนอกโดยอำศัยตัวเชื่อม	 ได้แก่	 ผู้ประสำนควำมร่วมมือ 

ที่ต้องเข้ำใจบริบทและแนวคิดกำรบริหำรชุมชนอย่ำงมีส่วนร่วม	 จึงจะสำมำรถด�ำเนินกำรได้อย่ำงเป็นธรรมชำติ 

กำรขับเคลื่อนอำศัยกลไกทำงควำมเชื่อน�ำสู ่ควำมเชื่อถือ	 เชื่อมั่น	 และควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงภำคส่วนต่ำงๆ	 

จะน�ำกำรด�ำเนินงำนข้ำมผ่ำนข้อจ�ำกัดได้แทบทั้งสิ้น
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64    “ผสมผสานความรู้ตามหลักแผนงานวิศวกรรมคุณค่า	
(Value	engineering)	กับการมีส่วนร่วมชุมชน”

	 หมู่บำ้นเรียงแถวใต	้ต�ำบลนิคมล�ำโดมน้อย	อ�ำเภอสิรินธร	จังหวัดอุบลรำธำนี	

เป็นหมู่บ้ำนขนำด	315	หลังคำเรือน	มีประชำกรทั้งสิ้น	1,166	คน	เพศชำย	502	คน	

และหญิง	664	คน	สมำชิกชุมชนประกอบอำชีพ	ค้ำขำย	เกษตรกรรม	ประมง	และ

เลี้ยงสัตว์เป็นหลัก	 โดยทุกครอบครัวประกอบอำชีพเสริมและน�ำมำสู่กำรจัดตั้ง 

กลุ่มอำชีพภำยใต้ชื่อ	 “วิสำหกิจชุมชน”	 ซึ่งมีกำรจัดตั้งกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ซำกไม้เป็น 

กลุ่มแรกเมื่อปี	 2547	 และด�ำเนินกำรเป็นตัวอย่ำงแก่กลุ่มอำชีพเสริมอื่นด้วยกำร

ก�ำหนดระเบียบปฏิบัติ	 ระบบสมำชิก	 กำรลงหุ้น-กำรออมเงิน	 ก�ำหนดกิจกรรม 

ตำมมติของสมำชิก	ปัจจุบันมีทั้งหมด	10	กลุ่มวิสำหกิจ	ประกอบด้วย	กลุ่มขนมไทย	

กลุ่มเลี้ยงโค	 กลุ่มเลี้ยงปลำบู่	 กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ซำกไม้	 กลุ่มน�้ำสมุนไพรเพื่อสุขภำพ	

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง	 กลุ่มถนอมอำหำร	 กลุ่มปลูกผักสวนครัว	 กลุ่มปลำซิวแก้ว 

ตำกแห้ง	และกลุ่มน�้ำยำล้ำงจำน	

	 ขณะนั้นภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร	คณะวิศวกรรมศำสตร	์มหำวิทยำลัย	

อุบลรำชธำนี	 ได้มีกำรพัฒนำกระดำษทรำยจำกทรำยแม่น�้ำมูล	 ซึ่งเหมำะส�ำหรับ

กระบวนกำรผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบ	 จึงน�ำผลิตภัณฑ์กระดำษทรำยไป 

ร่วมพดูคยุกบัวสิำหกจิชมุชนกลุ่มเฟอร์นเิจอร์ซำกไม้เพือ่ใช้ในกำรผลติ	ซึง่จำกกำรพดู

คุยกับกลุ่มวิสำหกิจนี้พบว่ำ	 มีวัสดุเหลือใช้จำกกระบวนกำรผลิตของกลุ่มวิสำหกิจ

เฟอร์นิเจอร์ซำกไม้	และกลุ่มขนมหวำน	ปริมำณมำกถึง	85	ตันต่อเดือน	แม้ว่ำจะมี

กำรจัดกำรโดยชุมชนเองได้ส่วนหนึ่งโดยกำรน�ำไปท�ำเชื้อเพลิงเผำถ่ำน	 และท�ำปุ๋ย	 

ก็ยังไม่สำมำรถแก้ปัญหำปริมำณเศษวัสดุที่เกิดขึ้นและกำรเผำก็ยังสร้ำงปัญหำด้ำน

สขุภำวะอนำมยักบัชมุชนอกีด้วย	ดงันัน้กำรแสวงหำแนวทำงกำรจดักำรเศษวสัดจุำก

วสิำหกจิชมุชนรปูแบบใหม่	ด้วยกำรด�ำเนนิกำรร่วมกนัระหว่ำงชมุชนและทมีวจิยัจำก

ภำควิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร	จึงเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ของกำรด�ำเนินงำน	ดังนี้	

ผู้เขียน:		 	 ดร.จริยำภรณ	์อุ่นวงษ์

หน่วยงาน:		 คณะวิศวกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

ระยะเวลาด�าเนินการ:	 มิถุนำยน	2555	ถึง	กุมภำพันธ	์2556															

ค�าส�าคัญ:		 ขยะวิสำหกิจชุมชน	กระบวนกำรนวัตกรรม	ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

	 	 เศรษฐกิจสร้ำงสรรค	์	ชุมชนสร้ำงสรรค์

วิกฤติการณ์ขยะ
แรงขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และชุมชน
สร้างสรรค์
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ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)
	 กลยทุธ์กำรจดักำรเศษวสัดจุำกกำรผลติของวสิำหกจิชมุชนของทมีวจิยัคอื	กำรประยกุต์ใช้เทคโนโลยสีะอำด	(Clean	

technology)	ร่วมกับกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม	เริ่มจำกกำรประชำสัมพันธ์ให้ชุมชนตระหนักถึงกำรมี

ส่วนร่วมของสมำชิกชุมชนด้วยชุมชน	 ให้องค์กรชุมชนเป็นกลไกขับเคล่ือนส�ำคัญในกำรมีส่วนร่วมของกำรใช้ทรัพยำกร

อย่ำงคุ้มค่ำ	 พัฒนำเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงกระบวนกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่องเพื่อขจัดปัญหำกำรสูญเสียเป็นเศษวัสด ุ

ลดกำรบริโภคที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือควำมเสี่ยงต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	ดังนั้น	แนวทำงกำรจัดกำรที่เหมำะส�ำหรับ

ชมุชนคอื	กำรน�ำเศษวสัดกุลบัมำใช้ใหม่โดยตรงในกระบวนกำรเดมิและกำรแปลงผ่ำนกระบวนกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึง่ก่อน

เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ท่ีมีมูลค่ำเพิ่ม	 (Value	 creation)	 สร้ำงควำมหลำกหลำยเป็นแนวทำงให้เกิดควำมคุ้มค่ำทำง

เศรษฐศำสตร์	ชุมชนท�ำหนำ้ที่ส�ำรวจปริมำณเศษวัสดุแยกตำมขนำดตำมกระบวนกำรผลิต	และร่วมกับทีมวิจัยเพื่อระดม

ควำมคิดเพื่อผลิตภัณฑ์เชื้อไฟในรูปแบบใหม่ในบรรจุภัณฑ์ที่สะดวกและสวยงำม	 รวมทั้งชุมชนร่วมพัฒนำเครื่องอัดถ่ำน

กับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี	และกำรทดสอบผลิตภัณฑ์

เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefit)
	 ด้านเศรษฐกิจ	ปริมำณเศษวัสดุจำกกำรผลิต	85	ตันต่อเดือน	สำมำรถน�ำกลับมำใช้ใหม่ทั้งหมด	และลดคำ่ใช้จ่ำย

ครัวเรือนครอบครัวละ	600	บำทต่อเดือน	พนักงำนผลิตถำ่นอัดแท่งมีรำยได้	300	บำทต่อคนต่อวัน	

	 ด้านสิ่งแวดล้อม	 ลดควัน	 ฝุ่น	 จำกกำรเผำเศษวัสดุ	 รวมทั้งลดกำรตัดต้นไม้เพื่อเผำถ่ำน	 เกิดควำมร่วมมือ 

และกำรยอมรับของชุมชน

	 ด้านวชิาการ	มกีำรด�ำเนนิกำรวจิยัต่อเนือ่งสองเรือ่งคอื	กำรสร้ำงเครอืข่ำยนกัวจิยัชมุชนเพือ่จดักำรนวตักรรมและ

ถ่ำยทอดเทคโนโลย	ีและกำรพฒันำด้ำนควำมปลอดภยัและกำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติไม้ตพีรกิของชมุชนค�ำเจริญสขุ

การด�าเนินงาน:งานวิจัยปฏิบัติการณ์อย่างมีส่วนร่วม

เพื่อศึกษำกรรมวิธีกำรผลิตและ

สถำนกำรณ์ปัญหำของกลุ่มอำชีพ

เฟอร์นิเจอร์ซำกไม้	และ

กลุ่มขนมหวำนขนมไทย

เพื่อค้นหำรูปแบบ

กำรสร้ำงมูลคำ่เพิ่มจำกวัสดุ

เหลือใช้จำกกำรผลิต

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

เพื่อเพิ่มศักยภำพกำร

แข่งขันด้วยกำรพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์ให้หลำกหลำย
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เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและน�าไปสู่ผลงานวิชาการ	(Knowledge	sharing	and	scholarship) 
	 ในกำรด�ำเนินงำนโครงกำรฯ	นี้	ท�ำให้ผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้องได้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันตลอดทุกขั้นตอนของกิจกรรม	

ดังนี้

	 ขั้นตอนการศึกษา/รวบรวมข้อมูล	 เริ่มจำกกำรศึกษำรูปแบบควำมสัมพันธ์ของสมำชิกในกลุ่มวิสำหกิจ	ระหว่ำง

กลุ่มวิสำหกิจร่วมชุมชน	 กลุ่มวิสำหกิจต่ำงชุมชน	 หน่วยงำนรำชกำร	 และสถำบันกำรศึกษำ	 ต้นทุนเด่นของชุมชนคือ 

ท�ำเลทีต่ัง้ชุมชนอยูบ่นเส้นทำงหลกั	ทำงหลวง	216	เชือ่มต่อแหล่งท่องเทีย่วและเศรษฐกจิส�ำคญัของจงัหวดั	เช่น	พทัยำน้อย	

เขื่อนสิรินธร	 วัดสิรินธรวนำรำมภูพร้ำว	 อุทยำนทำนแห่งชำติผำแต้ม	 ช่องเม็ก	 และสะพำนมิตรภำพไทยลำวแห่งที่	 5	 

เอื้อต่อกำรขนส่งและกำรค้ำขำย	พื้นที่เป็นพื้นที่จัดสรรส�ำหรับผู้รับผลกระทบจำกกำรสรำ้งเขื่อนสิรินธร	สมำชิกชุมชนมำ

จำกต่ำงพืน้ที	่จงึมคีวำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรมหลำยทกัษะฝีมอืและเกดิกำรประกอบอำชพีแบบผสมผสำนตำมควำม

ถนดัของตน	ปัจจบุนัมลีกัษณะของชมุชนกึง่เมอืงและมแีนวโน้มทีจ่ะเจรญิเตบิโตอย่ำงรวดเรว็หลงั	จำกกำรเปิดประชำคม

อำเซียนในป	ี2558

	 ขั้นตอนการวิเคราะห์และตัดสินใจ	สมำชิกทีมวิจัยชุมชนลงมต	ิลองผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน	“ขี้ไต้”	

ด้วยเหตุผลกำรใช้เศษไม้เป็นวัตถุดิบหลัก	ลงทุนต�่ำ	มีพื้นฐำนภูมิปัญญำควำมเชี่ยวชำญของชุมชนที่เชื่อมโยงจำกรำกฐำน

ทำงวัฒนธรรมคือ	ส่วนผสมและกำรท�ำขี้ไต้	 สรำ้งมูลคำ่เพิ่มด้วยกำรผสมกลิ่นสมุนไพรไล่แมลง	ด้วยวัฒนธรรมควำมเชื่อ

และวถิชีวีติชมุชนบ้ำนเรยีงแถวใต้นยิมกำรประกอบอำหำรโดยใช้เชือ้เพลงิจำกถ่ำนไม้	ควำมต้องกำรถ่ำนวนัละ	3-4	กโิลกรมั

ต่อวนัต่อครอบครวั	ดงันัน้	จึงเลอืกผลติถ่ำนอดัแท่งเป็นกำรพฒันำควำมต่อเนือ่ง	วตัถดุบิหลักคือ	เศษผงถ่ำนจำกครวัเรอืน	

ร้ำนค้ำ	และเตำเผำถ่ำน

 ขัน้ตอนการปฏบิัตกิาร	ควำมรู้ตำมหลักแผนงำนวิศวกรรมคุณคำ่	(Value	engineering)	กับกำรมีสว่นรว่มชุมชน

เกิดเป็นกระบวนกำรนวัตกรรม	(Process	innovation)	บรรจุเป็นชิ้นต่อกำรใช้หนึ่งครั้ง	ห่อด้วยกระดำษพิมพ์โฆษณำใช้

แล้วแบบกำรห่อขนมไทย	บรรจดุ้วยตะกร้ำทีส่ำนจำกเส้นพลำสตกิรดักล่อง	และกำรสร้ำงแบรนด์ทีแ่สดงถงึอตัลักษณ์และ

กำรมีส่วนร่วมของชุมชน	กำรคิดต้นทุน-ก�ำไร	จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม	(Product	innovation)	“ขี้ไต้สมุนไพร”	

ผลติภณัฑ์ทีส่อดคล้องกบักำรเปลีย่นแปลงของสงัคมและเทคโนโลย	ีซึง่เป็นจดุเริม่ต้นของเศรษฐกจิสร้ำงสรรค์	(Creative	

economy)	บนฐำนควำมรู้	(Knowledge-based	economy)	ของชุมชน	

	 ทีมวิจัยจำกมหำวิทยำลัยและนักศึกษำชั้นปีที่	 3	 และ	 4	 ร่วมกับนักวิจัยชุมชน	 ออกแบบและพัฒนำเครื่อง 

อัดถ่ำนและผลิตถำ่นอัดแท่ง	มีกำรคิดส่วนผสมที่แตกต่ำงเพื่อสรำ้งควำมหลำกหลำยกับผลิตภัณฑ์	เช่น	ถ่ำนไม้จำกกะลำ

มะพร้ำว	ถ่ำนไม้จำกเศษถ่ำนไม้รวม	กำรให้พลังงำนควำมร้อนแตกต่ำงกนัจงึสำมำรถก�ำหนดรำคำขำยต่ำงกนั	ขณะเดยีวกนั

กำรน�ำเศษวัสดุกลับมำใช้ใหม่โดยตรงด้วยกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีจำกงำนวิจัย	 “เตำชีวมวล”	 ของศูนย์พลังงำน 

คณะวิศวกรรมศำสตร์เพื่อกำรประยุกต์ใช้งำน	 จำกนั้นชุมชนให้ข้อมูลป้อนกลับส�ำหรับกำรพัฒนำเตำชีวมวลที่มีขนำด

เหมำะสมกับกำรใช้ในครัวเรือน
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 ขัน้ตอนการใช้ประโยชน์	ผลจำกงำนวจิยัได้รบักำรน�ำเสนอในกำรประชมุวชิำกำรระดบัชำต	ิประกอบด้วย	มอบ.	วจิยั	

กำรประชุมข่ำยงำนวิศวกรรมอุตสำหกำร	กำรตีพิมพ์บทควำมวิจัยพิมพ์ในวำรสำรวิจัยเพื่อกำรพัฒนำเชิงพื้นที่	ตลอดจน

เป็นวทิยำกรร่วมแบ่งปันประสบกำรณ์กบัวชิำกำรทีต้่องกำรเข้ำมำเรยีนรูก้ำรบรูณำกำร	และกำรใช้ประโยชน์จำกงำนวจิยั

 ขั้นตอนการพัฒนาสู่ชุมชนสร้างสรรค	์เริ่มจำกกำรสรำ้งควำมเข้ำใจและเปำ้หมำยร่วมกันกับชุมชน	กลุ่มนักวิจัย	

ชุมชนเป็นกลไกขับเคลื่อนที่ส�ำคัญ	 กำรน�ำทีมวิจัยเข้ำร่วมเรียนรู้กับงำนวิจัยพื้นที่อื่นและกำรประชุมวิชำกำรและ 

กลุ่มนักวิจัยเป็นผู้น�ำข้อมูลน้ันถ่ำยทอดสู่สมำชิกชุมชน	กำรถ่ำยทอดด้วยสมำชิกชุมชนด้วยกันเองสร้ำงควำมเช่ือมั่นและ

ควำมร่วมมอืเป็นอย่ำงด	ีผนวกกับทมีผูน้�ำชมุชนทีม่คีวำมเข้มแขง็	มวีสิยัทศัน์	มคีวำมมุง่มัน่ทีจ่ะพำชมุชนพฒันำเป็นปัจจยั

หนึ่งที่ส�ำคัญต่อควำมส�ำเร็จของโครงกำรวิจัยและสร้ำงกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

ผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)
 •	 คน	นกัวจิยัชมุชนท�ำหน้ำทีเ่ป็นวทิยำกรอบรม	เกดิขึน้ต่อเนือ่งหลงักำรสิน้สดุโครงกำรฯ	โครงกำรทีเ่ป็นวทิยำกร

ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่พัฒนำสังคม	 เป็นครูส�ำหรับศูนย์กำรศึกษำนอกโรงเรียนต�ำบล	 เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและสถำนท่ี

ศึกษำดูงำนของหน่วยงำนและสถำนศึกษำ	 ผลกำรด�ำเนินกำรได้รับกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะด้วยสื่อโทรทัศน์	 วิทยุและ

หนังสือพิมพ์	และกำรเผยแพร่ทำงวิชำกำร

 •	 กลุ่มคน	 จำกกระบวนกำรด�ำเนินงำนกลุ่มนักวิจัยชุมชนที่ร่วมด�ำเนินกำรตลอดโครงกำรฯ	 รวมตัวเป็น	 

“กลุ่มอยู่ไม่สุข”	 ที่ท�ำหน้ำที่คิดแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นในชุมชน	นับเป็นจุดเริ่มต้นของกำรสร้ำงชุมชนสร้ำงสรรค์	 (Creative	

community)
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“ธนาคารปูม้า	ต้นแบบการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน”

	 ปูม้ำ	 (Portunus	 pelagicus	 Linnaeus,	 1758)	 มีชื่อสำมัญว่ำ	 Blue	 

Swimming	 Crab	 เป็นทรัพยำกรทำงทะเลที่มีควำมส�ำคัญทำงเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง	 

พบแพร่กระจำยบริเวณเขตอบอุ่นใกล้ชำยฝั่ง	 ส�ำหรับประเทศไทยพบบริเวณชำยฝั่ง

อ่ำวไทยและอนัดำมนั	เป็นสินค้ำส่งออกทีส่�ำคญั	โดยในปี	2540	มผีลผลติปมู้ำจ�ำนวน	

40,089	 ตัน	 คิดเป็นมูลคำ่กว่ำ	 3,000	 ลำ้นบำท	 แต่จำกกำรประมงโดยกำรจับจำก

ธรรมชำติ	 เช่น	 กำรจับปูม้ำที่ไม่ได้ขนำด	 กำรน�ำปูม้ำที่มีไข่นอกกระดองขึ้นมำใช้

ประโยชน์	 และกำรเพิ่มประสิทธิภำพของเครื่องมือประมงปูม้ำ	 ส่งผลให้ทรัพยำกร

ปมู้ำมปีรมิำณลดลง	จำกข้อมลูกำรประมงปี	2554	พบว่ำ	จบัปมู้ำได้ลดลงเหลอืเพยีง	

22,800	ตัน	คิดเป็นมูลคำ่	2,500	ล้ำนบำท	

	 กำรจัดกำรประมงปูม้ำด้วยวธิีก�ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ	เพื่อควบคุมกำรประมง

ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมพบว่ำ	 มีข้อจ�ำกัดในกำรบังคับใช้	 เนื่องจำกวิถีกำรประมง

และเครื่องมือประมงของชำวประมง	 ไม่สำมำรถคัดแยกขนำดและประเภทของ 

ปมู้ำได้	ทมีวจิยัจำกคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรประมง	มหำวทิยำลยัเทคโนโลยี

รำชมงคลศรีวิชัย	 วิทยำเขตตรัง	 จึงได้ศึกษำวิจัยเกี่ยวกับสถำนกำรณ์และแนวทำง 

กำรจดักำรประมงปมู้ำในจงัหวดัตรงัตัง้แต่ปี	2547	เป็นต้นมำและพบว่ำ	ผลผลิตปมู้ำ

ของชำวประมงมำกกว่ำร้อยละ	40	เป็นปมู้ำทีม่ขีนำดเลก็	และผลผลิตร้อยละ	60	ของ

ปูม้ำเพศเมียอยู่ในระยะกำรพัฒนำกำรสืบพันธุ์วำงไข	่ดังนั้น	กำรจัดกำรประมงปูม้ำ

ด้วยกำรก�ำหนดมำตรกำรในกำรท�ำประมงอย่ำงมคีวำมรบัผดิชอบเป็นสิง่ทีเ่หมำะสม

ที่สุด	 แต่จะต้องใช้เวลำในกำรวำงรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบและ 

ต้องใช้เวลำในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ	 เพื่อสร้ำงกำรยอมรับจำกชำวประมงในพื้นท่ี 

ชุมชนชำยฝั่ง	 ซ่ึงกำรสร้ำงควำมตระหนักและจิตส�ำนึกให้เห็นคุณค่ำควำมส�ำคัญ 

ผู้เขียน:		 	 ผศ.อภิรักษ	์สงรักษ์

หน่วยงาน:		 คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง		

	 	 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย

ระยะเวลาด�าเนินการ:	 ปี	2552	ถึง	2558

ค�าส�าคัญ:		 ธนำคำรปูม้ำ	กำรจัดกำรทรัพยำกรประมงชำยฝั่ง	กำรประมงปูม้ำ

“ธนาคารปูม้า”
กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าของชุมชนชายฝั่ง
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ของทรัพยำกรปูม้ำต่อชำวประมง	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทำงตรงและทำงอ้อมจะสำมำรถกระตุ้นควำมรับผิดชอบ 

ต่อทรัพยำกรให้รวดเร็วยิ่งขึ้น	

	 “ธนาคารปูม้า”	 หรือที่เรียกว่ำ	 “Crab	 Bank”	 คือ	 กำรจัดกำรทรัพยำกรปูม้ำโดยกำรน�ำแม่ปูม้ำไข่นอก 

กระดองมำปล่อยในกระชัง	 เป็นโมเดลกำรจัดกำรที่เกิดขึ้นครั้งแรก	 เพื่อต้องกำรให้แม่ปูม้ำมีโอกำสได้ปล่อยไข่กลับคืนสู่

ทะเล	และคำดหวังว่ำจะสำมำรถเพิ่มจ�ำนวนลูกปูม้ำให้เจริญเติบโตไปทดแทนปูม้ำในธรรมชำติในระยะแรก	ธนำคำรปูม้ำ

เป็นที่สนใจของชุมชนประมงชำยฝั่งที่ประกอบอำชีพประมงปูม้ำ	 และได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณเพื่อกิจกรรม 

ธนำคำรปูม้ำ	 ทั้งจำกหน่วยงำนภำครัฐ	 องค์กรเอกชน	 หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ธนำคำรปูม้ำจึงได้ขยำยผลไปสู่

ชุมชนชำยฝั่งทะเลทั้งแถบอันดำมันและอำ่วไทยอย่ำงรวดเร็ว	

ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)
	 กำรท�ำงำนเพื่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรปูม้ำในจังหวัดตรัง	 เป็นกำรท�ำงำนที่อำศัยควำมร่วมมือและบูรณำกำร 

เครือข่ำยกำรท�ำงำนจำกทุกภำคส่วน	 โดยมีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัยท�ำหน้ำที่ประสำนกำรท�ำงำน 

ร่วมกับส�ำนักงำนจังหวัดตรัง	ส�ำนักงำนประมงจังหวัดตรัง	ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงชำยฝั่งตรัง	ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยำกร

ทำงทะเลและชำยฝ่ังที่	6	มูลนธิอินัดำมัน	ชมรมประมงพืน้บ้ำนจงัหวดัตรงั	กลุม่วสิำหกจิชมุชนเลีย้งปลำกระชงับ้ำนพรจุดู	

และเครือข่ำยชุมชนชำยฝั่งในพื้นที	่4	อ�ำเภอชำยฝั่ง	ก่อให้เกิดกำรจัดตั้งเป็นคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำง

ทะเลและชำยฝั่งจังหวัดตรัง	 มีภำรกิจกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรปูม้ำเป็นวำระส�ำคัญในกำรท�ำงำน	 มีกำรมอบให้จัดตั้ง 

คณะท�ำงำนสนบัสนนุกจิกรรมธนำคำรปมู้ำ	น�ำโดยส�ำนกังำนประมงจงัหวดัตรงั	ทีเ่ปิดเวทเีสวนำแลกเปล่ียนประสบกำรณ์	

ถอดบทเรียนควำมส�ำเร็จ	 ปัญหำอุปสรรคในแต่ละชุมชนชำยฝั่ง	 เพื่อน�ำมำเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรจัดกำรส่งเสริม

กิจกรรมธนำคำรปูม้ำแบบโรงเพำะฟักปูม้ำชุมชนของจังหวัดตรัง	 แนวทำงกำรสนับสนุนกิจกรรมธนำคำรปูม้ำอย่ำงเป็น

ระบบและค�ำนึงถึงควำมต้องกำรและควำมพร้อมของแต่ละชุมชนชำยฝั่ง	 และน�ำไปสู่กำรได้รับโครงกำรสนับสนุนจำก

จงัหวดัตรงัในปีงบประมำณ	2556	โดยผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัตรงัในขณะนัน้	ภำยใต้โครงกำรเสรมิสร้ำงควำมเข้มแขง็กจิกรรม

เครอืข่ำยธนำคำรปมู้ำจงัหวดัตรงั	เพือ่กำรจดักำรทรพัยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ังอย่ำงยัง่ยนื	ส�ำหรบัจดัเตรยีมวสัดอุปุกรณ์

ที่จ�ำเป็นกับชำวประมงที่จะด�ำเนินกำรธนำคำรปูมำ้ได้อย่ำงเพียงพอ	

ปูม้ำที่จับได้จำกกำรท�ำประมง
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เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefits)
	 ธนำคำรปูม้ำในหลำยชุมชน	 เริ่มประสบปัญหำในกำรด�ำเนินกิจกรรมธนำคำรปูม้ำ	 ทั้งกำรล้มเลิกกิจกรรมหรือ 

ควำมอ่อนแอของกลุ่มธนำคำรปูม้ำ	 โดยมีสำเหตุหลักคือ	 กำรขำดหน่วยงำนสนับสนุนอย่ำงต่อเน่ืองทั้งทำงด้ำนวิชำกำร

และงบประมำณด�ำเนินงำน	ชำวประมงมีข้อจ�ำกัดดำ้นเวลำในกำรจัดกำรธนำคำรปูม้ำแบบกระชังหรือคอก	และที่ส�ำคัญ

คอื	ธนำคำรปมู้ำแบบคอกหรอืกระชงัลอยในบำงพืน้ทีไ่ม่เหมำะสมกบัภมูปิระเทศของชมุชนชำยฝ่ัง	จงึเกดิกำรปรบัเปลีย่น

รูปแบบธนำคำรปูมำ้จำกรูปคอกในทะเลหรือกระชังลอยใกล้ชำยฝั่งมำเป็น	 “ธนำคำรปูมำ้แบบโรงเพำะฟัก”	 โดยกำรให้

ชุมชนฝึกปฏิบัติและทดลองกับนักวิชำกำร	 ซึ่งมีขั้นตอนกำรเพำะฟักที่ไม่ยุ่งยำกและสะดวกในกำรบริหำรจัด	 กำรโดย 

นักวิจัยได้ออกแบบระบบเพำะฟักปูมำ้ให้ผลผลิตลูกพันธุ์ที่แข็งแรง	มีคุณภำพพร้อมปล่อยลงสู่ชำยฝั่งทะเล	พร้อมทั้งเปิด

โอกำสให้ชุมชนประมงสำมำรถประยุกต์ระบบเพำะฟักด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่หำได้ในท้องถิ่น	 และชำวประมงร่วมบริจำค 

แม่ปูม้ำไข่นอกกระดองสีด�ำ	ซึ่งเป็นระยะสุดท้ำยของกำรพัฒนำรังไข่	น�ำมำฝำกในธนำคำรปูมำ้เพื่อเพำะฟัก	พบว่ำ	ปูม้ำ

ขนำดควำมกว้ำงกระดองประมำณ	 12	 เซนติเมตร	 มีควำมดกไข่ประมำณ	 1	 ล้ำนฟอง	 จะมีอัตรำกำรรอดตำยระหว่ำง 

ร้อยละ	60-80	แสดงว่ำกำรเพำะฟักปมู้ำเพยีง	1	ตวั	สำมำรถผลติลกูปมู้ำวยัอ่อนระยะซเูอีย้	(Zoea)	ได้ประมำณ	5	แสนตวั	

หำกคดิอตัรำกำรรอดตำย	เจรญิเตบิโตเป็นปมู้ำขนำดใหญ่เพยีงร้อยละ	0.001	จะมีผลผลติปมู้ำเพิม่ขึน้ในธรรมชำตปิระมำณ	

50	กิโลกรัม	จำกกำรเพำะฟักแม่ปูมำ้เพียง	1	ตัว	

ปริมำณไข่ของปูมำ้

เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	และน�าไปสู่ผลงานวิชาการ	(Knowledge	sharing	and	scholarship)	
	 ปัจจุบันเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งจังหวัดตรัง	 ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ธนำคำรปูม้ำ

และกำรจดักำรทรพัยำกรทำงทะเลและชำยฝ่ัง	ทีก่ลุม่วสิำหกจิชมุชนเลีย้งปลำบ้ำนพรจุดู	(บ่อหนิฟำร์มสเตย์)	กลุ่มประมง

พื้นบ้ำนปำกคลอง	 กลุ่มประมงพื้นบ้ำนบ้ำนแหลมมะขำม	 อ�ำเภอสิเกำ	 จังหวัดตรัง	 โดยกำรสนับสนุนโครงกำรวิจัย 

จำกส�ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร	(สวก.)	ภำยใต้ชื่อ	โครงกำรแนวทำงกำรจัดกำรทรัพยำกรปูม้ำของประเทศไทย:	

กรณศีกึษำอ่ำวสเิกำ	จงัหวดัตรงั	โดยนกัวชิำกำรจำกคณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยกีำรประมง	มหำวทิยำลยัเทคโนโลยี

รำชมงคลศรีวิชัย	ร่วมกับนักวิชำกำรจำกคณะประมง	คณะวิทยำศำสตร	์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	และนักวิชำกำรจำก
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กรมประมง	 ลงพื้นที่ศึกษำเพื่อตอบค�ำถำมที่ว่ำ	“ธนาคารปูม้าโดยชุมชนสามารถเพิ่มผลผลิตปูม้าในธรรมชาติได้จริง 

หรือไม	่?”	โดยได้มีกำรเชื่อมโยงไปสู่กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรชำยฝั่งอื่นๆ	ของแต่ละชุมชน	ได้แก่	ธนำคำรสัตว์น�้ำ	ซั้งปลำ

หรือบ้ำนปลำชุมชน	กำรอนุรักษ์พื้นที่ชำยฝั่งทะเลของชุมชน	และมีกำรก�ำหนดกติกำชุมชน	

เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)
	 ธนำคำรปูม้ำแบบโรงเพำะฟักชุมชนคือ	จุดเปลี่ยนให้ชุมชนเกิดกำรยอมรับต่อองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำร	ยอมรับต่อ

กำรปรับเปลี่ยนแนวคิดเดิม	 ธนำคำรปูม้ำกลำยเป็นส่ิงที่ชุมชนคำดหวังให้เป็นเครื่องมือในกำรประสำนกำรท�ำงำนให้เกิด

กำรจดักำรร่วมก่อให้เกดิควำมร่วมมอืในกำรจดักำรทรพัยำกรชำยฝ่ัง	บนพืน้ฐำนของควำมยนิยอมพร้อมใจกนัของทกุฝ่ำย	

เกิดควำมร่วมมือ	กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งโดยชุมชนมีส่วนร่วม	โดยใช้ปูม้า	

ธนาคารปูม้า	 เป็นกลไกในการร้อยรวมพลังชุมชนชายฝั่ง	 เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนชายฝั่ง	 เช่นเดียวกับใน 

จังหวัดตรังที่วันนี้ธนำคำรปูม้ำได้รับกำรบรรจุอยู่ในแผนกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเล

และชำยฝั่งจังหวัดตรัง	 ซึ่งจะเป็นหลักประกันควำมยั่งยืนของกำรท�ำงำนในเชิงกลไกของภำครัฐต่อกำรพัฒนำชุมชน 

ให้มีควำมเข้มแข็งและบูรณำกำรอย่ำงแท้จริง	

กิจกรรมส่งเสริมกำรอนุรักษ์ปูมำ้ส�ำหรับเยำวชน
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“บ้านดิน	เครื่องมือขับเคลื่อนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน”

	 กำรจัดท�ำบ้ำนดินของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม	 เป็นกำรขับเคลื่อนผ่ำน

ภำรกิจกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในช่ือ	 “โครงกำรหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน”	 โดย

กำรน�ำชุดควำมรูจ้ำกงำนวจิยัในประเดน็	 “บ้ำนดนิรกัษ์โลก”	ของคณะวศิวกรรมศำสตร์ 

มำเป็นเครื่องมือกำรจัดกำรเรียนรู้คู่บริกำรร่วมกันระหว่ำงมหำวิทยำลัยและชุมชน	

ด�ำเนนิงำนระหว่ำงปี	2555	ถงึ	2558	ในพืน้ที	่3	ชมุชน	คอื	วดัเจรญิผล	(บ้ำนท่ำขอนยำง	

ต�ำบลท่ำขอนยำง	อ�ำเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหำสำรคำม)	พุทธสถำนสวนธรรมโชติ

ปัญญำรำม	 (ต�ำบลเขำพระนอน	อ�ำเภอยำงตลำด	 จังหวัดกำฬสินธุ์)	 และส�ำนักสงฆ์

พุทโธภควำ	บ้ำนมำบกรำด	 (ต�ำบลโคกกระชำย	อ�ำเภอครบุร	ี จังหวัดนครรำชสีมำ)	

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	พัฒนำบำ้นดินโดยใช้วัสดุในท้องถิ่น	2)	ศึกษำควำมเป็นไป

ได้ในกำรน�ำวัสดุทำงชีวภำพส�ำหรับใช้เป็นส่วนผสมในกำรก่อสร้ำงอำคำร	 3)	 สร้ำง

ควำมเข้มแข็งแก่ชุมชนภำยใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและควำมยั่งยืนโดยใช ้

วัสดุชีวภำพ

	 ในปี	 2555	 กำรสร้ำงบ้ำนดินที่วัดเจริญผลในชุมชนท่ำขอนยำงฯ	 เป็นกำร

พัฒนำโจทย์ร่วมกับชุมชนบนฐำนประวัติศำสตร์เมื่อ	 20	 ปีก่อนที่ชุมชนเคยม ี

อำคำรอบสมนุไพรทีท่�ำด้วยสังกะสี	เมือ่ชำวบ้ำนต้องกำรใช้ประโยชน์ต้องขนท่อนฟืน

มำกันเอง	 ปัจจุบันไม่หลงเหลือหลักฐำนใดให้พบเห็นอย่ำงเป็นรูปธรรม	 และชุมชน 

ดังกล่ำวก็มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น	เนื่องจำกมีชำติพันธุ์เป็น	“ไทญ้อ”	โดยมหำวิทยำลัย

มหำสำรคำมได้เคยจดักจิกรรมอนรุกัษ์และฟ้ืนฟวูถิวีฒันธรรมชำวไทญ้อร่วมกบัชมุชน

มำอย่ำงต่อเน่ืองทั้งในเรื่องเตำเผำถ่ำนลดพลังงำน	 กำรสืบสำนประเพณีวัฒนธรรม

ผู้เขียน:		 	 ดร.รัตนำ	หอมวิเชียร	และคณะ

หน่วยงาน:		 มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

ระยะเวลาด�าเนินการ:		 ป	ี2555	ถึง	2558

ค�าส�าคัญ:		 บำ้นดิน		หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน	

	 	 คณะวิศวกรรมศำสตร์	มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม																				

บ้านดินรักษ์โลก:
จากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนความส�าเร็จ	
การบูรณาการภารกิจ	5	in	1	
(วิจัยการเรียน	บริการวิชาการ	ท�านุบ�ารุง	
และค่ายอาสาพัฒนา)
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และกำรละเล่นของชำวไทญ้อ	หรอืกระทัง่กำรเป็นชมุชนทีม่ปีระวตัศิำสตร์เกีย่วโยงกบัต�ำนำนจระเข้ทีก่ลนืกนิลกูเจ้ำเมอืง

มหำสำรคำมอนัเป็นทีก่ล่ำวขำนสบืมำจนถงึปัจจบุนั	ดงันัน้	กำรสร้ำงบ้ำนดนิจงึเป็นกำรบรูณำกำรกำรเรยีนรูคู้บ่รกิำรสร้ำง

อัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่ำนกระบวนกำรสืบค้นต้นทุนทำงสังคมหลำกมิติ	 โดยใช้บ้ำนดินเป็นเครื่องมือในกำรขับเคล่ือน	 ทั้งใน

มิติประวัติศำสตร์ท้องถิ่น	กำรดูแลสุขภำพและพลังงำน

	 ป	ี2557	กำรสร้ำงบ้ำนดิน	ณ	พุทธสถำนสวนธรรมโชติปัญญำรำม	ถือเป็นงำนต่อยอดชุดควำมรู้กำรสร้ำงบ้ำนดิน

วัดเจริญผล	 ท่ีเคยฉำบผนังด้วยแป้งเปียกมำสู่กำรฉำบผนังด้วยยำงพำรำ	 อันเป็นพืชเศรษฐกิจหนึ่งในจังหวัดกำฬสินธุ	์ 

รวมทั้งกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงอำคำรจำกทรงกระบอกส่ีเหล่ียมมำเป็นอำคำรทรงกลม	 ซึ่งพื้นที่ดังกล่ำวเป็นสถำน 

ปฏิบัติธรรมและบ�ำบัดผู้ป่วย	 ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่มีฐำนะยำกจนหรือไร้ญำติ	 กระบวนกำรบ�ำบัด	 รักษำจึง 

ผสมผสำนผ่ำนกำรปฏิบัติธรรม	ผำ่นภูมิปัญญำสมุนไพร	ผำ่นอำคำรดินและธรรมชำติอื่นๆ	เนื่องเพรำะในอีกสถำนะหนึ่ง

สถำนปฏิบัติธรรมดังกล่ำวก็เป็นพื้นท่ีแห่งกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูป่ำชุมชนด้วยเช่นกัน	 อีกทั้งก่อนหน้ำนั้นพระภิกษุสงฆ์ 

และชำวบำ้นเคยได้ทดลองท�ำอิฐดินเพื่อใช้งำนในสถำนปฏิบัติธรรมมำบ้ำงแล้วเป็นเวลำ	2	ป	ีแต่ยังไม่ประสบควำมส�ำเร็จ	

จึงกลำยเป็นกำรเรียนรู้ครั้งใหม่ร่วมกับมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม	เสมือนกำรบูรณำกำรระหว่ำง	“ภูมิปัญญำท้องถิ่นจำก

ชมุชนกบัเทคโนโลยจีำกมหำวทิยำลยัฯ”		ต่อมำมกีำรขยำยองค์ควำมรูแ้ละต่อยอดกำรสร้ำงบ้ำนดนิปี	2558	ณ	ส�ำนกัสงฆ์

พุทโธภควำ	บ้ำนมำบกรำด	เนื่องจำกเป็นเครือข่ำยสถำนปฏิบัติธรรมของพุทธสถำนสวนธรรมโชติปัญญำรำม	จึงเป็นกำร

ผนึกชุดควำมรู้และผู้คนที่เกี่ยวข้องจำกพื้นที่เดิมไปขยำยผลสู่พื้นที่ใหม่ร่วมกัน

ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership) 
	 กำรจัดท�ำบ้ำนดิน	ขับเคลื่อนบนฐำนกำร	“เรียนรู้คู่บริกำร”	ระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับชุมชน	และภำคีที่เกี่ยวข้อง	

กระบวนกำรท้ังปวงหยัดยืนด้วยหลักคิด	 “กำรมีส่วนร่วม”	 อันหมำยถึง	 “ร่วมคิด	 ร่วมตัดสินใจ	 และร่วมลงมือท�ำ”	 

ยกตัวอย่ำง	เช่น

	 •	 องค์ควำมรู้จำกมหำวิทยำลัย	 เช่น	 คณะศิลปกรรมศำสตร์	 หนุนเสริมกำรจำรึกประวัติศำสตร์ท้องถิ่นลงบน 

	 	 ผนังอำคำรดินผ่ำนงำนประติมำกรรมภำพนูนต�่ำ	 และคณะวิศวกรรมศำสตร์วิจัยเรื่องควำมคงทนแข็งแรง 

	 	 วำ่ด้วยกำรฉำบผนังอำคำรดินด้วยวัสดุที่เป็นแป้งเปียกและยำงพำรำ

	 •	 ชมรมถนนผู ้สร้ำงและสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศำสตร์	 สนับสนุนงบประมำณและเป็นผู้รับผิดชอบ 

	 	 กำรสร้ำงบ้ำนดิน	ณ	พุทธสถำนสวนธรรมโชติปัญญำรำม	

	 •	 ชุมชน-ปรำชญ์ชำวบ้ำนและพระภิกษุสงฆ์จำกพุทธสถำนสวนธรรมโชติปัญญำรำม	 ให้กำรสนับสนุนวัสดุ 

	 	 ท้องถ่ินและองค์ควำมรู้	 เช่น	 กำรสร้ำงและมุงหลังคำจำกวัสดุธรรมชำติ	 กำรฉำบและกำรเทพื้น	 ข้อมูล 

	 	 ประวัติศำสตร์ชุมชน

กระบวนกำรในกำรสรำ้งบ้ำนดินรักษ์โลก



 ป
ระ

มว
ลบ

ทค
วา

มว
ิชา

กา
รเ

พ
ื่อส

ังค
ม

74    

	 •	 ชุมชน-ปรำชญ์ชำวบ้ำน	 เยำวชน	 ครู	 นักเรียนและพระภิกษุสงฆ์	 ส�ำนักสงฆ์พุทโธภควำ	 บ้ำนมำบกรำด	 

	 	 ให้กำรสนับสนุนงบประมำณและองค์ควำมรู้	 เช่น	 กำรท�ำอิฐดิน	 กำรปั้นรูป/วำดรูปบนผนังอำคำรดิน	 ข้อมูล		 

	 	 ประวัติศำสตร์ชุมชน

	 •	 ชุมชน-ปรำชญ์ชำวบ้ำนและพระภิกษุสงฆ์จำกชุมชนท่ำขอนยำง	 ให้กำรสนับสนุนงบประมำณและองค ์

	 	 ควำมรู้	เช่น	กำรจัดท�ำอิฐดิน	วัสดุก่อสร้ำง	ข้อมูลประวัติศำสตร์ชุมชน	กำรปั้นรูป/วำดรูปบนผนังอำคำรดิน

เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefits)	
	 ระดับชุมชน

	 	 1.	 ชุมชนเกิดองค์ควำมรู้ใหม่เกี่ยวกับกำรสร้ำงบ้ำนดิน	 เช่น	 กำรวิจัยเนื้อดินและองค์ประกอบของดินที่	

เหมำะสมต่อกำรท�ำบ้ำนดินในแต่ละพื้นที	่

	 	 2.	 ชุมชนเกิดกระบวนกำรทบทวนทุนทำงสังคมที่เกี่ยวกับกำรสร้ำงบ้ำนดินหรือกำรลดพลังงำนโลกร้อน	

	 	 3.	 ชุมชนเกิดกระบวนกำรช�ำระประวัติศำสตร์ท้องถิ่นตนเอง	 และน�ำเรื่องรำวมำจำรึกเป็นประติมำกรรม

นูนต�่ำบนผนังอำคำรดิน

	 	 4.	 เกิดฐำนกำรเรียนรู้เรื่องบำ้นดินลดโลกร้อนในชุมชน

	 	 5.	 เกิดกระบวนกำรเรยีนรูร้ะหว่ำงชมุชนกบัมหำวทิยำลยัผ่ำนกจิกรรมกำรสร้ำงบ้ำนดนิ	เช่น	ภมูปัิญญำและ

เทคโนโลยีเรื่องกำรท�ำอิฐดินดิบ	กำรใช้วัสดุธรรมชำติในท้องถิ่นมำท�ำโครงสร้ำงอำคำรและอิฐดินดิบ

	 ระดับมหาวิทยาลัย	

	 	 1.	 เกิดกำรบูรณำกำรงำนวิจัยกับกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำต่ำงๆ	เช่น	รำยวิชำ	0303341	กำรอนุรักษ์

และจัดกำรพลังงำน	(Energy	Conservation	and	Management)

	 	 2.	 เกิดกำรเรียนกำรสอนควบคู่กำรวิจัยในชั้นเรียนของอำจำรย์และนิสิต	ประกอบด้วย	 กำรศึกษำผลของ

หลังคำสีเขียวที่มีต่อควำมร้อนภำยในอำคำรของบ้ำนดิน	กำรทดสอบอิฐดินดิบผสมชันยำเรือ	กำรประยุกต์ใช้ชีวมวลเป็น

วัสดุทำงเลือกส�ำหรับกำรก่อสร้ำง	กำรรักษำสภำพบรรยำกำศของบ้ำนดินและบ้ำนคอนกรีตบล็อกและกำรฉำบผนังบำ้น

ดินด้วยแป้งเปียกและยำงพำรำ

	 	 3.	 เกิดกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 ที่มุ่งเน้นผู้เรียน	 (Learner-centered)	 ใช้ชุมชนเป็น 

ห้องเรียน	 (Community-based	 learning)	 และเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมหรือกำรลงมือท�ำ	 (Project-based	 learning	 &	

Activity-based	learning)	

	 	 4.	 เกดิพืน้ทีก่ำรเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วมระหว่ำงมหำวทิยำลัยกบัชมุชน	และชมุชนเป็นสถำนทีป่ฏิบตักิำรทำง

วิชำชีพร่วมกับมหำวิทยำลัย	ทั้งในมิติกำรเรียนกำรสอน	กำรวิจัย	กำรท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม	

	 	 5.	 เกิดพื้นท่ีกำรบริกำรสังคมผ่ำนกิจกรรมนอกชั้นเรียนของนิสิต	 (ค่ำยอำสำพัฒนำ)	 โดยสโมสรนิสิต 

คณะวิศวกรรมศำสตร์	และชมรมถนนผู้สร้ำง

เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	และน�าไปสู่ผลงานวิชาการ	(Knowledge	sharing	and	scholarship)
	 กระบวนกำรขับเคลือ่นเรือ่งบ้ำนดนิ	ไม่ใช่กระบวนกำรขบัเคลือ่นเชงิเดีย่วหรอืแยกส่วน	แต่เป็นกจิกรรมบรูณำกำร	

หลำกหลำย	อำจำรย์	นักศึกษำ	และชุมชน	มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวำ่งที่ได้ด�ำเนินโครงกำรฯ	ทั้งประวัติศำสตร์ชุมชน

หรือบริบทท้องถิ่น	(Local	context)	ภูมิปัญญำต่ำงๆ	เช่น	กำรท�ำอิฐดิน	กำรสร้ำงบำ้นดินในชุมชน	กำรใช้วัสดุธรรมชำติ

ในกำรก่อสร ้ำงอำคำรท่ีพัก	 กำรลดพลังงำน	 ผสมผสำนกับองค์ควำมรู ้กำรสร ้ำงบ้ำนดินของมหำวิทยำลัย 

เกิดกระบวนกำรเรียนรู้และพัฒนำชุมชนในวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมคือ	 กำร	 “ลงแขก”	 (งำนบุญ)	 ระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับ

ชุมชน	และชุมชนกับชุมชนบนฐำนคิดของกำรมีส่วนร่วม	จนเกิดเป็นชุดควำมรู้ใหม่และผลงำนวิชำกำร	ดังนี้
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	 1.	 ชุดควำมรู้เรื่องกำรจัดท�ำอิฐดินดิบและกำรสรำ้งบ้ำนดินบนบริบทของแต่ละพื้นที่

	 2.	 ชุดควำมรู้เรื่องกำรอบสมุนไพรและกำรนึ่งสมุนไพรด้วยหม้อไอน�้ำ

	 3.	 ชุดควำมรู้เรื่องกำรอนุรักษ์บำ้นดินอบสมุนไพร	และหม้อไอน�้ำ

	 4.	 ชุดควำมรู้ว่ำด้วยกำรบูรณำกำรศำสตร์กำรสร้ำงประติมำกรรมภำพนูนต�่ำระหว่ำงหลักสูตรวิศวกรรม 

ชีวภำพและหลักสูตรทัศนศิลป์	(ประติมำกรรม)	

	 5.	 ชุดควำมรู้เรื่องกำรท�ำบ้ำนดินในแบบกำรบูรณำกำรภูมิปัญญำท้องถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

	 6.	 ชุดควำมรู้ว่ำด้วยกำรต่อยอดประสิทธิภำพกำรฉำบผังอำคำรดินด้วยยำงพำรำ	 และแป้งเปียกในด้ำนควำม

คงทนแข็งแรงและกำรลดภำวะโลกร้อน

	 ผลจำกโครงกำรฯ	ดังกล่ำว	ก่อให้เกิดบทควำมวิจัยเรื่อง	 "บ้านดิน...	ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์"	และต่อ 

ยอดงำนวจิยับนฐำนกำรศกึษำวจิยัของนสิติไม่น้อยกว่ำ	5	เรือ่ง	เช่น	กำรฉำบผนงัด้วยยำงพำรำและแป้งเปียก	ประสิทธภิำพ

ของกำรอบสมุนไพรด้วยกำรต้มและกำรนึ่ง	 เป็นต้น	 นอกจำกน้ัน	 มหำวิทยำลัยฯ	 ยังบูรณำกำรองค์ควำมรู้จำกงำนวิจัย

ควบคูไ่ปกบักำรเรยีนกำรสอน	กำรบรกิำรวชิำกำร	 กำรท�ำนบุ�ำรงุสูก่จิกรรมนอกชัน้เรยีน	 (ค่ำยอำสำพฒันำ)	 หรอืทีเ่รียกว่ำ 

5	in	1	จนได้รบักำรยกย่องเป็นหลกัสตูรและชมุชนต้นแบบกำรบรกิำรวชิำกำรแก่สงัคม	(โครงกำรหนึง่หลกัสตูรหนึง่ชมุชน)	

ปี	2555	และปี	2557	

เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)
	 จำกกำรด�ำเนินโครงกำรฯ	 ในชุมชนท่ำขอนยำงซึ่งเป็นชุมชนไทญ้อ	 มีกำรสร้ำงฐำนข้อมูลประวัติศำสตร ์

ชุมชนผ่ำนมิติทำงศิลปะกำรสร้ำงบ้ำนดินและประติมำกรรมภำพนูนต�่ำ	 และมีกำรต่อยอดชุดควำมรู้ไปขยำยผลจำก 

บ้ำนท่ำขอนยำง	 จังหวัดมหำสำรคำม	 ไปยังพื้นที่อื่นคือ	 สถำนปฏิบัติธรรมพุทธสถำนสวนธรรมโชติปัญญำรำมใน 

จงัหวดักำฬสนิธุ	์และส�ำนกัสงฆ์พทุโธภควำ	บ้ำนมำบกรำด	จงัหวดันครรำชสมีำ	จนปัจจบุนัพืน้ที	่3	แห่งทีด่�ำเนนิโครงกำร

กลำยเป็นแหล่งเรียนรู้และเครือขำ่ยเรื่องภูมิปัญญำบำ้นดินกับกำรลดภำวะโลกร้อนและกำรบ�ำบัดชีวิต	หรือแหล่งเรียนรู้

ส�ำคัญๆ	 ในชุมชนด้วยมิติของ	“บวร”	และมีกำรเชื่อมโยงกระบวนกำร	“ชีววิถี”	 เข้ำสู่ที่ตั้งของอำคำรดินเพื่อบูรณำกำร

กำรเรียนรู้และกำรใช้ประโยชน	์เช่น	สมุนไพร	ผักปลอดสำร	กำรอนุรักษ์ต้นไม้และสิ่งแวดล้อมองค์ควำมรู้จำกกำรท�ำงำน

ร่วมกัน	 ยังสร้ำงวิทยำกรชุมชนท่ีเก่ียวกับกำรท�ำบ้ำนดิน	 และกำรปั้นรูป/วำดรูปบนผนังอำคำรบ้ำนดิน	 และเกิดเป็น

ห้องเรียนเรื่องบ้ำนดินในชุมชน	 (โรงเรียนบ้ำนมำบกรำด)	 เพื่อบ่มเพำะจิตส�ำนึกรักษ์ท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมแก่เด็กและ

เยำวชน
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	 ชุดก�ำจัดก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์	 78

	 กำรจัดกำรวัสดุเหลือใช้จำกกำรเพำะเห็ด	ปงยำงคก 82

	 ก๊ำซชีวภำพ	นวัตกรรมกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 86

	 ไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย ์ 90

	 ก๊ำซไบโอมีเทนอัด	หมู่บ้ำนโรงวัว 94
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78    “นวัตกรรมเพื่อน�ำไปสู่ชุมชนพึ่งพำตนเอง”

	 เป็นระยะเวลาเกือบ	5	ปี	ที่ชุมชนบ้านห้วยบง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดอุตรดิตถ์	
ได้มีกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาตามข้อเสนอของเวทีเสวนา	 “การค้นหาสิ่งดีๆ	
ในชุมชนบ้านห้วยบง”	 ที่ได้มีการจัดขึ้นเม่ือเดือนพฤศจิกายน	 2552	 เพื่อค้นหา
ศกัยภาพของชมุชนทีม่อียู	่และวางเป้าหมายการพฒันาสูอ่นาคตทีด่	ีช่วงเวลาดงักล่าว
แกนน�าในชมุชนบ้านห้วยบงในฐานะ	“นกัวจิยัชมุชน”	ได้ร่วมกนัคดิพฒันาโจทย์	และ
ออกแบบท�างานเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างเทศบาลต�าบลป่าเซ่า	 มหาวิทยาลัย
ราชภฏัอตุรดติถ์	และภาคอีืน่ๆ	ผ่านกจิกรรมต่างๆ	เช่น	โครงการต�าบลสุขภาวะจงัหวดั
อตุรดติถ์	โครงการหมูบ้่านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยภีายใต้ชือ่	“วทิยาลยัววัวทิยา”	
ทีใ่ช้ววัเป็นศูนย์กลางของการพฒันาทีเ่กีย่วข้องทัง้เรือ่งพนัธุโ์ค	อาหารสัตว์	การจดัการ
ฟาร์ม	การจัดการของเสีย	ฯลฯ	โดยในปี	2556	แกนน�าชุมชนบ้านห้วยบงได้รวมตัว
เป็น	“กลุม่คนรกัษ์พลงังานบ้านห้วยบง”	ร่วมกบัภาควชิาการมจีดุมุง่หมายเพือ่พฒันา
นวัตกรรมชุดก�าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพส�าหรับแก้ปัญหาผลกระทบ
สุขภาพของผู้ใช้ก๊าซชีวภาพ	 รวมทั้งต่อยอดการใช้งานก๊าซชีวภาพในมิติอื่นๆ	 และ 
ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีการก�าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากต่างประเทศที่เกษตรกร
รายย่อยเข้าถึงได้ยาก	ถัดมาในปี	2557	กลุ่มคนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบงได้ยกระดับ
การท�างานสู่กจิการเพือ่สังคม	(Social	Enterprise:	SE)	ด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม
พร้อมจดทะเบยีนเป็น	“วสิาหกจิชมุชนคนรกัษ์พลังงานบ้านห้วยบง”	เพือ่วางรากฐาน
การเรียนรู้ในการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมที่ต้องสร้างคุณค่าทางสังคม	 (Social	
value)	 โดยใช้นวัตกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ	
เป็นเครื่องมือสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับกลุ่มและชุมชนต่างๆ	ในประเทศไทย

ร่วมคิดร่วมท�ำแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)
	 การท�างานในระยะแรก	เริม่จากการสมัภาษณ์ผูเ้กีย่วข้องในการใช้ก๊าซชวีภาพ
ทีม่ก๊ีาซไฮโดรเจนซลัไฟด์หรอืก๊าซไข่เน่าในพืน้ทีช่มุชนห้วยบง	อ�าเภอเมอืง	และชมุชน
ยางกะไดใต้	 อ�าเภอลับแล	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 พบว่าผู้ใช้ก๊าซชีวภาพจะมีอาการมึนงง	

ผู้เขียน:		 	 ผศ.ดร.เจษฎา	มิ่งฉาย

หน่วยงาน:  คณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ระยะเวลาด�าเนินการ:  ปี	2556	ถึง	2558

ค�าส�าคัญ:		 ไฮโดรเจนซัลไฟด์	กิจการเพื่อสังคม	ก๊าซชีวภาพ

ชุดก�ำจัดก๊ำซไฮโดรเจนซัลไฟด์
ในก๊ำซชีวภำพ:	กิจกำรเพื่อสังคม
ส�ำหรับเกษตรกรรำยย่อย
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ปวดศีรษะ	 วิงเวียน	 เหม็นและแสบจมูก1	 นอกจากปัญหาของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่มีต่อสุขภาพของประชาชนหรือ
เกษตรกรรายย่อยข้างต้นแล้ว	ยังพบปัญหาการสร้างความเสียหายในเครื่องก�าเนิดกระแสไฟฟ้าของระบบอุตสาหกรรมที่
ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงาน	 รวมทั้งในเครื่องยนต์ต้นก�าลังของเกษตรกร	 เช่น	 เครื่องสูบน�้า	 เครื่องพ่นยา	 ฯลฯ	 เช่นกัน	 
ซึ่งมาตรฐานของก๊าซชีวภาพที่สามารถน�าไปใช้ในเครื่องก�าเนิดกระแสไฟฟ้า	 (Electric	 power	 generator)	 จะต้องมี 
ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์อยูไ่ม่เกนิ	100-200	ppm.	เท่านัน้	ซึง่ก๊าซชีวภาพส่วนใหญ่ทีผ่ลิตได้จะมปีรมิาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
เกินกว่าค่ามาตรฐานดังกล่าว
	 ปัจจบุนัมเีทคโนโลยกีารก�าจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ทีม่ปีระสทิธภิาพหลายชนดิและหลายระบบ	แต่ส่วนใหญ่แล้ว
เป็นเทคโนโลยีที่มีต้นทุนค่อนข้างสูง	 มีการน�าเข้าวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศ	 ส่งผลให้วิสาหกิจชุมชน	 กลุ่มเกษตรกร	
เกษตรกรรายย่อย	ฯลฯ	ไม่สามารถลงทุนหรือเข้าถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยดังกล่าวได	้ดังนั้น	นักวิจัยชุมชนจึงได้ร่วม
กบัภาควชิาการในการออกแบบ	และทดลองการใช้ชดุก�าจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ในก๊าซชวีภาพโดยใช้วตัถดุบิเหลก็ออกไซด์	
มลีกัษณะเป็นผงสส้ีม	เป็นของเสยีเหลอืทิง้จ�านวนมากจากระบบประปาหมูบ้่านภายในเขตต�าบลป่าเซ่า	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดั
อุตรดิตถ	์และจากการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการพบว่ามีปริมาณเหล็กออกไซด์มากกว่าร้อยละ	83	สามารถน�ามา
พัฒนาเป็นวัสดุก�าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้และผลการวิจัยของเจษฎา	 มิ่งฉาย	 และคณะ2	 ได้พัฒนากระบวนการผลิต
ตามแนวทางของเทคโนโลยสีะอาด	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการก�าจดัในขัน้ตอนการปรบัสภาพและการขึน้รปูเมด็วสัด	ุท�าให้
มีคุณสมบัติในการก�าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้มากกว่าวัสดุชนิดอื่น	นอกจากนั้น	วัสดุก�าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์มีอายุ
การใช้งานนาน	เนือ่งมาจากความสามารถในการคนืสภาพ	(Regenerate)	ของเมด็วสัดทุีใ่ช้งานจนหมดประสทิธภิาพแล้ว
ในสภาพเหล็กซัลไฟด์	(Fe2O3)	ที่มีลักษณะสีด�าเข้มให้สามารถกลับมาเป็นเหล็กออกไซด	์(Fe2O3)	มีลักษณะสีแดงส้มและ
มปีระสทิธภิาพตามเดมิเพยีงน�าเมด็วสัดมุาผ่ึงในทีโ่ล่งเพือ่ให้สัมผัสกบัอากาศประมาณ	2-3	ชัว่โมง	เมด็วสัดดุงักล่าวทีห่มด
ประสิทธิภาพแล้ว	ก็สามารถน�ากลับมาใช้ได้ใหม่โดยไม่ต้องจัดหาเม็ดวัสดุใหม่มาเปลี่ยน
	 และผลการทดสอบประสิทธิภาพของชุดก�าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ	โดยน�าไปทดสอบร่วมกับกลุ่ม
เป้าหมายบ้านห้วยบง	ชมุชนยางกะไดใต้	และชมุชนเทศบาลเขลางค์นคร	ทีใ่ช้ก๊าซชวีภาพจากมลูสตัว์	น�า้แป้ง	และเศษอาหาร	
โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์	 Biogas	 Analyzer	 Portable	 รุ่น	 GFM130	 Portable	Multi	 Channel	 Handheld	 Gas	
Analyzer	For	Biogas	Application	ผลการทดสอบมีค่าเฉลี่ยการก�าจัดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์	 ระหว่างร้อยละ	
95.23-99.72	ซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าการก�าจัดด้วยสนิมจากฝอยเหล็กที่มีประสิทธิภาพร้อยละ	50-69	
 พนัธมติรหลกั (Key partner)	ของงานนี	้นอกเหนอืจากชมุชนห้วยบงแล้ว	ยงัสามารถจ�าแนกได้เป็น	3	กลุ่มตาม
บทบาทหน้าที่คือ	กลุ่มด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	ได้แก่	คณะเกษตรศาสตร	์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ	์มูลนิธิ
สถาบนัพฒันาพลงังานทดแทนแห่งเอเชยีแปซกิฟิก	และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีบีทบาทเป็นแหล่งทนุและ
ภาควีชิาการทีส่นบัสนนุการพฒันาและต่อยอดนวตักรรม	กลุ่มด้านการผลติการตดิตัง้การควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ์	ได้แก่	
กลุม่คนรกัษ์พลงังานบ้านห้วยบง	และเครือข่ายพลงังานทางเลอืก	และกลุ่มด้านกลไกการตลาดและการหนนุเสรมิกจิการ
เพือ่สงัคม	ได้แก่	มลูนธินิโยบายสขุภาวะและเทศบาลต�าบลป่าเซ่า	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดัอตุรดติถ์	ทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งการด�าเนนิงาน	
ของกลุม่พลงังานทางเลอืกเพือ่สขุภาวะ	ด�าเนนิงานพฒันานวตักรรมและการส่งเสรมิการใช้พลงังานทางเลอืกภายใต้	“เครือข่าย	
มานะ	Energy	มานี	Power”	

เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย	(Mutual	benefits)
	 กลุ่มคนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบง	 ได้น�าเสนอนวัตกรรมชุดก�าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพเข้าประกวด
ในโครงการรางวัลเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมไทย	(Thai	SE	awards	2014)	จัดโดยส�านักงานสร้างเสริม
กิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ	 (สกส.)	และได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว	จึงได้มีการด�าเนินการยก
ระดับสู่การปฏิบัติจริงใช้ทุนที่ได้รับในการพัฒนาต้นแบบความคิดในบริบทปัญหาที่ต้องการแก้ไข	รวมถึงการสร้างโอกาส
ของการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาคีต่างๆ	เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefits)

1  ประวัติ	ค�าจีน	และกัญญาวีร	์วันสุข.	สัมภาษณ์พฤศจิกายน	2556.
2	 เจษฎา	 ม่ิงฉาย	 และคณะ.	 2556.	การปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานชุมชนส�าหรับเกษตรกรรายย่อย 
 บ้านห้วยบง อ�าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์.	รายงานวิจัย.	อุตรดิตถ์;	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
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	 นอกจากนี	้นวัตกรรมชุดก�าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ	ได้มีแผนการจ�าหน่ายและทดลองน�าไปใช้งาน
กับระบบผลิตก๊าซชีวภาพทั้งจังหวัดอุตรดิตถ์	 ล�าปาง	 ก�าแพงเพชร	 เพชรบูรณ์	 อุบลราชธานี	 นครราชสีมา	 กาญจนบุรี	
เพชรบุรี	 พังงา	 และพัทลุง	 ผ่านเครือข่ายพลังงานทางเลือก	 ส�าหรับระยะแรกกลุ่มเป้าหมายใช้วัตถุดิบในการผลิต 
ก๊าซชีวภาพท่ีแตกต่างกันคือ	 1)	 วิสาหกิจชุมชนที่ใช้ของเสียประเภทแป้งจากกระบวนการผลิตและน�าไปใช้เป็นพลังงาน
ความร้อน	2)	เกษตรกรรายย่อยที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นวัตถุดิบและน�าไปผลิตเป็นไฟฟ้าในชุมชน	3)	เกษตรกรรายย่อยที่ใช้
น�้าเสียจากการผลิตยางพาราและน�าไปใช้เป็นพลังงานความร้อน	และ	 4)	 ประชาชนที่ใช้เศษอาหารและของเสียในครัว
เรือนและน�าไปใช้เป็นพลังงานความร้อน	 ส่วนในระยะที่สองแผนการตลาดจ�าแนกกลุ่มเป้าหมาย	 4	 กลุ่ม	 คือกลุ่มแรก 
เกษตรกรรายย่อยทีม่รีะบบการผลติก๊าซชีวภาพด้วยวตัถดุบิต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นมลูสตัว์	ผลผลิตเหลอืทิง้ทางการเกษตร	ฯลฯ	
ทีม่แีนวโน้มการขยายตวัเพิม่ข้ึนตามการส่งเสรมิของภาครฐั	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	กลุม่ทีส่อง ธรุกจิขนาดกลาง	
มรีะบบการผลติก๊าซชวีภาพต่อเนือ่งจากการผลติหลกั	เช่น	ฟาร์มสุกร	ฟาร์มโคนม	โรงงานอตุสาหกรรมเกษตรขนาดกลาง	
ที่สามารถพัฒนาพลังงานความร้อน	พลังงานไฟฟ้า	กลุ่มที่สาม	 เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้มีระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ	 
แต่เป็นธรุกจิทีต้่องการพฒันา	“ความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสงัคม”	(Cooperate	Social	Responsibility:	CSR)	โดยสนับสนนุ
ให้ชุมชนได้มีพลังงานทางเลือกไว้ใช	้โดยลงทุนร่วมกับชุมชน	สนับสนุนวัสดุอุปกรณ	์งบประมาณในการสร้างสังคมสีเขียว
ที่มีสุขภาวะที่ดี	กลุ่มที่สี่ เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบริษัทและธุรกิจในการรับติดตั้งระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ	ซึ่งสามารถ
ซื้ออุปกรณ์ชุดก�าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ	 เพื่อน�าไปเป็นอุปกรณ์ส่วนควบกับระบบก๊าซชีวภาพให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน	และน�ำไปสู่ผลงำนวิชำกำร	(Knowledge	sharing	and	scholarship)
	 การผลิตชุดก�าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพเพื่อการเข้าสู่กิจการเพื่อสังคม	 ได้ด�าเนินการควบคู่กับการ
วิจัยและพัฒนาตั้งแต่เดือนมีนาคม	 2556	 จนถึงปัจจุบัน	 มีกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับกลุ ่มคนรักษ์พลังงาน 
บ้านห้วยบง	ดังนี้
	 กิจกรรมการผลิตสารก�าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์:	 ในกิจกรรมนี้ใช้บุคลากรและอุปกรณ์ที่อยู่ภายในบ้านห้วยบง	
ตั้งแต่การรวบรวมวัตถุดิบ	ขนส่ง	รวบรวม	และขึ้นรูปเม็ดที่โรงปุ๋ยอินทรีย์วิสาหกิจชุมชนภายในบ้านห้วยบง	จากนั้นน�าไป
คัดแยกขนาด	 ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น	 และเก็บรวบรวม	 พร้อมจัดส่งชุดผลิตภัณฑ์ดังกล่าว	 โดยระบบการเงินเป็น 
ข้อตกลงร่วมของสมาชิกกลุ่มซึ่งเป็นระยะแรกของการด�าเนินงาน
	 กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาชุดก�าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์:	ในกิจกรรมนี้ใช้บุคลากร	อุปกรณ์	ห้องปฏิบัติการของ
คณะเกษตรศาสตร์	เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการก�าจัด	รวบรวมข้อมูลผลการวิจัย	ผลการทดลอง	แก้ไขปัญหาเชิงเทคนิค	
ประสานแหล่งทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งการยกร่างการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	ประเภท
อนุสิทธิบัตร	ร่วมกับกลุ่มคนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบงในลักษณะของผลประโยชน์สาธารณะ

ภาพที่ 1-2	การสร้างการเรียนรู้ชุดก�าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพให้เครือข่าย
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	 กิจกรรมการสนับสนุนการจัดการความรู้และการสื่อสารสาธารณะ:	กิจกรรมนี้ใช้บุคลากร	อุปกรณ์และทรัพยากร
ร่วมระหว่างเทศบาลต�าบลป่าเซ่า	 และเครือข่าย	 “มานะ	 Energy	 มานี	 Power”	 ทั้งในกรณีของการสร้างการรับรู้ต่อ
ผลิตภัณฑ์	การน�าเสนอผ่านรูปแบบนิทรรศการ	การประชาสัมพันธ	์การสร้างฐานการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	โดยในระดับ
พื้นที่มีกองส่งเสริมการเกษตร	 เทศบาลต�าบลป่าเซ่า	 เป็นผู้ประสานงาน	 ในระดับประเทศมีมูลนิธินโยบายสุขภาวะเป็น 
ผู้ประสานงาน	ฯลฯ

เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)
	 ผลตอบแทนทางสังคม	 (Social	Return	on	 Investment:	SROI)	ที่เกิดจากการลงทุนกับกลุ่มคนรักษ์พลังงาน
บ้านห้วยบง	ในผลิตภัณฑ์ชุดก�าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ	ทั้งในมิติของสุขภาวะ	(กาย	จิต	สังคม		ปัญญา)	
โดยเฉพาะการลดค่าใช้จ่ายด้านปัญหาสุขภาพในการสูดดมก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์	 ซึ่งเกษตรกรเองจะมีค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันดังกล่าวจากชุดก�าจัดก๊าซฯ	 อยู่ระหว่างวันละ	 33-55	 สตางค์เท่านั้น	 มิติของการสร้างส่ิงแวดล้อมที่ดีในลักษณะ
ของ	Zero	waste	(วัตถุดิบที่เป็นของเหลือทิ้ง)	ท�าให้เกิดอาชีพในระดับวิสาหกิจชุมชนขึ้นใหม	่เช่น	วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
คนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบง	ที่มีการผลิต	 จ�าหน่ายชุดดังกล่าว	 เฉพาะในป	ี 2558	กลุ่มนี้มีการผลิตและจ�าหน่ายไม่น้อย
กว่า	530	ชุดๆ	ละ	1,000	บาท	ท�าให้มีการจ้างงานและกระจายรายได้ในเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง	นอกจากนั้น	มิติ
ของการสร้างคนและสร้างการเรยีนรูใ้นชมุชน	(Learning	center)	ทีม่กีารเข้ามาศกึษาเรยีนรูจ้ากแหล่งต่างๆ	จ�านวนหลาย
ร้อยคน	 และได้รับการยกฐานะเป็นศูนย์การเรียนรู้ของเทศบาลต�าบลป่าเซ่าแล้วในปัจจุบัน	 ทั้งหมดนี้จะเป็นเครื่องมือ	 
สะท้อนการเรียนรู้ให้กลุ่มคนได้ตระหนักและเข้าใจในกิจการเพื่อสังคมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	รวมทั้งการมี
ผลสัมฤทธิ์ที่อาจกล่าวได้ว่ามีการตอบโจทย์ด้านสุขภาวะที่ดี

ภาพที่ 3-4	การพัฒนาสู่กิจการเพื่อสังคมของกลุ่มคนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบง

	 ชุดก�าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ	 เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและ 
สิ่งแวดล้อมจากแนวคิดของเทคโนโลยีสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทางเลือกประเภทก๊าซชีวภาพ 
ทั้งในมิติสุขภาวะของผู้ใช	้ และประสิทธิภาพเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงาน	 โดยพัฒนาขึ้นเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ด้านเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมมากกว่าการพึง่พงิเทคโนโลยทีีน่�าเข้า	และด�าเนนิงานในลกัษณะกจิการเพือ่สงัคมภายใต้แนวคดิ
ของส�านักธุรกิจเพื่อสังคม	 มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตสารก�าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากเหล็กออกไซด์
ที่เป็นของเหลือทิ้งในชุมชน	เพื่อให้การใช้วัตถุดิบ	พลังงาน	และทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิด
ผลกระทบและความเสี่ยงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
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“กำรเลอืกใช้องค์ควำมรูก้บักำรจัดกำรก้อนวสัดเุหลอืใช้จำกกำรเพำะเหด็”

	 บ้านทุ่งบ่อแป้นเป็น	 1	 ใน	 13	 หมู่บ้านของต�าบลปงยางคก	 อ�าเภอห้างฉัตร	

จงัหวดัล�าปาง	เกดิจากการควบรวม	2	หมูบ้่านเข้าด้วยกนั	ระหว่างบ้านทุง่กบับ้านบ่อ

แป้นกลายเป็น	 “บ้านทุ่งบ่อแป้น”	 ประชากรส่วนใหญ่ท�านาเป็นอาชีพหลักเช่น

เดียวกันกับหมู่บ้านอื่นๆ	 ในต�าบลปงยางคก	 แต่เมื่อปี	 2531	 ก็เกิดจุดเปลี่ยนของ 

การประกอบอาชีพเสริมจากการเพาะเห็ดที่เข้ามาพร้อมกับองค์ความรู้ที่ได้รับจาก

การเข้าอบรม	ณ	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 โดยมีผู้ใหญ่ถาวร	 มณียศ	 เป็นก�าลังส�าคัญใน 

สมัยนั้น	 โดยการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดขึ้นในบริเวณบ้านของตนและขยายกิจการ

เรื่อยมาในชื่อ	 “ฟาร์มเห็ดสายฟ้า”	 จนท�าให้ลูกบ้านมีความสนใจเข้ามาเรียนรู้ใน 

รปูแบบการจ้างงาน	จนสามารถน�าไปประกอบอาชพีเป็นธรุกจิของตน	จนถงึปัจจบุนั

ปี	 2558	 รวมระยะเวลา	 27	 ปี	 มีผู้ที่ประกอบอาชีพเสริมด้วยการเพาะเห็ดแบบ 

โรงเรือน	 จ�านวนทั้งสิ้น	 24	 ครัวเรือน	 ในรูปแบบของกลุ่มอาชีพที่มีการรวมตัวเพื่อ

ก�าหนดจดุขายส่งเหด็ทีบ้่านของหวัหน้ากลุ่มคือ	นายอรณุ	ปินใจ	โดยมพ่ีอค้าคนกลาง

เข้ามารับเห็ดไปขายต่อทุกวันในช่วงค�่า	

	 ในปี	2552	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	น�าโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัด

ท�าโครงการสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ด้วยการฝึกทักษะกระบวนการการท�าวิจัยร่วมกับ

ชมุชนทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั	ิในส่วนภาคปฏบิตันิัน้ได้น�าคณะนกัวจิยัหน้าใหม่

เข้าไปซักถามข้อมูลปัญหาของการประกอบอาชีพและการด�ารงชีวิตของชุมชนใน

หมู่บ้านของต�าบลปงยางคก	 ด้วยปณิธานและความมุ่งหวังที่จะเป็น	 “สถาบัน

อุดมศึกษาชั้นน�าของภูมิภาค	 เป็นที่พึ่งพาทางปัญญาของปวงชนในท้องถิ่น”	 ซึ่ง

ผู้เขียน:    ดร.รวิภา	ยงประยูร

หน่วยงาน:		 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

ระยะเวลาด�าเนินการ:  พฤษภาคม	2553	ถึง	สิงหาคม	2556

ค�าส�าคัญ:   ก้อนวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ด		ปงยางคกโมเดล

ปงยำงคกโมเดล:
แนวทำงกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรปัญหำ
ก้อนวัสดุเหลือใช้จำกกำรเพำะเห็ด	บ้ำนทุ่งบ่อแป้น	
ต�ำบลปงยำงคก	อ�ำเภอห้ำงฉัตร	จังหวัดล�ำปำง
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ประกอบกบัชมุชนมข้ีอพพิาทเกีย่วกบัการก�าจดัก้อนวสัดทุีใ่ช้ในการเพาะเหด็	เนือ่งจากบ้านทุง่บ่อแป้นมโีรงเรอืนเพาะเหด็

เฉลี่ย	5	โรงเรือนต่อครัวเรือน	โดย	1	โรงเรือนสามารถบรรจุก้อนเพาะเห็ดได้สูงสุดถึง	4,000	ก้อน	และทุกๆ	4	เดือนหลัง

เก็บเกี่ยวเห็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 จะต้องก�าจัดก้อนวัสดุที่ใช้เพาะเห็ดแล้วที่มีองค์ประกอบหลักเป็นขี้เลื่อยและ 

ถุงพลาสติกปริมาณ	2-3	ตันต่อโรงเรือน	หากค�านวณเบื้องต้นคือ	ทุกๆ	4	 เดือนจะมีก้อนวัสดุที่ใช้เพาะเห็ดแล้วปริมาณ	

48-72	ตนั	ออกมาจากกลุ่มเพาะเหด็ของบ้านทุง่บ่อแป้น	และวิธกี�าจดัทีง่่ายและรวดเรว็ทีส่ดุคอื	“การเผาในทีโ่ล่ง”	ท�าให้

เกดิควนัพษิหรอืแม้แต่การขนไปทิง้ตามทีร่กร้างในหมูบ้่าน	ซึง่สร้างความเดอืดร้อนและเกดิข้อพพิาทเรือ่ยมาระหว่างบ้าน

ทุง่บ่อแป้นกบัหมูบ้่านใกล้เคยีงอกี	12	หมูบ้่าน	ด้วยเหตนุี	้จงึน�ามาสูก่ารท�างานร่วมกนัระหว่างนกัวชิาการจากมหาวทิยาลยั

ที่น�าองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานมาบริหารจัดการปัญหาการก�าจัดก้อนวัสดุที่ใช้เพาะเห็ดแล้ว	 ให้เกิดความ 

เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน	 โดยมีชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเพาะเห็ดเป็นผู้ตัดสินใจว่า	 จะเลือกใช้องค์

ความรู้ใด	จึงเป็นที่มาของ	“ปกยางคกโมเดล”

ร่วมคิดร่วมท�ำแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)
	 การท�างานน้ีเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	 (Participation	 Action	 Research:	 PAR)	 ซึ่งมี 

ภาคีหลักในพื้นท่ีคือ	 กลุ่มผู้เพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้น	 24	 ครัวเรือน	 และคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 โดยการ

สนับสนุนจากภาคีภายนอก	อาทิ	องค์ความรู้ในการท�าปุ๋ยหมักจากมหาวิทยาลัยแม่โจ	้งบประมาณจากส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	และส�านักงานแผนและนโยบายพลังงาน	กระทรวงพลังงาน	

 งานต้นน�้า	 เป็นระยะเริ่มต้นของการท�างานระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้น	และคณาจารย์

มหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปาง	เพือ่ศกึษาและวเิคราะห์	จดุอ่อน	จดุแขง็	วิกฤต	ตลอดจนศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการ

ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ	ร่วมกัน	

 งานกลางน�า้ เป็นช่วงของการทดลองแก้ปัญหาและค้นหาแนวทางทีเ่หมาะสมกบัชมุชน	ซึง่มภีาคสีนบัสนนุเข้ามา

เติมเต็มทั้งในด้านองค์ความรู	้การประสานงาน	วัสดุอุปกรณ์	และงบประมาณ	

 งานปลายน�้า	 เป็นงานในระยะสุดท้ายที่ให้ความส�าคัญกับ	 2	 กระบวนการคือ	 1)	 กระบวนการน�าเสนอผลงาน 

ทั้งที่เป็นการเขียนรายงานวิจัยหรือรูปแบบอื่นๆ	 เช่น	 เวทีน�าเสนอผลงาน	ท�าหนังสือเล่มเล็ก	 บทความ	Website	 และ 

2)	 กระบวนการขยายผล	 ทั้งในระดับชุมชนโดยคนในชุมชนเป็นตัวขับเคล่ือน	 เหนือชุมชนโดยหน่วยงานของรัฐเป็น 

ตัวขับเคลื่อน	อาทิ	พลังงานจังหวัดล�าปางได้น�าข้อมูลการใช้พลังงานในกระบวนการเพาะเห็ดของชุมชน	มาใช้ในการคัด

เลอืกเข้าสูโ่ครงการเพิม่สมรรถนะด้านการบรหิารและพลงังานครบวงจรในชมุชนระดบัต�าบลปี	2558	เผยแพร่สู่สาธารณะ

และผลักดันสู่นโยบายของหน่วยงาน	ตามล�าดับ	

เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย	(Mutual	benefits)
	 • กลุ่มผู้เพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้น: นอกจากปัญหาที่เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการจัดการก้อนวัสดุที่ใช้เพาะเห็ด 

	 	 กับหมู่บ้านข้างเคียงจะคลี่คลายลงแล้ว	 ชุมชนยังมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเสริมใหม่ๆ	 เพื่อสร้าง 

	 	 รายได	้อาทิ	การท�าปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง	การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้า	เป็น	“เห็ดสวรรค์”	 

	 	 “เหด็สมนุไพร”	และ	“เหด็อบเนย”	ซึง่ได้มกีารจดแจ้งเครือ่งหมายการค้า	“คณุนายหวัเหด็”	ของสมาชกิกลุม่

	 •	 มหาวิทยาลัย:	 การท�างานน้ีนอกจากจะตอบสนองกับภารกิจของมหาวิทยาลัยในเรื่องการวิจัยและพัฒนา	 

	 	 รวมถึงการบริการวิชาการแล้ว	 ยังได้บูรณาการกับภารกิจในด้านการเรียนการสอน	 โดยเป็นหัวข้อวิจัยระดับ 

	 	 ปริญญาตรีของนักศึกษาในปี	 2553	 จ�านวน	 3	 หัวข้อ	 ได้แก่	 การศึกษาคุณสมบัติการเป็นเชื้อเพลิงของ 

	 	 ก้อนวัสดุท่ีใช้เพาะเห็ดแล้วเพื่อน�ามาใช้กับเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชัน	 การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ 

	 	 ใช้เทคโนโลยีไพโรไลซิสส�าหรับขยะพลาสติกในกิจกรรมเพาะเห็ด	 ต�าบลปงยางคก	 อ�าเภอห้างฉัตร	 จังหวัด 

	 	 ล�าปาง	 และการศึกษาศักยภาพของถ่านอัดแท่งจากก้อนเพาะเห็ดใช้แล้ว	 ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานชุดแรกที ่
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	 	 ขยายผลส่งต่อให้กับหัวข้อวิจัยระดับปริญญาตรีของนักศึกษาในปี	 2554	 จ�านวน	 4	 หัวข้อคือ	 การศึกษา 

	 	 ความเป็นไปได้ในการใช้น�้ามันไพโรไลซิสในกิจกรรมของกลุ่มอาชีพเพาะเห็ด	 บ้านปงยางคก	 จังหวัดล�าปาง	 

	 	 การศึกษาเปรียบเทียบศักยภาพระหว่างเชื้อเพลิงอัดแท่งกับถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุที่ใช้เพาะเห็ดแล้ว 

	 	 ส�าหรับการประยุกต์ใช้ในกระบวนการนึ่งก้อนเชื้อเห็ดของชุมชน	 การศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคและ 

	 	 เศรษฐศาสตร์ของเช้ือเพลิงชีวมวลที่ผลิตจากก้อนเพาะเห็ดที่ใช้แล้ว	 และการพัฒนาคุณสมบัติของเชื้อเพลิง 

	 	 เหลวจากเศษวัสดุเหลือใช้ของกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดด้วยวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการขึ้นรูปเซรามิก	

เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน	และน�ำไปสู่ผลงำนวิชำกำร	(Knowledge	sharing	and	scholarship)
	 จากการบูรณาการการท�างานระหว่างภาคีหลักและภาคีสนับสนุน	ท�าให้เกิดแนวทางการจัดการปัญหาก้อนวัสดุ

เหลือใช้จากการเพาะเห็ดร่วมกัน	ดังนี้

	 แนวทางที	่1	การสร้างมลูค่าเพิม่จากก้อนวสัดทุีใ่ช้เพาะเหด็	โดยการใช้เทคโนโลยใีนการก�าจดัก้อนวสัดทุีใ่ช้เพาะ

เห็ดแล้ว	และการแปรรูปก้อนวัสดุที่ใช้เพาะเห็ดแล้วให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม	่4	วิธี	คือ

	 1.	 การแปรสภาพถุงพลาสติกจากก้อนวัสดุที่ใช้เพาะเห็ดแล้วให้กลายเป็นเชื้อเพลิงเหลวที่มีคุณสมบัติทดแทน

น�้ามันส�าเร็จรูปประเภทเบนซินและดีเซลด้วยเทคโนโลยีไพโรไลซิส

	 2.	 การก�าจัดข้ีเลื่อยด้วยการเผาแบบจ�ากัดออกซิเจนให้ได้แก๊สร้อนมาใช้เป็นแหล่งความร้อนทดแทนฟืนใน

กระบวนการนึ่งก้อนเห็ดของกลุ่มด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันแบบไหลลง

	 3.	 การแปรรูปขี้เลื่อยจากก้อนเพาะเห็ดที่ใช้แล้วให้เป็นถ่านอัดแท่ง

	 4.	 การแปรรูปก้อนวัสดุที่ใช้เพาะเห็ดแล้วเป็นปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง
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	 แนวทางที	่2	การลดและชะลอจ�านวนก้อนวัสดุที่ใช้เพาะเห็ด	

	 1.	 การเพิ่มองค์ความรู้ในการป้องกันราเขียว-โรคระบาดในก้อนเพาะเห็ด	 ซึ่งเดิมเมื่อมีการตรวจพบราหรือ 

โรคระบาดจะต้องท�าการก�าจัดออกจากโรงเรือนทันที	 ท�าให้มีก้อนวัสดุที่ใช้เพาะเห็ดจ�านวนเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงเวลาเก็บ

ผลผลิตปกติ	

	 2.	 การชะลอการขยายโรงเรือนเพาะเห็ด	 โดยการส่งเสริมการแปรรูปเห็ดสดเป็นเห็ดอบแห้ง	 ด้วยเทคโนโลยี

เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก	 เพื่อเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์	 “เห็ดสมุนไพร”	 

“เห็ดสวรรค์”	และ	“เห็ดอบเนย”	และการท�าเมนูอาหารจากเห็ด	อาทิ	ขนมจีนน�า้ยาเห็ด	

	 แนวทางที	่3	การสร้างความเข้มแข็งในการจัดการก้อนวัสดุที่ใช้เพาะเห็ด

	 โดยการพฒันาสถานทีแ่ละโรงเรอืนเพาะเหด็ของกลุม่ให้กลายเป็นพืน้ทีศ่กึษาดงูาน	และพืน้ทีเ่รยีนรูข้องชมุชนอ่ืนๆ	

เช่น	 พื้นที่ปฏิบัติการการผลิตน�้ามันเชื้อเพลิงจากถุงพลาสติกใช้แล้ว	 ณ	 บ้านของนายสัมพันธ์	 ชัยเรืองเดช	 

รองประธานกลุ่มวิสาหกิจ	 ซึ่งเป็นที่ติดตั้งเครื่องผลิตน�า้มันเทคโนโลยีไพโรไลซิส	 และพื้นที่ศึกษาดูงานกระบวนการเพาะ

เห็ด	ณ	บ้านของนายอรุณ	ปินใจ	ประธานกลุ่มวิสาหกิจ	 รวมถึงพื้นที่เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเครื่องอบแห้งพลังงานแสง

อาทิตย์แบบเรือนกระจกในการแปรรูปเห็ดของกลุ่ม	ณ	 บ้านนายนริศ	 หอมสุวรรณ	 งานประชาสัมพันธ์กลุ่มวิสาหกิจ 

จนต่อมาเกดิการรวมตวักนัอย่างเป็นทางการของกลุม่ผู้เพาะเหด็ของบ้านทุง่บ่อแป้นและหมูบ้่านใกล้เคยีง	และน�าไปสูก่าร

ขึ้นทะเบียนเป็น	 “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้น”	 รหัสทะเบียน	 6-52-12-04/1-0023	 และ	

“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์บ้านทุ่งบ่อแป้น”	รหัสทะเบียน	6-52-12-04/1-0024	เมื่อวันที่	13	กุมภาพันธ์	2556	

เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)
	 พื้นที่บ้านทุ่งบ่อแป้น	ได้รับการยอมรับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และหน่วยงานต่างๆ	ตลอดจนชุมชนโดย

รอบทีเ่คยมข้ีอพพิาทกนัเรือ่งการเผาก้อนวสัดทุีใ่ช้เพาะเหด็แล้วในทีโ่ล่งจนเกดิมลพษิ	ในความสามารถทีจ่ะบรหิารจดัการ

กลุ่มอย่างมีส่วนรว่มให้เกิดรายได้และเครือข่ายที่จะชว่ยกนัลดปัญหาดังกล่าว	เช่น	การร่วมมือกบักลุ่มเกษตรอ�าเภอ	และ

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สวทช.)	ภาคเหนือ	ในการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่อง	“กระบวนการจัด

ท�าปุ๋ยอินทรีย์อย่างมีคุณภาพด้วยเศษก้อนวัสดุที่ใช้เพาะเห็ดแล้ว”	 เมื่อวันที่	 9	 พฤศจิกายน	 2556	 ซ่ึงขยายผลไปสู่การ 

ใช้งานปุย๋อนิทรย์ีสตูรดงักล่าวในกลุม่ปลกูผกัปลอดสารพษิ	หมูท่ี	่6	บ้านจ�า	หมูท่ี	่13	บ้านนางแล	และหมูท่ี	่1	บ้านสนัหนองบง 

ส่งผลให้เกิดการยอมรับในวงวิชาการ	 โดยได้มีการจัดแสดงผลงานนิทรรศการในงานประชุม	 สัมมนาวิชาการพลังงาน

ทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	5	เมื่อวันที	่18	ธันวาคม	2555	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	รวมถึงการออก

ร้านแสดงผลงานในการประชุมวิชาการประจ�าปี	สวทช.	จังหวัดเชียงใหม่	เมื่อวันที่	15	กุมภาพันธ	์2556	และการร่วมจัด

นิทรรศการในงาน	6	วัสสา	วิจยะท้องถิ่น:	วิชาการรับใช้สังคมสู่การใช้ประโยชน์ทางการศึกษา	เมื่อวันที่	19	กุมภาพันธ์	

2557	ณ	มหาวิทยาลยัเนชัน่	จงัหวดัล�าปาง	ส�าหรบันกัวชิาการได้มกีารขยายผลการวจิยัในพืน้ทีเ่ดมิและพืน้ทีใ่หม่ผ่านงาน

วิจัยอย่างต่อเน่ืองเป็นผลให้ได้รับรางวัล	 “นักวิจัยดีเด่น	 ประจ�าปี	 2557	 ประเภทผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างความ 

เข้มแข็งแก่ชุมชน”	ในการประชุมวิชาการและการน�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาต	ิราชภัฏวิจัย	ครั้งที่	3	เมื่อ

วันที่	20-22	พฤษภาคม	2558	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
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86    “นวัตกรรมเพื่อกำรต่อยอดและขยำยผล”

	 วิกฤตการณ์พลังงานเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขและหามาตรการป้องกัน	

ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยมีทรัพยากรพลังงาน	 เช่น	 น�้ามัน	 และก๊าซธรรมชาติน้อย	

จงึจ�าเป็นต้องพึง่พาประเทศอืน่ๆ	ทีส่ามารถส่งออกพลงังานมาจ�าหน่าย	ส่งผลให้ขาด

ความมัน่คงทางด้านพลงังาน	นอกจากนี	้ทรพัยากรพลงังานทีใ่ช้ในปัจจบุนัเป็นแหล่ง

พลงังานทีใ่ช้แล้วหมดไป	จงึเกดิกระแสความสนใจทีจ่ะหาแหล่งวตัถดุบิทีส่ามารถผลติ

พลังงานทดแทน	ซึ่งก๊าซชีวภาพ	(Biogas)	ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของแหล่งพลังงาน

ในอนาคตที่คาดว่าจะน�ามาแทนพลังงานที่มีในธรรมชาติ	 โดยก๊าซชีวภาพเป็นก๊าซที่

เกดิขึน้เองตามธรรมชาตจิากการหมกัย่อยสลายของชวีมวลภายใต้สภาวะไร้ออกซเิจน	

จากปัญหาราคาก๊าซหุงตม้	(Liquid	Petroleum	Gas:	LPG)	ที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง	และในอนาคตมีแนวโน้มที่จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้	ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความ

ส�าคัญในเรื่องการน�าของเสียจากการเลี้ยงสัตว์และจากการเกษตรไปใช้ให้ก่อ

ประโยชน์	 โดยการน�ามาผลิตก๊าซชีวภาพส�าหรับใช้ในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ

เกษตร	 เพื่อเป็นการลดรายจ่าย	 เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนและการประกอบธุรกิจ	

นอกจากนั้นยังสามารถลดปัญหาการปล่อยของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม	 ท�าให้ชุมชน	

และผูป้ระกอบการมคีวามเข้มแขง็สามารถพึง่พาตนเองและเกดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื	 

ดังนั้นงานวิจัยดังกล่าวน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนวัตกรรมก๊าซชีวภาพจากวัสดุ

ต้นทุนต�่า	 โดยวัสดุหลักที่ใช้ในการเก็บวัตถุดิบ	 เพื่อให้เกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์

ในสภาวะไร้อากาศนั้น	 จะใช้ถุงพลาสติกชนิดโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต�่า	 

(Low	 Density	 Polyethylene:	 LDPE)	 มาเป็นอุปกรณ์ส�าหรับกักเก็บมูลขนาด 

7-8	 ลูกบาศก์เมตร	 เพื่อท�าการหมักให้ได้ก๊าซมีเทนจ�านวนวันละประมาณ	 2-3	

ลูกบาศก์เมตร	 เพื่อให้เพียงพอต่อการหุงต้มแทนก๊าซได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ	 1	 ถัง	 

รวมท้ังยังได้กากที่ผ่านการย่อยสลายแล้วมาใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยอินทรีย์อีกด้วย	 

โดยเป้าหมายของนวัตกรรมดังกล่าวนี้คือ	ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา

ผู้เขียน:   อาจารย์นพดล	โพชก�าเหนิด

หน่วยงาน:		 คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	สงขลา

ระยะเวลาด�าเนินการ: ปี	2556	ถึง	2558

ค�าส�าคัญ:  ก๊าซชีวภาพ		นวัตกรรม	การพัฒนาอย่างยั่งยืน

“ก๊ำซชีวภำพ”	
นวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
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ร่วมคิดร่วมท�ำแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)
	 นวัตกรรมก๊าซชีวภาพนี้เริ่มจากในปี	 2556	 ผู้วิจัยรับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิทยากรผู้เช่ียวชาญจาก 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่โดย	รศ.ดร.สชุน	ตัง้ทววีพิฒัน์	ตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติก๊าซชวีภาพระดบัครวัเรอืน

ภายในชุมชน	 ในรูปแบบการเป็นวิทยากรตัวคูณเพื่อเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ในนวัตกรรมน้ีให้ถ่องแท้	 และตั้งแต่ 

ปี	2556	ถึง	ปัจจุบัน	(2558)	ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน	(ภาพ	1B)	ตั้งแต่การเตรียมการจัดสร้างนวัตกรรมการ

ตัดสินใจ	การคัดเลือกผู้รับนวัตกรรมที่มีศักยภาพทางด้านวัตถุดิบและความพร้อมของสถานที	่ (ภาพ	1A)	รวมทั้งในการ

ด�าเนินการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการใช้และพัฒนานวัตกรรมก๊าซชีวภาพอย่างยั่งยืน	ชุมชนก็ได้

เข้ามามีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน	 นอกจากน้ี	 ยังมีภาคีจากภายนอกทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

สนับสนุนโครงการวิจัย	ดังนี้

	 •	 คน	ประกอบด้วย	นักวิจัย	นักศึกษา	เจ้าหน้าที่ของรัฐ	ตัวแทนจากหน่วยงานเอกชน/ผู้ประกอบการรายย่อย	 

	 	 และตัวแทนชุมชนผู้รับนวัตกรรม

	 • องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย	 เป็นการบูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ	 และ 

	 	 การวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมก๊าซชีวภาพที่มีประสิทธิภาพสูงให้แก่ชุมชน

	 • งบประมาณ	 จากภาคีต่างๆ	 หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน	 จ�านวน	 9	 ภาคี	 สนับสนุนงบประมาณ 

	 	 ในการจัดสร้างนวัตกรรมก๊าซชีวภาพ	 จ�านวนทั้งสิ้น	 71	 บ่อ	 คือ	 1)	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี 

	 	 จ�านวน	33	บ่อ	2)	 เทศบาลต�าบลบางเหรียง	อ�าเภอควนเนียง	จ�านวน	13	บ่อ	3)	อ�าเภอควนเนียง	จ�านวน	 

	 	 10	บ่อ	4)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	จ�านวน	5	บ่อ	5)	พัฒนาอ�าเภอควนเนียง	จ�านวน	3	บ่อ	 

	 	 6)	 ส�านักงานพลังงานจังหวัดสงขลา	 จ�านวน	 2	 บ่อ	 7)	 ชุมชนต�าบลควนโส	 อ�าเภอควนเนียง	 (ทุนส่วนตัว)	 

	 	 จ�านวน	 2	 บ่อ	 8)	 ชุมชนต�าบลบางเขียด	 อ�าเภอสิงหนคร	 (ทุนส่วนตัว)	 จ�านวน	 2	 บ่อ	 และ	 9)	 สหกรณ์ 

	 	 การเกษตรบางกล�า่	จ�านวน	1	บ่อ

(A) (B)

ภาพที่ 1	การเตรียมความพร้อมของชุมชน	และการด�าเนินการโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน

เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย	(Mutual	benefits)
	 นวตักรรมก๊าซชวีภาพได้สร้างความตืน่ตวัในด้านการใช้ประโยชน์จากทรพัยากร	และของเสยีทีอ่ยูใ่นชมุชนได้เป็น

อย่างดีและผลจากการด�าเนินงานตั้งแต่ปี	2556	ถึง	ปัจจุบัน	(2558)	คณะผู้วิจัยสามารถขยายผลนวัตกรรมแก๊สชีวภาพ

ในพื้นท่ีลุ ่มน�้าทะเลสาบสงขลาได้ท้ังสิ้น	 71	 แห่ง	 โดยกระจายอยู่ในพื้นที่ในเขตอ�าเภอสทิงพระ	 อ�าเภอสิงหนคร	 

อ�าเภอควนเนียง	และอ�าเภอบางกล�่า	จังหวัดสงขลา



 ป
ระ

มว
ลบ

ทค
วา

มว
ิชา

กา
รเ

พ
ื่อส

ังค
ม

88    

	 นอกจากน้ัน	 ผู้วิจัยได้รับการประสานจากผู้ประกอบการรายย่อยจากชุมชนต�าบลทุ่งลาน	 อ�าเภอคลองหอยโข่ง	

จังหวัดสงขลา	 และกลุ่มชาวสวนยาง	 ยางแก้ว	 ต�าบลท่าข้าม	 อ�าเภอหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 แก้ไขปัญหากล่ินจาก 

น�า้เสยีจากการผลติยางแผ่นรมควนั	ซึง่ผูว้จิยัได้จดัสร้างนวตักรรมก๊าซชวีภาพจากถงุ	LDPE	เพือ่แก้ปัญหากลิน่จากน�า้เสยี

จนประสบผลส�าเร็จ	 และสามารถผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานในครัวเรือนได้	 และมีแนวคิดในการต่อยอด 

การใช้ประโยชน์จากก๊าซชวีภาพเพือ่ลดต้นทนุในการผลติยางแผ่นรมควนัต่อไป	ทัง้นี	้สามารถสรุปประโยชน์แก่ผูเ้กีย่วข้อง 

ทุกฝ่ายได้	ดังนี้

 ชมุชน	ในพืน้ทีลุ่ม่น�้าทะเลสาบสงขลา	เกดิความรูค้วามเข้าใจและได้ใช้ประโยชน์จากนวตักรรมก๊าซชีวภาพ	ซึง่เป็น

ทรัพยากรและของเสียที่มีอยู่ในชุมชน

 ผู ้วิจัย	 เกิดการบูรณาการองค์ความรู ้เข้ากับกระบวนการเรียนการสอน	 สามารถขยายผลนวัตกรรมไปสู ่ 

ชุมชนอื่น	รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในประเด็นอื่นๆ	ทั้งทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 นักศึกษา	 เกิดทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน	 สามารถแก้ไขปัญหาจากการท�างานภาคปฏิบัติเพื่อการพัฒนา

นวัตกรรมให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 รวมทั้งเกิดความภาคภูมิใจจากการน�าประสบการณ์ในพื้นที่ไปต่อยอดส่งผลงาน 

เข้าประกวดและได้รับรางวัล

เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน	และน�ำไปสู่ผลงำนวิชำกำร	(Knowledge	sharing	and	scholarship)
	 เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านการจัดการเรียนการสอน	การบริการวิชาการ	และการวิจัย	ผู้วิจัยได้น�านักศึกษาเข้า

ร่วมการบริการวิชาการนวัตกรรมก๊าซชีวภาพร่วมกับชุมชนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน	ฝึกการท�างาน

เป็นทีมและมีจิตสาธารณะ	 ตั้งแต่ปีการศึกษา	 2556	 ถึง	 2558	 (ภาพ	 2A)	 ในวิชามนุษย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ	 และ 

วชิาสิง่แวดล้อมและการจดัการทรพัยากร	และหลังจากการบรกิารวชิาการได้น�าข้อบกพร่องของนวตักรรมมาให้นกัศกึษา

ได้ค้นคว้าพฒันานวตักรรมก๊าซชวีภาพให้มปีระสิทธภิาพสูงขึน้	โดยนักศึกษาได้จดัท�าอปุกรณ์สูบชักกากตะกอนในบ่อก๊าซ

ชีวภาพ	 (ภาพ	 1B)	 เพื่อควบคุมปริมาณกากตะกอนในระบบไม่ให้มีการสะสมอยู่ในบ่อมากเกินไปซึ่งจะท�าให้อายุการ 

ใช้งานของบ่อก๊าซชีวภาพยาวนานยิ่งขึ้น	 นอกจากนั้น	 นักศึกษายังได้คิดค้นอุปกรณ์เพิ่มแรงดันแก๊สชีวภาพ	 (ภาพ	 2C)	 

ส่งผลให้การส่งก๊าซชวีภาพไปยงัหวัเตามปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	และจากแนวคิดนีน้กัศกึษาได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

ในงานนวตักรรมเพือ่ชมุชน	(STI	Thailand	2014)	ระดบัภาคใต้	และได้รบัรางวลัชมเชยประเภทนกัเรยีนนกัศกึษา	พร้อม

เงินรางวัล	5,000	บาท	(ภาพ	2D)	และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของนวัตกรรมก๊าซชีวภาพที่คิดค้นโดยนักศึกษาได้

ถูกถ่ายทอดให้แก่ชุมชนเพื่อน�าไปใช้ต่อไป

(A) (B)
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(C) (D)

ภาพที่ 2	การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ	และการวิจัย

	 นอกจากนั้น	 ผู ้วิจัยได้น�าเสนอผลงานวิจัยเรื่อง	 “โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโคโดยใช้บ่อหมักจาก 

ถุงพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต�่า:	กรณีศึกษาต�าบลร�าแดง	อ�าเภอสิงหนคร	จังหวัดสงขลา”	ในการประชุม

วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	ครั้งที	่ 6	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม	ิและเป็น

ตัวแทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในการจัดนิทรรศการนวัตกรรมก๊าซชีวภาพ	 ในการประชุมวิชาการ

ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา	ครั้งที่	3	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)
	 หลังจากการด�าเนินการโครงการเสร็จสิ้นในปี	 2558	 ผู้วิจัยได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนต�าบล 

อุใดเจริญ	 อ�าเภอควนกาหลง	 จังหวัดสตูล	 ให้ลงพ้ืนที่เพื่อแก้ไขปัญหากล่ินจากฟาร์มสุกรซึ่งได้รับการร้องเรียนผ่านศูนย์

ด�ารงธรรม	 อ�าเภอควนกาหลง	 จังหวัดสตูล	 โดยผู้วิจัยได้ประสานกับภาคี	 ได้แก่	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี 

เพือ่ขอสนบัสนนุงบประมาณในการจดัสร้างนวตักรรมก๊าซชวีภาพ	ในโครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติก๊าซชวีภาพ

จากถงุพลาสตกิ	LDPE	สูฟ่าร์มเลีย้งสกุรขนาดกลาง	เพือ่เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมจากการเล้ียงสุกรอย่าง

ยัง่ยนืโดยใช้นวตักรรมก๊าซชวีภาพ	และกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีด้สนบัสนนุงบประมาณเพือ่ด�าเนนิการต่อไป

 ด้านเศรษฐกิจ	 จากผลการด�าเนินการโครงการนวัตกรรมก๊าซชีวภาพตั้งแต่ปี	 2556	 ถึงปัจจุบัน	 (2558)	 

ร่วมกับภาคีต่างๆ	และชุมชน	ท�าให้สามารถสร้างนวัตกรรมก๊าซชีวภาพในพื้นที่ลุ่มน�า้ทะเลสาบสงขลาได้ทั้งสิ้น	71	แห่ง	

โดยในทางเศรษฐกิจสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้แก๊สหุงต้มอย่างน้อยประมาณ	28,400	บาทต่อเดือน	(71	แห่ง	x	400	

บาท)	หรอืเท่ากบัประมาณ	340,800	บาทต่อปี	และลดค่าใช้จ่ายในการซือ้ปุย๋เคมจีากการใช้กากทีผ่่านการย่อยสลายแล้ว

มาใช้ประโยชน์เปน็ปุ๋ยอนิทรย์ี	สว่นด้านสงัคมและสิง่แวดล้อม	ท�าให้ชมุชนอยูด่มีสีุข	มคีวามเอือ้เฟ้ือและช่วยเหลอืซึง่กนั

และกัน	 และช่วยลดมลภาวะจากกล่ินเหม็น	 รวมทั้งแมลงที่บินไปสร้างความรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่ในชุมชน	 และเป็น 

การสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรและของเสียในชุมชน
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90    “เข้ำใจ	เข้ำถึง	พัฒนำสู่ควำมยั่งยืน”

	 จากนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ตั้งเป้าหมายว่า	 ทุกครัวเรือนของ

ประเทศไทยจะต้องมีไฟฟ้าใช้ภายในปี	 2548	 โดยอย่างน้อยมีโทรทัศน์หรือวิทยุ 

เพื่อรับรู้ข่าวสารต่างๆ	 ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวน	 เขตพื้นที่

หวงห้าม	และพืน้ทีห่่างไกลตามภเูขา	เป็นต้น	การขยายเขตให้บรกิารไฟฟ้าโดยวธิปีกติ

หรือการปักเสาพาดสายนั้นท�าได้ยาก	 เนื่องจากปัญหาขั้นตอนการติดต่อขออนุญาต

ใช้พื้นที่ใช้เวลานาน	ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์	และประชาชนในพื้นที่มีปริมาณการ

ใช้ไฟฟ้าน้อย	 ระบบเซลล์แสงอาทิตย์จึงเป็นทางเลือกของรัฐบาลส�าหรับพื้นที่ที่ไม่มี

ไฟฟ้าใช้ดังกล่าว	 เนื่องจากสามารถติดตั้งได้ในทุกพื้นที่ที่มีแสงอาทิตย์ตกกระทบ 

ง่ายต่อการติดตั้ง	 อีกทั้งเป็นพลังงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 ไม่ต้องเสีย 

ค่าพลังงานและสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของผู้ใช้คือ	 แสงสว่างและ

ข้อมลูข่าวสารได้อย่างเพยีงพอ	ซึง่ปัจจบุนัการด�าเนนิโครงการเร่งรดัขยายบรกิารไฟฟ้า

โดยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	(Solar	Home	System:	SHS)	

เสรจ็ส้ินแล้วจ�านวน	203,000	ครวัเรอืน	จากการตรวจสอบการด�าเนนิงานโครงการฯ	

ตัง้แต่เริม่ด�าเนนิโครงการจนถงึเดอืนกรกฎาคม	2550	พบว่า	การตดิตัง้	SHS	และการ

บรหิารจดัการ	SHS	บางส่วนยงัไม่บรรลวุตัถปุระสงค์ของโครงการฯ	ส่งผลกระทบต่อ

ความยัง่ยนืในการด�าเนนิโครงการฯ	รวมทัง้ความคุม้ค่าและการสญูเสยีโอกาสในการ

ใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน	 และเสียโอกาสในการสะสมรายได้จากการจัดเก็บ 

ค่าบ�ารุงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ1  

	 ต�าบลแม่สลองใน	จงัหวดัเชยีงราย	มชีมุชนส่วนหนึง่ตัง้ถิน่ฐานอยูต่ามไหล่เขา

ในเขตป่าสงวนเสื่อมโทรม	 (ป่าโซน	 C)	 ไม่มีไฟฟ้าใช้จากการด�าเนินการด้วยวิธีปกติ 

1 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน.	 2551.	 การตรวจสอบการด�าเนินการโครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้าโดยระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย 

	 พลังงานแสงอาทิตย์	(Solar	Home	System:	ระบบ	SHS)	จากเว็บ	http://www.oag.go.th/News/IndexNews.jsp.	สืบค้นเมื่อวันที่	30	 

	 มกราคม	2552.

ผู้เขียน:		 	 ดร.พิมพ์นภัส	เอี่ยมสมบูรณ์

หน่วยงาน:		 คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระยะเวลาด�าเนินการ:  มิถุนายน	2556	ถึง	พฤศจิกายน	2558

ค�าส�าคัญ:  ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์		ชุมชนพอเพียง

ไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์
ภำยใต้บริบทชุมชนพอเพียง
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ได้รับการตดิตัง้	 SHS	จากการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจ�านวน	127	ครวัเรอืน2	 	ซึง่ปัจจบุนัชมุชนประสบปัญหาด้านประสิทธภิาพการ	

ท�างานของ	SHS	และการละเลยเอาใจใส่จากภาครฐั	ส่งผลให้ชมุชนเกดิทศันคตด้ิานลบต่อ	SHS3	ประกอบกบัวสิาขา	ภูจ่นิดา4  

ได้ศึกษาการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตพลังงานใช้ในระดับชุมชนและระดับครัวเรือนพบว่า	 การบริหาร

จัดการพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชนและครัวเรือนยังไม่ประสบความส�าเร็จเท่าที่ควร	มีปัญหาและอุปสรรคของการ

ผลติหรอืใช้พลงังานหมนุเวยีนในประเดน็ส�าคัญคือ	การขาดการวเิคราะห์วตัถดุบิและทรพัยากรเพือ่ผลิตพลังงานในชมุชน

และความต้องการของชุมชน	ส่งผลให้การเลือกเทคโนโลยีเพื่อผลิตพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เหมาะสมกับชุมชน	ประชาชน

ในชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในการผลิตพลังงานใช้เองจากพลังงานหมุนเวียน	และความเคยชินกับความสะดวกสบาย	

นอกจากนี	้สิริกานต์	กองทอง	และคณะ5	ศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครพลังงานชุมชนในโครงการวางแผนพลังงาน

ชมุชนของจงัหวดันครศรธีรรมราช	โดยพบปัญหาการมส่ีวนร่วมของอาสาสมคัรพลงังานชมุชนคอื	การขาดการตดิต่อสือ่สาร

การประชาสัมพันธ์	 การขาดความร่วมมือ	 การขาดความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน	 รวมถึงการมองพลังงานเป็น 

เรื่องไกลตัว	 ซ่ึงแนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทนในชุมชนที่เข้มแข็งและอย่างยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่กับความส�าเร็จ

ของการบริหารจัดการ	 SHS	 ของชุมชนที่เหมาะสม	 นักพัฒนาหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรเข้าใจในล�าดับ 

ความส�าคัญของเป้าหมายหรือปัญหาการบริหารจัดการ	SHS	ของชุมชนผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างถ่องแท	้

	 ดงันัน้	การพฒันา	SHS	ในประเทศไทยจะประสบความส�าเรจ็หรอืไม่	ปัจจยัส�าคญัประการหนึง่ขึน้อยูก่บัการบรหิาร

จัดการพลังงานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย	หน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการ	SHS	

องค์การบริหารส่วนต�าบลผู้รับช่วงต่อการรับผิดชอบดูแลรักษา	SHS	และประชาชนในชุมชนในฐานะผู้ใช้ไฟฟ้าจาก	SHS	

ต้องสามารถดูแลรักษา	 SHS	 และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เองในเบื้องต้น	 อันน�ามาซึ่งการยอมรับในเทคโนโลยี	 SHS	 

การตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน	จึงเป็นที่มาซึ่งแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้

ร่วมคิดร่วมท�ำแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)
	 การพฒันารปูแบบการบรหิารจดัการระบบผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ในชมุชนแบบมบีรูณาการถอื

เป็นวตัถปุระสงค์ของงานวจิยันี	้โดยน้อมน�าหลกัการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชัการที	่9	“เข้าใจ	เข้าถงึ	พฒันา”	

มาเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย	ณ	 ต�าบลแม่สลองใน	 อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	 จังหวัดเชียงราย	 กล่าวคือ	 เข้าใจ	 หมายถึง	 

การวเิคราะห์ปัญหาการบรหิารจดัการ	SHS	โดยภาพรวม	(Macro)	ร่วมกนัระหว่างนกัวชิาการ	องค์การบรหิารส่วนต�าบล	

และชุมชนผู้ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	 น�าไปสู่การร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตร	 ลดการขัดแย้ง	 มีเป้าหมายและ

นโยบายการพฒันา	SHS	ทีส่อดคล้องกบัความต้องการของชมุชน	ซึง่คอืการเข้าใจปัญหา	(Micro)	ทีช่มุชนประสบจากการ

ใช้ไฟฟ้า	SHS	ณ	เวลาปัจจบุนั	ในขณะทีน่กัวจิยัจะเป็นผูช่้วยสรปุแนวทางแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม	(Holistic)	บนพืน้ฐาน

ศักยภาพของชุมชนอันน�าไปสู่แนวทาง	การพัฒนา	SHS	แบบยั่งยืน	ด้วยกระบวนการวิจัยการประเมินสภาวะชนบทแบบ

มีส่วนร่วม	(Participatory	Rural	Appraisal	:	PRA)	จากภาคีต่างๆ	ดังนี้

	 •	 คน	 ประกอบด้วย	 นักวิจัย	 นักวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า	 นักวิชาการป่าไม้	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ได้แก่	 ตัวแทน 

	 	 อบต.	 ผู้ดูแล	 SHS	 คือ	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา	 ตัวแทนชุมชนผู้ใช้ไฟฟ้าจาก	 SHS	 ได้แก่	 ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วย 

	 	 ผู้ใหญ่บ้าน/กรรมการหมู่บ้าน/สมาชิก	อบต.	และตัวแทนครัวเรือน

2		 ฝ่ายโยธา	องค์การบรหิารส่วนต�าบลแม่สลองใน.	2551.	รายชือ่ครัวเรือนท่ีได้รับการตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์	ต�าบลแม่สลองใน	 

	 จังหวัดเชียงราย.	(อัดส�าเนา).	
3	 พมิพ์นภสั	 เอีย่มสมบรูณ์.	 2555.	การจ�าลองแบบคณุภาพชวีติของชมุชนในพืน้ทีห่่างไกลเพือ่การพฒันาระบบผลติไฟฟ้าจากพลงังานแสง 

 อาทิตย์ที่เหมาะสม.	วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม.	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.	หน้า	147-150.
4	 วิสาขา	ภู่จินดา.	2555. แนวทางการวางแผนพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืนของประเทศไทย. วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม,	2	(8)	:	75-87.
5	 สริกิานต์	กองทอง	จ�าเนยีร	ราชแพทยาคม	และ	มานติ	ศทุธสกลุ.	2557.	การมส่ีวนร่วมของอาสาสมคัรพลงังานชมุชนในโครงการวางแผน 

 พลังงานชมุชนของจงัหวดันครศรธีรรมราช,	 ในรายงานการประชมุผลงานวจิยัระดบับณัฑิตศกึษา	มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช	ครัง้ที	่ 4.	 

	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,	นนทบุรี.
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	 •	 องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย เป็นการวิจัยที่ใช้หลักองค์ความรู้แบบบูรณาการจาก	2	ศาสตร	์คือ	1)	ศาสตร ์
	 	 ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการดูแลรักษา	 SHS	 สู่ชุมชน	 2)	 ศาสตร์ทางด้าน 
	 	 สังคมสิ่งแวดล้อมคือ	 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
	 	 ในชุมชนแบบมีบูรณาการด้วยแนวคิด	และทฤษฎีส�าคัญ	ได้แก่	แนวคิดการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
	 	 และภายใน	 (SWOT	 analysis)	 แนวคิดการสร้างแบบจ�าลอง	 (Model)	 ด้วยกระบวนการวิเคราะห์ 
	 	 เชิงล�าดับชั้น	 (Analysis	 Hierarchy	 Process:	 AHP)	 และแนวคิดการมีส่วนร่วมจากชุมชนเพื่อสร้าง 

	 	 แบบจ�าลองแผนภาพปัจจัยการบริหารจัดการ	SHS	ชุมชนแม่สลองใน	จังหวัดเชียงราย

แบบจ�าลองแผนภาพปัจจัยการบริหารจัดการ	SHS	ชุมชนแม่สลองใน	จังหวัดเชียงราย

มีนโยบายพัฒนา SHS อย่างต่อเนื่อง

มีนโยบายสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการ SHS

มีการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ/บุคลากรเพื่อการซ่อมบ�ารุง

มีการสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อการซ่อมบ�ารุง

มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด�าเนินการซ่อมบ�ารุง

มีตัวแทน/ผู้น�าประสานงานกับ อบต. เมื่อ SHS มีปัญหา

มีตัวแทน/ผู้น�ามีความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการ SHS

รัฐบาล

อบต.
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	 •	 งบประมาณ	 ได้รับการสนับสนุนจากโครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการท�างานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม ่

	 	 ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	ประจ�าปีงบประมาณ	2556	สัญญาเลขที	่MRG5680168

เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน	และน�ำไปสู่ผลงำนวิชำกำร	(Knowledge	sharing	and	scholarship)
	 รปูแบบการบรหิารจดัการระบบผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ในชมุชนแบบมบีรูณาการ	เริม่จากนกัวจิยั	
เข้าส�ารวจข้อมูลในพื้นท่ี	 รับฟังความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาและปัจจัยการบริหารจัดการ	 SHS	 ชุมชนแม่สลองใน	 
จังหวัดเชียงราย	 คืนข้อมูลให้ชุมชนและ	 อบต.	 ด้วยข้อสรุปว่า	 ชุมชนควรมีความรู้ความเข้าใจในข้อจ�ากัดของก�าลังวัตต์
ไฟฟ้าทีไ่ด้รบัจาก	SHS	การบ�ารงุรกัษา	SHS	และควรต้องบริหารจดัการ	SHS	เองมากทีสุ่ด	ทัง้นี	้ชมุชนไม่ต้องการมตีวัแทน/
ผู้น�าชุมชนจัดเก็บเงินเพื่อจัดตั้งกองทุนซ่อม/บ�ารุง	 SHS	 และไม่ควรมีนโยบายติดตามตรวจสอบระบบการจัดการ	 SHS	 
ของ	อบต.	ภายหลงัการตดิตัง้	เนือ่งจากเหน็ว่าจะเกดิความยุง่ยากในการด�าเนนิการและครวัเรอืนผูใ้ช้ไฟฟ้าจะไม่ดแูลรักษา	
SHS	เพราะมีกองทุนซ่อม/บ�ารุงฟรี	อีกทั้งการติดตามตรวจสอบมิใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
 จากการเรียนการสอนสู่งานวิจัย สามารถน�าความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาสู่การเรียนการสอนรายวิชา	01110004	
สงัคมกบัสิง่แวดล้อมโดยให้นกัศกึษาได้ร่วมรบัฟัง/วเิคราะห์ผลงานวจิยัและร่วมออกแบบกระเป๋าลดโลกร้อนทีเ่ป็นส่วนหนึง่	
ของงานวิจัย	 และจากการเรียนการสอนท่ีต้องการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่โดยน�าไปก�าหนดหัวข้อเพื่อขอรับเงินสนับสนุน	
โครงการวิจัย	2	เรื่องคือ	1)	การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาสังคมกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้การบูรณาการกระบวนการวิจัย	
และ	2)	นวัตกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนในศตวรรษที	่21	
 จากวจิยัสูก่ารบรกิารวชิาการ:	โครงการสัมมนาและถ่ายทอดองค์ความรูก้ารบรหิารจดัการระบบผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนแบบมีบูรณาการ	ณ	 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านห้วยหมาก	 
ต�าบลแม่สลองใน	 อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	 จังหวัดเชียงราย	 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของครัวเรือนผู้ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์ในการจัดการ	 SHS	 โดยเฉพาะความรู้ด้านการดูแลรักษาระบบอย่างง่าย	 อันจะน�าไปสู่การสร้างทัศนคติที่ดีของ

ชุมชนแม่สลองในเพื่อการวางแผนการจัดการพลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

ล�าดับที่ 1 : วัตถุประสงค์ ล�าดับที่ 2 : ปัจจัยหลัก ล�าดับที่ 3 : ปัจจัยรอง
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award	on	Environmental	and	Social	Impact	Session	และได้รบัการตพีมิพ์บทความในวารสาร	Energy	Procedia:	

Volume	56,	2014,	Pages	598-603	และบทความเรื่อง	“การจ�าลองแบบแผนภาพปัจจัยการบริหารจัดการระบบผลิต

กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	 ชุมชนแม่สลองใน	 จังหวัดเชียงราย”	 ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาต	ิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	เชียงราย	ครั้งที่	1	ประจ�าป	ี2558	(The	1st	RMUTL	Chiangrai	Conference,	

RCCON	2015)	ระหว่างวันที่	23-24	มีนาคม	2558	ณ	โรงแรมเวียงอินทร์	จังหวัดเชียงราย	และได้รับรางวัลการน�าเสนอ

บทความดี	ภาคบรรยาย

เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย	(Mutual	benefits)
	 • ชุมชนแม่สลองใน	มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการใช้ไฟฟ้าจาก	SHS																				

	 •	 หน่วยงานรัฐ ได้แก่	 สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชด�าริ	 บ้านห้วยหยวกป่าโซ	 ต�าบลแม่สลองใน	 

	 	 อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง	 จังหวัดเชียงราย	 ได้แนวทางการด�าเนินงานไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

	 	 ของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ	 รวมถึงบุคลากรของสถานีฯ	 ได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการท�างานวิจัย 

	 	 ร่วมกับนักวิจัย	

	 • องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่สลองใน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการบริหารจัดการ	SHS

	 • มหาวิทยาลัย	 1)	 การบูรณาการ	 “งานวิจัยกับการเรียนการสอน”	 น�าความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาสู่การเรียน 

	 	 การสอน	 2)	 จากการจัดสัมมนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการระบบผลิต 

	 	 กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนแบบบูรณาการ	 เกิดความรู้ใหม่ว่าการพัฒนาที่เรียบง่าย 

	 	 ภายใต้พื้นฐานที่ชุมชนต้องปฏิบัติได้จริงการพัฒนานั้นจึงเกิดความยั่งยืน	 3)	 เกิดผลงานวิจัยใหม่ซึ่งอยู ่

	 	 ระหว่างด�าเนินการ	จ�านวน	2	เรื่อง

เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)
	 พื้นที่ต�าบลแม่สลองใน	เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ:	การมีไฟฟ้าใช้จากระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสง

อาทิตย์ของชุมชนแม่สลองใน	 ช่วยการลดค่าใช้จ่ายในด้านการซื้อเชื้อเพลิงเพื่อแสงสว่างและการเพิ่มรายได้จากการ

ประกอบอาชีพเสริมในตอนกลางคืน	ด้านสังคม:	การมีไฟฟ้าใช้จากระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของ

ชุมชนแม่สลองใน	 ท�าให้ครัวเรือนได้การรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากโทรทัศน์	 การมีแสงสว่างเพิ่มความสะดวกสบายในเวลา

ค�า่คนื	เพิม่ทางเลอืกเพือ่การพกัผ่อนหย่อนใจ	เช่น	การพบปะพดูคยุตอนกลางคนืภายในครอบครวัและระหว่างเพือ่นบ้าน	

รวมถึงการประชุมหมู่บ้าน	เป็นต้น	ด้านสิ่งแวดล้อม:	การมีไฟฟ้าใช้จากระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ของชุมชนแม่สลองใน	 ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีผลิตกระแสไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมและลดการ 

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

	 ส�าหรบันกัวชิาการ	ได้มกีารน�าเสนองานวจิยั

จากผลงานดังกล่าวในเวทีต่างๆ	 เช่น	 บทความเรื่อง	

“Problems	and	Barriers	on	SHSs	Management	

in	 Thailand’s	 Rural	 Areas	 based	 on	 SWOT	

Analysis”	 ได ้ เข ้าร ่วมการประชุมวิชาการใน 

ระดับนานาชาต	ิ“The	11th	EMSES	International	

Conference”	เมื่อวันที่	18-21	ธันวาคม	2556	ณ	

จังหวัดภูเก็ต	โดยได้รับเลือกเป็น	The	best	paper	
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“ต้นแบบแหล่งเรียนรู้พลังงำนทดแทนเพื่อสังคมแห่งกำรแบ่งปัน”

	 ประเทศไทยมรีะบบผลติก๊าซชวีภาพจ�านวนมาก	และมศีกัยภาพปรมิาณก๊าซ
ชวีภาพทัง้ประเทศจากทกุภาคส่วน	ได้แก่	ภาคปศสุตัว์	ภาคอตุสาหกรรมเกษตร	และ
ภาคชุมชน	มีปริมาณถึง	1,405.58	ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี1 อย่างไรก็ตามยังน�าก๊าซ
ชวีภาพไปใช้หงุต้มในครวัเรอืนมปีระสิทธภิาพเชงิความร้อนค่อนข้างต�า่	เนือ่งจากเป็น
ก๊าซที่มีค่าความร้อนน้อยกว่าก๊าซปิโตรเลียมเหลว	(Liquid	Petroleum	Gas:	LPG)	
อีกท้ังรูปแบบการใช้งานยังขาดความปลอดภัยและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานทาง
วิศวกรรม	
	 ในปี	2555	กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ส�านักงานนโยบายและ
แผนพลังงาน	 กระทรวงพลังงาน	 ได้สนับสนุนผู้วิจัยในการด�าเนินงานโครงการวิจัย
เรื่อง	“โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน	 เพื่อทดแทนก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวในเชิงพาณิชย์”	 ด้วยพบว่า	 ก๊าซชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทน
ชนิดเดียวที่มีศักยภาพทดแทนเชื้อเพลิง	LPG	ได้	ผลการวิจัยพบว่า	สามารถน�าก๊าซ
ชีวภาพทีไ่ด้มาปรบัปรงุคณุภาพโดยกระบวนการก�าจดัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(CO2)	
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์	 (H2S)	 และความชื้นออกจากก๊าซชีวภาพ	 เพื่อให้ได้ก๊าซไบโอ
มเีทนอดั	(Compressed	Biomethane	Gas:	CBG)	ทีม่คีณุสมบตัเิทยีบเท่าก๊าซ	NGV	
(Natural	Gas	for	Vehicles)	สามารถน�าไปใช้ส�าหรับยานยนต์	และน�าไปบรรจุถัง
ส�าหรับใช้ในภาคครัวเรือนเพื่อทดแทนก๊าซหุงต้ม	(LPG)	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดย
ในการด�าเนินงานวิจัยได้น�าองค์ความรู้วิชาการในงานวิจัยหลากหลายทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ	 มาสนับสนุนการออกแบบและเขียนแบบทางวิศวกรรม	 การติดตั้ง 

การวิเคราะห์ทดสอบ	และการใช้งานจริง

1  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	กระทรวงพลังงาน.	2557.

ผู้เขียน:		 	 รศ.ประเสริฐ	ฤกษ์เกรียงไกร

หน่วยงาน:		 สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระยะเวลาด�าเนินการ:		 ปี	2555	ถึง	2558

ค�าส�าคัญ:		 ก๊าซไบโอมีเทนอัด	ก๊าซธรรมชาติ	ก๊าซหุงต้ม	ระบบท่อส่งก๊าซ

พลังงำนทดแทนเพื่อชุมชน:
โครงกำรผลิตก๊ำซไบโอมีเทนอัด	(CBG)	เพื่อทดแทน
ก๊ำซธรรมชำติ	(NGV)	และก๊ำซหุงต้ม	(LPG)		
ในภำคครัวเรือนต่อชุมชน	“หมู่บ้ำนโรงวัว”	
แห่งแรกในไทย
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ร่วมคิดร่วมท�ำแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)
	 ในปี	 2556	 มีการออกแบบจดัสร้างสถานผีลติและจ่ายก๊าซไบโอมเีทนอดัขึน้	 จากการประชมุหารอืกนัหลายฝ่าย	 คือ 

ทีมวิจัยจากสถาบันพลังงาน	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 (มช.)	 ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการด�าเนินงานโครงการฯ	 ร่วมกับ 

ภาคีการท�างาน	ทั้งภาคเอกชนคือ	 บริษัท	 รวมพรมิตรฟาร์ม	 จ�ากัด	 (บจก.	 รวมพรมิตรฟาร์ม)	 ซ่ึงตั้งอยู่ที่หมู่บ้านโรงวัว	

อ�าเภอสันป่าตอง	 จังหวัดเชียงใหม่	 ผู้ใหญ่บ้านโรงวัวและชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านโรงวัว	 เพื่อชี้แจงท�าความเข้าใจและ 

ขอความร่วมมือจากนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลน�้าบ่อหลวงด้วย	 นอกจากนี้	 ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	กระทรวงพลังงานด้วย	โดยสถานีผลิตและ

จ่ายก๊าซไบโอมีเทนอัดที่จัดสร้าง	ณ	บจก.	รวมพรมิตรฟาร์ม	ถือเป็นการน�าก๊าซชีวภาพ	ที่เกิดจากมูลไก่ของฟาร์มมาผ่าน

กระบวนการของเทคโนโลยี	Water	scrubbing	หรือแบบวิธีดูดซึมด้วยน�า้ที่ความดัน	4	barg	สามารถผลิต	CBG	ได้ถึง	

420	 กิโลกรัมต่อวัน	 หรือ	 153,300	 กิโลกรัมต่อปี	 โดยมีราคาต้นทุน	 12	 บาทต่อกิโลกรัม	 สามารถมาทดแทนก๊าซ 

หุงต้มได้ถึง	 133,000	 กิโลกรัมต่อป	ี คิดเป็นมูลค่าถึง	 3,308,000	บาทต่อปี	 (คิดที่ราคา	 LPG	 24.82	 บาทต่อกิโลกรัม)	

นอกจากนั้น	ยังได้น�าก๊าซชีวภาพไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าใช้ภายในฟาร์มได้ประมาณ	25,200	กิโลวัตต์ต่อเดือน	คิดเป็น

มูลค่า	100,800	บาท	และยังมีก๊าซเหลือใช้

	 ปี	2557	ทมีวจิยัและภาคกีารท�างานเกดิแนวคดิ	“แบ่งปันพลงังานสูช่มุชนบ้านโรงววั”	บรเิวณรอบๆ	ทีต่ัง้	บรษิทัฯ	

จึงได้น�าก๊าซ	 CBG	 ที่ผลิตได้จากรวมพรมิตรฟาร์มให้ชาวบ้านหมู่บ้านโรงวัว	 น�าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซหุงต้ม	 

LPG	 ซึ่งมีชาวบ้านเข้าร่วมจ�านวน	 82	 ครัวเรือน	 ทั้งนี้	 ได้มีพิธีส่งมอบสถานีต้นแบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดให้กับชุมชน 

บ้านโรงวัว	เมื่อวันที	่6	สิงหาคม	2557	เมื่อชาวบ้าน	82	ครัวเรือน	ได้ทดลองใช้ก๊าซไบโอมีเทนอัดในการน�ามาใช้ทดแทน

ก๊าซหุงต้ม	LPG	แล้ว	จึงเกิดความคิดในการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการสถานีผลิตและจ่ายก๊าซไบโอมีเทนอัด	

ขึ้นต่อไป

เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย	(Mutual	benefits)
	 ระบบก๊าซชีวภาพท�าให้ฟาร์มและคนในชุมชมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข	 และมีความยั่งยืนเป็นสังคมแห่งการ

พึ่งพาซึ่งกันและกัน	ปราศจากความขัดแย้งและละเมิดสิทธิต่อกัน	 ดังจะเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม	นั่นคือ	 “ชุมชนแห่งนี	้

เป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน”	 เนื่องจาก	บจก.	 รวมพรมิตรฟาร์ม	 ได้น�าก๊าซชีวภาพนอกเหนือจากการผลิตไฟฟ้าใช้ภายใน

ฟาร์มแล้ว	ยงัน�าไปทดแทนก๊าซหงุต้ม	และแจกจ่ายให้กบัชมุชนบรเิวณใกล้เคียงได้ถงึ	82	ครวัเรอืน	เป็นผลให้ชมุชนสามารถ

ลดรายจ่ายด้านพลังงานในการซื้อก๊าซหุงต้มภายในครัวเรือน	ปัจจุบันสถาบันพลังงาน	มช.	บจก.	รวมพรมิตรฟาร์ม	และ

คณะกรรมการบริหารจัดการก๊าซ	CBG	ชุมชน	ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวสู่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ	ที่สนใจในการ

ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจ�านวนมาก	นับได้ว่าสถานีผลิตและจ่ายก๊าซไบโอมีเทนอัดจะเป็นต้นแบบ
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ส�าหรับแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทนที่ส�าคัญของคนในชุมชน	ตลอดจนผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์ต่างๆ	และเป็นแหล่ง

ในการศกึษาดงูานเพือ่พฒันาองค์ความรูท้างด้านวชิาการของนกัศกึษา	คณาจารย์	นกัวชิาการต่างๆ	ของหน่วยงาน	ของภาค

รัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป

	 การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสถานีผลิตและจ่ายก๊าซ	 CBG	 ข้ึน	 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือจากกลุ่ม 

ชาวบ้านทีม่จีติอาสาและให้ความสนใจทีจ่ะเข้ามาเรยีนรูข้ัน้ตอนและวธิกีารจดัการบรหิารทัง้กระบวนการ	เป็นแนวทางใน

การส่งเสรมิให้ชมุชนเกดิการเรยีนรูแ้ละสร้างกระบวนการท�างานร่วมกนั	เพือ่น�าไปสูก่ารด�าเนนิงานตามปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียงในการใช้พลังงานของชุมชนได้อย่างยั่งยืนในที่สุด	 และบจก.	 รวมพรมิตรฟาร์ม	 ก็ได้ผสมผสานการน�าประโยชน์

จากก๊าซชีวภาพไปประยุกต์ใช้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภายในฟาร์มในการพึ่งพา

ตนเองด้านพลังงานอย่างยั่งยืน	 ระบบก๊าซชีวภาพภายในฟาร์มสามารถช่วยให้เจ้าของฟาร์มลดรายจ่ายหรือต้นทุนด้าน

พลังงานเป็นผลให้สามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้

	 ในการด�าเนินงานโครงการฯ	สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค	์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	น�าองค์ความรู้ด้าน

เทคโนโลยีพลังงานทดแทนไปใช้ในการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม	 โดยมุ่งเน้นการท�าวิจัยในลักษณะบูรณาการและ 

สหวิทยาการ	เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	ประเทศและสากลได้อย่างบูรณาการ	เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และเป็นแบบอย่างที่ดี

ให้แก่หน่วยงานต่างๆ	 ท่ีเล็งเห็นความส�าคัญของการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า	 เกิดการพัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีใหม่ๆ	ทางด้านพลังงาน	เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษา	คณาจารย	์นักวิชาการ	ผู้ประกอบการ	ชุมชน	สังคม

ท้องถิ่น	 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 ที่จะได้น�าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้	 พร้อมพัฒนาองค์ความรู้ต่อไปในอนาคต	 

เพือ่ร่วมกนัสนบัสนนุส่งเสรมิให้ประเทศเกดิความมัน่คงในการมพีลงังานทดแทนใช้ได้อย่างยัง่ยนื	ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง

ของชุมชนสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน	และน�ำไปสู่ผลงำนวิชำกำร	(Knowledge	sharing	and	scholarship)
	 ทีมวิจัยและเครือข่ายการท�างานในโครงการฯ	ประกอบด้วย	เจ้าของฟาร์ม	ผู้ใหญ่บ้าน	และชาวบ้านที่มีจิตอาสา	

ซึ่งให้ความสนใจที่จะเข้ามาเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการบริหารจัดการทั้งกระบวนการมีการประชุมหารือกัน	 จนเกิด 

เป็นความร่วมมือในการก�าหนดแผนงานการบริหารจัดการก๊าซไบโอมีเทน	 โดยทีมวิจัยหลักมุ่งเน้นการให้องค์ความรู	้ 

การสร้างความเข้าใจและเป็น	 “พี่เลี้ยง”	 ตลอดกระบวนการเรียนรู้	 จนเกิดการจัดตั้งทีมบริหารจัดการดูแลระบบ 

เกิดกฎระเบียบส�าหรับผู้ใช้ก๊าซ	การจัดตั้งกองทุนบริหารก๊าซ	CBG	อย่างเป็นรูปธรรม	และได้เรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาผ่าน

กระบวนการหารือและท�างานร่วมกันในรูปของคณะกรรมการบริหารจัดการก๊าซ	CBG	ชุมชนได้

	 ป	ี2558	ภายหลังที่ประสบความส�าเร็จจากโครงการฯ	ส่งมอบสถานีต้นแบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัดให้ชุมชนบ้าน

โรงววัและเกดิการพฒันาระบบบรหิารจดัการกลุ่มคณะกรรมการบรหิารจดัการสถานผีลิต	และจ่ายก๊าซไบโอมีเทนอดัเป็น

อย่างดแีล้ว	แต่ยงัมเีหตกุารณ์ส�าคญัทีพ่บว่า	ชาวบ้านยงัคงประสบปัญหาเรือ่งถงัก๊าซ	CBG	ทีม่จี�านวนไม่เพยีงพอต่อจ�านวน

ครัวเรือนภายในชุมชนบ้านโรงวัวด้วยต้นทุนของราคาถังที่ค่อนข้างสูงคือ	 ราคาถังละประมาณ	30,000	บาท	และบรรจุ

ก๊าชได้น้อยประมาณ	8	กิโลกรัมต่อถัง	คณะกรรมการกลุ่มฯ	และทีมวิจัย	ได้เรียนรู้ปัญหาและน�าไปสู่กระบวนการท�างาน

ร่วมกันคิดหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	 โดยการน�าเสนอผลงานความส�าเร็จของการด�าเนินงานโครงการฯ 

ที่ผ่านมาต่อกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน	 กระทรวงพลังงาน	 และได้รับ

การอนุมัติงบประมาณต่อเนื่องให้ด�าเนินงาน	โครงการสาธิตการใช้ประโยชน์จากก๊าซไบโอมีเทนด้วยระบบท่อส่งก๊าซเพื่อ

ทดแทนก๊าซหุงต้มในภาคครัวเรือนต่อไป
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เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)
	 โครงการสาธิตการใช้ประโยชน์จากก๊าซไบโอมีเทนด้วยระบบท่อส่งก๊าซ	 (City	 gas	 grid)	 เพื่อทดแทนก๊าซหุงต้ม 
ในภาคครัวเรือน	 ซ่ึงเป็นวิธีการขนส่งก๊าซแรงดันต�่าที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงกว่า	 โดยการออกแบบและ 
สร้างระบบส่งก๊าซไบโอมีเทนด้วยระบบท่อส่งก๊าซที่มีความปลอดภัยในด้านวิศวกรรมและมาตรฐานการวางท่อก๊าซเป็น 
การเสริมความเช่ือม่ันด้านเทคโนโลยีของระบบท่อส่งก๊าซ	 และใช้ประโยชน์จากก๊าซไบโอมีเทนเป็นพลังงานทดแทนก๊าซ
หงุต้มในภาคครวัเรอืน	โดยสถาบันพลงังาน	มช.	ได้วางแผนในการวางระบบท่อส่งก๊าซ	ให้แก่ชมุชนบ้านโรงววัให้ครอบคลมุ
จ�านวน	 100	 หลังคาเรือน	 เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ก๊าซไบโอมีเทนได้อย่างสะดวก	 ทั่วถึง	 ปลอดภัย	 ได้เทคโนโลยีการผลิต
พลงังานทดแทนในรปูแบบใหม่	ลดการใช้เชือ้เพลงิฟอสซลิ	ลดการปล่อยปรมิาณก๊าซมเีทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ี
เกิดจากน�้าเสียต่างๆ	 สู่ชั้นบรรยากาศ	 ส่งผลให้มีการจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อ 
สิง่แวดล้อม	ลดภาวะโลกร้อน	ลดปรมิาณการน�าเข้าก๊าซปิโตรเลยีมเหลวจากต่างประเทศ	อนัน�าไปสูก่ารใช้พลงังานทดแทน
อย่างยั่งยืน	เป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ	ต่อไป
	 รวมพรมติรฟาร์ม	สามารถแก้ปัญหาสิง่แวดล้อมด้านมลพษิทางน�า้	และแก้ปัญหากล่ินเหมน็ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	
โดยระบบผลิตก๊าซชีวภาพจะน�ามูลไก่ไปหมักย่อยในบ่อหมักราง	 เพื่อย่อยสลายของเสียซึ่งเป็นสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนอยู่
ในน�้าเสีย	 โดยอาศัยกลุ่มของแบคทีเรียชนิดที่ไม่ใช้อากาศย่อยสลายสารอินทรีย์	 โดยสารอินทรีย์ในน�้าเสียบางส่วนจะ 
ถูกย่อยสลายกลายเป็นก๊าซชีวภาพในบ่อหมักรางนี้	 จึงช่วยแก้ปัญหาในการปล่อยน�้าเสียลงสู่แหล่งน�้าธรรมชาติ	 ทั้งนี้	 
ยงัช่วยแก้ไขปัญหาเรือ่งกลิน่เหมน็จากมลูไก่	และลดการใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมใีนการก�าจดัแมลงวนั	นอกจากน้ีฟาร์ม
ยังช่วยลดภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการปล่อยน�า้เสียอีกด้วย
	 อีกสิ่งหนึ่ง	ที่เป็นผลพลอยได้จากเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพคือ	“ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพ”	ซึ่งได้มาจากตะกอนที่ผ่านการ
บ�าบัดจากเทคโนโลยีการหมักย่อยของระบบก๊าซชีวภาพ	 ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดังกล่าว	 บจก.	 รวมพรมิตรฟาร์ม	 ได้น�าไป
แจกจ่ายแก่เกษตรกรในชุมชน	เพื่อให้เกษตรกรภายในชุมชนลดค่าใช้จ่ายการซื้อปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพง	อีกทั้งเจ้าของฟาร์ม
และคนในชุมชน	 ไม่ต้องสูดดมกลิ่นเหม็นจากมูลไก่	 และสัมผัสกับมลพิษทางน�้าที่เกิดจากการปนเปื้อนของเสียจาก 
กิจกรรมในฟาร์ม	 เป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น	 นอกจากนั้นชาวบ้านชุมชน 
โรงววัต่างเลง็เหน็ถงึความส�าคัญในการใช้ประโยชน์จากพลงังานทดแทนทีเ่รยีกว่า	ก๊าซไบโอมเีทนอดั	ในการน�ามาใช้ทดแทน
ก๊าซหุงต้ม	LPG	ภาคครัวเรือน	ท�าให้ชาวบ้านประหยัดค่าใช้จ่าย	มีพลังงานทดแทนที่สะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ได้
อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	

กระทรวงพลังงาน

ผู้อ�านวยการโครงการและทีมวิจัย

กระบวนการการเรียนรู้และการมี

ส่วนร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

-	 วางแผน	ศึกษาวิจัย	ด�าเนินงานโครงการ

-	 คัดเลือกฟาร์มเข้าร่วมโครงการ

-	 จัดตั้งสถานีไบโอมีเทนอัดส่งมอบให้ชุมชน

-	 ลงพื้นที่ชุมชน	ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ฟาร์ม	และชุมชน

-	 เป็นที่ปรึกษาฟาร์ม	ชุมชน	ตลอดการด�าเนินงานโครงการ

-	 ประชาสัมพันธ์	เผยแพร่การด�าเนินงานโครงการ

-	 บริหารจัดการสถานีจ่ายก๊าซ	CBG	และประชาสัมพันธ์กิจกรรม	หรือชี้แจ้งปัญหาต่างๆ

-	 ให้บริการขนส่งก๊าซ	CBG	และบ�ารุงรักษาถัง

-	 บริหารจัดเก็บเงินของโครงการ

-	 ร้อยละ	42	ของรายได้	เป็นค่าบรหิารจดัการสถาน	ีเช่น	ค่าใช้จ่ายการผลติไบโอมเีทนอดั	และค่าจ้างคนผลติ

-	 ร้อยละ	33	ของรายได้	เป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารจัดการก๊าซ	CBG

-	 ร้อยละ	25	ของรายได้	เป็นเงินกองกลางบริหารจัดการก๊าซ	CBG	เพื่อใช้ในการซ่อมบ�ารุงถังก๊าซ

-	 ให้พื้นที่ในการศึกษาวิจัยการผลิตก๊าซ	CBG

-	 ให้ก๊าซชีวภาพในการน�ามาผลิตก๊าซ	CBG

-	 ส่งเจ้าหน้าที่พลังงานของฟาร์มมาประจ�าสถานีฯ

	 เพื่อให้บริการอัดก๊าซ	CBG

-	 ดูแล	บ�ารุงรักษาสถานีผลิตก๊าซ	CBG

บริษัท	รวมพรมิตรฟาร์ม	จ�ากัด ผู้ใหญบ้านหมู่บ้านโรงวัว

-	 ประสานงานกับผู้อ�านวยการโครงการและฟาร์ม

-	 ประสานงานจัดประชุมต่างๆ

-	 เป็นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการก๊าซ	CBG

-	 ประชาสัมพันธ์การด�าเนินกิจกรรมต่างๆ	ของหมู่บ้าน

คณะกรรมการบริหารจัดการ

ก๊าซ	CBG	ชุมชน
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A griculture

	 ไก่โคราช	 100

	 มันส�าปะหลัง	 104

	 อาหารโคขุนดอกค�าใต้	 108

	 ประมงโกสุมพิสัย 112

	 ข้าวปลอดภัย 116

	 ธนาคารข้าว	 120

	 อาหารเลี้ยงโคปรับโครง	 124
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100    “ไก่โคราช	งานวิจัยสร้างคน	สร้างอิสรภาพในการประกอบอาชีพ	
จากฐานพันธุกรรมไก่พื้นเมือง”

	 จากการประชมุร่วมกนัระหว่างกลุม่นกัวจิยัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร	ี
(มทส.)	 ผู้น�าชุมชนเกษตรกรในอ�าเภอสีคิ้ว	 จังหวัดนครราชสีมา	 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มี
เกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อส่งจ�าหน่ายตลาดในจังหวัดนครราชสีมา	เพื่อวิเคราะห์
ถึงปัญหาและความต้องการของเกษตรกรเกี่ยวกับอาชีพการเล้ียงไก่พื้นเมือง	 และ 
การร่วมหารือกับผู้ประกอบการร้านอาหารเพื่อรับทราบความต้องการของตลาดไก่
ทัง้ในด้านปรมิาณและคณุภาพท�าให้ทราบเหตผุลในการเลีย้งไก่พืน้เมอืงของเกษตรกร
เพื่อเป็นอาชีพคือ
	 1.	 อาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นอาชีพที่มีการลงทุนไม่สูงมากอยู่ในข่าย
ความสามารถของเกษตรกรที่จะท�าได้
	 2.	 อาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองยังมีพื้นที่ว ่างให้กับเกษตรกรที่ต้องการ
อิสรภาพในการประกอบอาชีพไม่ต้องอยู่ภายใต้บริษัทเอกชนหรือเป็นลักษณะของ
เกษตรพันธะสัญญา
	 3.	 ไก่พืน้เมอืงเป็นสนิค้าทีต่ลาดมคีวามต้องการอย่างต่อเนือ่ง	เนือ่งจากพืน้ที่
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไก่พื้นเมืองเป็นวัตถุดิบของอาหารหลักประจ�าภูมิภาค
	 4.	 ตลาดต้องการไก่พื้นเมืองที่มีเนื้อสัมผัสเหนียวนุ ่มหนังเหลืองและ 
แข้งเหลือง

ผู้เขียน:	 	 ผศ.ดร.อมรรัตน	์โมฬี

หน่วยงาน:		 ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ระยะเวลาด�าเนินการ:		 พฤศจิกายน	2551	ถึง	ตุลาคม	2558	

ค�าส�าคัญ:		 เกษตรกรไก่โคราช		อาชีพเลี้ยงไก่

“ไก่โคราช”
จากความต้องการสู่ทฤษฎี
จากทฤษฎีสู่อาชีพของเกษตรกรไทย
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	 อย่างไรก็ตาม	 การเลี้ยงไก่พื้นเมืองมีข้อจ�ากัดที่เป็นปัญหาต่อการประกอบอาชีพคือ	 ไก่มีการเจริญเติบโตช้าและ 
ไม่สม�่าเสมอไม่สามารถผลิตส่งตลาดได้อย่างต่อเน่ือง	นอกจากนี้ไก่พื้นเมืองยังมีประสิทธิภาพการใช้อาหารต�่ากล่าวคือ	
ต้องใช้อาหารในปริมาณมากเพื่อเพิ่มน�้าหนักให้ได้	 1	 กิโลกรัม	 จึงท�าให้ต้นทุนการผลิตสูง	 ด้วยเหตุน้ีจึงเกิดการพัฒนา 
สายพันธุ์ไก่โคราชขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพของเกษตรกร

ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership) 
	 ส�าหรับปัญหาความต้องการไก่พื้นเมืองที่มีเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่ม	 หนังเหลือง	 แข้งเหลืองนั้น	 จ�าเป็นต้องใช้ความรู้
และทฤษฎด้ีานพนัธศุาสตร์	รวมถงึการปรบัปรงุพนัธุ์	เพือ่แก้ปัญหาและสร้างโอกาสในการประกอบอาชพีให้กบัเกษตรกร	 
การแก้ปัญหาและการพัฒนาดังกล่าวจึงเป็นไปในรูปแบบของงานวิจัยเพื่อพัฒนา	 เพื่อทดสอบสมมุติฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ความรู้ต่างๆ	 ในการปรับปรุงพันธุ์ด้วยความร่วมมือกันของหน่วยงาน	 4	 หน่วยงานคือ	 มทส.	 ส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	กรมปศุสัตว	์และกลุ่มเกษตรกร	(กลุ่มท�านาลาดบัวข้าว)	โดย	มทส.	มีบทบาทเป็นผู้สนับสนุน
งบประมาณครึ่งหนึ่ง	รวมทั้งสนับสนุนนักวิจัยและสถานที่ท�าวิจัย	ส่วน	สกว.	สนับสนุนงบประมาณอีกครึ่งหนึ่งและผู้ทรง
คุณวุฒิทางวิชาการเพื่อให้ค�าแนะน�ากับนักวิจัย	 กรมปศุสัตว์สนับสนุนพันธุ์ไก่พื้นเมืองฝูงพื้นฐาน	 และนักวิจัยของกรมฯ	
กลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มอาสาท่ีร่วมวิจัยและทดสอบพันธุ์ไก่ว่าจะมีความเหมาะสมในการน�าไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
หรือไม่	 นอกจากน้ียังมีหอการค้าจังหวัดเข้ามามีบทบาทในการให้มุมมองด้านการตลาดอีกด้วย	 ซ่ึงความร่วมมือกัน 
ขององค์กรทั้งหมดมีเป้าหมายร่วมเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร	ีส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	กรมปศุสัตว์	
และกลุ่มเกษตรกร	(กลุ่มท�านาลาดบัวข้าว)
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เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefits)
 ด้านวิชาการ	การสร้างแม่พันธุ์ของไก่โคราช	(ไก่มทส.)	และสายพันธุ์ไก่โคราช	รวมถึงการศึกษาด้านอาหารและ
คุณภาพเนื้อมีฐานมาจากการพิสูจน์สมมุติฐานที่เกี่ยวกับกับศาสตร์ทางด้านต่างๆ	ดังนั้นในการพิสูจน์สมมุติฐานต่างๆ	จึง
กลายเป็นโจทย์วิจัยให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา	และนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ท�าปัญหาพิเศษประมาณ	40	คน	และ
งานดังกล่าวท�าให้เกิดโจทย์วิจัยอย่างต่อเนื่อง	 เป็นโอกาสส�าคัญให้แก่นักศึกษาในทุกระดับที่จะได้น�าโจทย์เหล่านั้นมาใช้
ในการเป็นโจทย์วจิยัของตวัเอง	นอกจากนี	้โครงการยังมกีลุม่เกษตรกรร่วมในการวจิยัด้วยจงึก่อให้เกดิการพฒันาศกัยภาพ
ของนักวิจัยจากทุกกลุ่ม
  ด้านสังคม	 ก่อให้เกิดเครื่องมือในการประกอบอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรมากกว่า	 150	 รายที่ใช้ไก่โคราชเป็น 
เครือ่งมอืในการประกอบอาชีพ	และเป็นเครือ่งมอืในการเรยีนรูเ้รือ่งการตลาดอนัเป็นหวัใจส�าคญัในการพฒันาตนเองของ
เกษตรกร	นอกจากนี	้ยงัเป็นการเพิม่ทางเลอืกให้กบัผูบ้รโิภคในการเลอืกบรโิภคเนือ้ไก่ทีแ่ตกต่างจากเดมิซึง่ปัจจบุนัมร้ีาน
อาหารประมาณ	5	ร้านในจังหวัดนครราชสีมา	และ	1	ร้านในกรุงเทพมหานครที่เลือกใช้ไก่เนื้อโคราชเป็นวัตถุดิบหลักใน
การปรุงอาหารเมนูไก่

กลุ่มเกษตรกรที่ร่วมวิจัยและทดสอบพันธ์ุไก่

เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	และน�าไปสู่ผลงานวิชาการ	(Knowledge	sharing	and	scholarship)
	 การพัฒนาสายพันธุ ์ไก่โคราชนี้ได้ใช้ทฤษฎีในการสร้างสายพันธุ ์ไก่	 เพ่ือแก้ปัญหาและตอบความต้องการ 
รวมทัง้การใช้ฐานพนัธกุรรมไก่พืน้เมอืง	โดยการน�าทฤษฎคีวามรูด้้านการปรบัปรงุพนัธุ	์ได้แก่	เรือ่ง	Additive	gene	effect,	
Non-additive	gene	effect	หรือความรู้เรื่องการสร้าง	Composite	breed	เป็นต้น	มาใช้ในการพัฒนาไก่โคราชซึ่งเป็น
ไก่พื้นเมืองลูกผสม	 โดยมีพ่อพันธุ์เป็นไก่พื้นเมืองเพื่อให้เน้ือไก่ยังคงไว้ซ่ึงรสชาติความอร่อย	 และเน้ือเหนียวของเนื้อไก่ 
พื้นเมืองจ�าเป็นต้องสร้างแม่พันธุ์ขึ้นมาใหม่	 เพื่อให้แม่น้ันมีคุณสมบัติส�าคัญคือ	 การให้ผลผลิตไข่ที่สูงขึ้นและสามารถ
ถ่ายทอดลักษณะของความนุ่มของเนื้อมาท่ีไก่โคราช	 การที่ไก่โคราชต้องเป็นไก่ลูกผสมเพราะต้องการใช้ประโยชน์จาก	
Non	additive	gene	effect	ซึ่งอิทธิพลนี้จะท�าให้เกิด	Hybrid	vigor	อันจะท�าให้ลูกมีความสามารถ	ความแข็งแรง	และ
มกีารเจรญิเตบิโตทีโ่ดดเด่นกว่าพ่อแม่	จากการใช้ความรูด้้านการปรบัปรงุพนัธุข์ัน้สงูเหล่านีจ้งึท�าให้ได้ไก่โคราชทีม่ต้ีนทุน
ของการผลิตลูกไก่ต�่ากว่าไก่พื้นเมือง	 เพราะเกิดจากแม่ที่มีความสามารถในการให้ผลผลิตไข่ที่สูงมีความสามารถในการ
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เจรญิเตบิโตและประสทิธภิาพการใช้อาหารทีด่กีว่าไก่พืน้เมอืง	จงึท�าให้ต้นทนุการผลติต�่าและยงัคงไว้ซึง่รสชาตทิีใ่กล้เคยีง
กับไก่พื้นเมือง	และมีความนุ่มในความเหนียวของเนื้อไก่ทั้งหมดคือ	คุณสมบัติส�าคัญในการเป็นเครื่องมือเพื่อให้เกษตรกร
ใช้ในการประกอบอาชีพ	 จากทฤษฎีและความรู้ทางวิทยาศาสตร์จนกระทั่งได้เป็นไก่โคราช	 ต่อมาได้มีการถ่ายทอด
เทคโนโลยสีูก่ลุม่เกษตรกรผูร่้วมโครงการฯ	และได้น�าไปใช้เป็นเครือ่งมอืในการประกอบอาชพีจนกระทัง่เกดิการขยายผล
ไปยังเกษตรกรกลุ่มอื่นๆ	โดยเกษตรกรเป็นผู้ให้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเกษตรกรด้วยกันเอง	ก่อให้เกิดการเรียน
รูร่้วมกนัในการประกอบอาชพี	(Knowledge	sharing)	ส่วนในด้านของวชิาการนัน้	การใช้ทฤษฎต่ีางๆ	เพือ่สร้างสายพนัธุ์
ได้มีการน�าไปสู่การผลิตผลงานทางวิชาการทั้งในเอกสารประกอบการสอนรายงานวิจัยเรื่อง	 “การสร้างสายพันธุ์ไก่เน้ือ
โคราชเพือ่การผลติเป็นอาชพีระดบัวสิาหกจิชมุชน”	และผลงานวิจยัทีต่พีมิพ์เผยแพร่ต่างๆ	เป็นการเผยแพร่ความรูสู้ส่งัคม
และชุมชนต่างๆ	อย่างกว้างขวาง

ผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)
	 ผลงานวิจัยนี้ในช่วง	6	ปีของการด�าเนินงานได้มีการขยายผล	และสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันไก่
โคราชเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา	และเป็นแผนยุทธศาสตร์ของอ�าเภอห้วยทับทัน	จงัหวดั
ศรีสะเกษ	เมือ่เริม่ต้นโครงการฯ	มเีกษตรกรเพยีง	5	ราย	ทีไ่ด้รบัประโยชน์แต่ในปัจจบุนัมเีกษตรกรมากกว่า	100	ราย	กระจาย
อยู่ในจังหวัดต่างๆ	เช่น	นครราชสีมา	ขอนแก่น	ลพบุรี	เป็นต้น	และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นซึ่งการขยายตัวของเกษตรกรผู้เลี้ยง
ไก่ดังกล่าว	ท�าให้สามารถอนุรักษ์พันธุกรรมของไก่พื้นเมืองได้อย่างยั่งยืน	 เนื่องจากพ่อพันธุ์ของไก่โคราชคือ	 ไก่พื้นเมือง
เหลืองหางขาว	 ซึ่งจ�าเป็นต้องคงอยู่เพื่อใช้ในการผลิต	 ส่วนในด้านความร่วมมือในปี	 2557	 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร	 (ธ.ก.ส.)	 ได้เข้ามาร่วมมือในการแนะน�าไก่เนื้อโคราชให้กับกลุ่มเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของธนาคาร 
โดยธนาคารมีเป้าหมายว่า	 จะใช้ไก่โคราชเป็นเครื่องมืออีกช้ินหน่ึงของธนาคารในการพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
และสามารถพึง่พาตนเองได้	ซ่ึงเป็นวสิยัทศัน์หนึง่ของธนาคารโดยให้มหาวทิยาลยัเป็นพีเ่ลีย้งด้านวชิาการและธนาคารเป็น
พี่เลี้ยงด้านธุรกิจและการตลาด	การร่วมมือนี้ก่อให้เกิดการขยายผลเพิ่มเติมไปยังกลุ่มเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ	สุรินทร	์
ยโสธร	และกลุ่มอื่นๆ	อีกในอนาคต	นอกจากความร่วมมือกับธ.ก.ส.	แล้วยังมีความร่วมมือกับศูนย์วิจัยแสงซินโครตรอน	
เพือ่น�าเทคโนโลยด้ีานแสงมาใช้ในการศกึษาองค์ประกอบของเนือ้เพือ่ใช้สร้างจดุเด่นของเนือ้ไก่เพือ่ให้เกษตรกรใช้ในการ
ท�าการตลาดอีกด้วย
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“มันส�าปะหลังแปรรูป	มูลค่าเพิ่มจากการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี”

	 บ้านภูไทพัฒนา	หมู่ที่	14	ต�าบลวังไทร	อ�าเภอปากช่อง	จังหวัดนครราชสีมา

เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบพออยู่พอกิน	 เกษตรกรรมร้อยละ	 70	 ของ

หมูบ้่านปลกูมนัส�าปะหลงัซึง่มต้ีนทนุในการผลติสงู	แต่ราคาผลผลติจากการจ�าหน่าย

มันส�าปะหลังตกต�่าท�าให้มีรายรับไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่มากขึ้น	 โดยผลผลิตท่ีได้ 

จากการปลูกมันส�าปะหลังของเกษตรกรมีการจ�าหน่ายเป็นประเภทหัวมันสดเพียง

อย่างเดียว	 แต่ยังขาดการแปรรูปหัวมันสดให้เป็นหัวมันเส้นหรือหัวมันสับในการ 

จัดจ�าหน่าย	จึงท�าให้เกษตรกรต้องขายหัวมันสดทันทีหลังจากการเก็บเกี่ยวส่งผลให้

มีความเสี่ยงสูงกับราคาที่ไม่แน่นอนของตลาด	 จากสภาพปัญหาดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงมี

ความมุง่หวงัทีจ่ะสร้างมลูค่าเพิม่ราคาจ�าหน่ายมนัส�าปะหลังของชมุชนเกษตรกรบ้าน

ภไูทพฒันา	รวมทัง้ลดต้นทนุการขนส่งในการจดัจ�าหน่ายมนัส�าปะหลังเพือ่น�าไปสูก่าร

เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรที่ท�าการเพาะปลูกมันส�าปะหลังของชุมชนเกษตรกรบ้าน

ภูไทพัฒนา	 ด้วยกระบวนการแปรรูปมันส�าปะหลังจากหัวมันส�าปะหลังสดและ 

หัวมันส�าปะหลังสับ	 เพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกในการเพิ่มมูลค่าจากผลิตผลและ 

มีรายได้เพิ่มจากการจ�าหน่ายมันส�าปะหลัง	

ผู้เขียน:		 	 อาจารย์พงษ์นรินทร	์ปิดจัตุรัส	

หน่วยงาน:		 คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ระยะเวลาด�าเนินการ:		 ตุลาคม	2556	ถึง	กันยายน	2558

ค�าส�าคัญ:		 การสร้างมูลค่าเพิ่ม		การจัดจ�าหน่าย		มันส�าปะหลัง

การสร้างมูลค่าเพิ่มการจัดจ�าหน่าย
มันส�าปะหลังด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
เกษตรกรบ้านภูไทพัฒนา	ต�าบลวังไทร	
อ�าเภอปากช่อง	จังหวัดนครราชสีมา
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ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)
	 ขั้นเตรียมการ	 จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ในการประชุมประจ�าเดือนของหมู่บ้านภูไทพัฒนาที่จะจัดขึ้น 

ทุกวันที่	6	ของเดือน	ท�าให้ผู้วิจัยได้รับทราบถึงปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกมันส�าปะหลัง	และแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ร่วมกัน	 โดยการเพิ่มมูลค่าหรือราคาขายมันส�าปะหลังให้สูงขึ้น	 การชะลอการจ�าหน่ายผลผลิตตามที่เกษตรกรต้องการ	

และวิธีการขนส่งในการจัดจ�าหน่ายมันส�าปะหลังให้มีต้นทุนที่ต�่าที่สุด	 ซ่ึงต่อมาผู้วิจัยได้ท�าการส�ารวจความต้องการของ

ชมุชน	โดยการเก็บข้อมลูจากแบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์รายบคุคลกบักลุม่เกษตรกรเกีย่วกบัความต้องการทีจ่ะเข้า

ร่วมแปรรูปมันส�าปะหลังจากหัวมันสดเป็นหัวมันสับด้วยเครื่องสับมันส�าปะหลัง	หลังจากได้ชุมชนที่มีความต้องการ	และ

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการแปรรูป	 รวมถึงข้อมูลการจัดจ�าหน่ายมันส�าปะหลังจากโรงงาน/สถานประกอบการรับซื้อ 

มนัส�าปะหลงัโดยตรงแล้ว	ได้น�าข้อมลูดงักล่าวมาพฒันากลยทุธ์และแนวทางแก้ไขปัญหา	โดยได้รบังบประมาณสนบัสนนุ

จากคณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

	 ขัน้ด�าเนนิการ	ผูว้จิยัได้มส่ีวนร่วมกบัชมุชนในการออกแบบ/ผลติ	และทดสอบคุณภาพของเครือ่งสบัมนัส�าปะหลงั 

เพือ่ให้เครือ่งสบัมนัส�าปะหลงัมคีณุลกัษณะตรงตามความต้องการของชมุชนในการใช้งาน	โดยได้รบัความอนเุคราะห์จาก

ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี	ชุณหะวัณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในด้านสถานที	่เครื่องมือ	เครื่องจักร	แรงงาน

ในการผลติ	และทดสอบคณุภาพของเครือ่งสบัมนัส�าปะหลงั	ซึง่ร่วมเป็นทีป่รกึษาให้ค�าแนะน�าในการปรบัแต่งและทดสอบ

คณุภาพของเครือ่งสบัมนัอย่างใกล้ชิด	ต่อมาจงึได้จดัเวทถ่ีายทอดเทคโนโลยสีูช่มุชน	โดยการน�าเครือ่งสบัมนัส�าปะหลงัไป

ท�าการสาธติ/ทดลองใช้จรงิในชุมชน	รวมถงึการถ่ายทอดองค์ความรูใ้นด้านการแปรรปู	และการจัดจ�าหน่ายมนัส�าปะหลงั

ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ใช้เครื่องสับมันส�าปะหลัง	 รวมทั้งมีการติดตามสรุป/เปรียบเทียบผลการวิจัย	 3	 ประเด็น	 ได้แก่	 

ด้านมูลค่าเพิ่ม	 ด้านการลดต้นทุน	 และด้านรายได้เพิ่มของเกษตรกรจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เครื่องสับมันส�าปะหลัง 

จ�านวน	30	ราย	หลังจากได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเสร็จสิ้นแล้ว	

	 ขั้นติดตามผล	 หลังจากชุมชนได้ใช้เครื่องสับหัวมันส�าปะหลัง	 โดยการให้ค�าปรึกษาอย่างใกล้ชิดและช่วยแก้ไข

ปัญหาในส่วนของเกษตรกรท่ีมีผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้	 เพื่อน�าสรุปผลที่ได้จาก 

การวิจัยมาปรับปรุงพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท�าการเก็บข้อมูลความพึงพอใจ	ส�าหรับกลุ่ม

เกษตรกรที่ใช้เครื่องสับมันส�าปะหลัง	 และได้เข้าไปพบกลุ่มเกษตรกรเพื่อสอบถามและสัมภาษณ์ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใช้เครื่องสับมันส�าปะหลัง	 อีกทั้งผู้วิจัยยังได้ให้ค�าปรึกษาและตรวจสอบสภาพ 

ความเรียบร้อยของเครื่องสับมันส�าปะหลังให้พร้อมที่จะใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง	

เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	และน�าไปสู่ผลงานวิชาการ	(Knowledge	sharing	and	scholarship)
	 จากการส�ารวจสภาพปัญหาและสถานการณ์ร่วมกบักลุม่เกษตรกรผูป้ลกูมนัส�าปะหลงัพบว่า	ราคาหวัมนัส�าปะหลงั

สดตกต�า่	โดยมรีาคาประมาณ	2-2.50	บาทต่อกโิลกรมั	(ข้อมลูราคาตลาดปี	2557)	และเม่ือท�าการเกบ็เกีย่วมนัส�าปะหลงั

หรือการขุดหัวมันส�าปะหลังขึ้นมาแล้วต้องท�าการจ�าหน่ายทันทีภายในระยะเวลาไม่เกิน	3	วัน	เพราะถ้าเก็บไว้เป็นระยะ

เวลานานมันส�าปะหลังจะเน่าเสีย	 ท�าให้ไม่สามารถต่อรองราคาขายกับผู้ซื้อได้	 ซ่ึงแหล่งที่เกษตรกรน�าหัวมันส�าปะหลัง 

สดไปจ�าหน่าย	 ได้แก่	 โรงมันส�าปะหลังชุมชนภูไทพัฒนา	 สหกรณ์การเกษตรอ�าเภอปากช่อง	 และโรงมันส�าปะหลัง	 

(ภาคเอกชน)	 อ่ืนๆ	 ในเขตพื้นท่ีบริเวณใกล้เคียงท�าให้เกิดแนวคิดและร่วมกันทดลองออกแบบจนน�ามาสู่การผลิต	 

“เครื่องสับมันส�าปะหลังต้นแบบ”	 ร่วมกับนักวิชาการเพื่อจ�าหน่ายผลผลิตในราคาที่สูงขึ้น	 โดยหัวมันส�าปะหลังสับจะมี

ราคาประมาณ	 7-9	 บาทต่อกิโลกรัม	 (ข้อมูลราคาตลาดปี	 2557)	 และเกษตรกรไม่ต้องรีบน�าหัวมันส�าปะหลังสับ 

(ทีผ่่านการตากแห้งแล้ว)	ไปขายทนัท	ีโดยเกษตรกรสามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานาน	และสามารถชะลอการจ�าหน่ายผลผลติ

ได้ตามความต้องการของเกษตรกร
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	 ทัง้นี	้เครือ่งสบัมันส�าปะหลงัดงักล่าวมคุีณสมบตัพิเิศษของนวตักรรมคอื	1)	เป็นเคร่ืองสับหวัมนัส�าปะหลังทีม่ขีนาดเลก็	

และสามารถเคลื่อนย้ายตัวเครื่องได้ง่าย	 มีความสะดวกรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ต่างๆ	 ตามที่ต้องการ	 

2)	มคีวามแขง็แรงทนทานในการใช้งาน	เพราะตวัเครือ่งได้มกีารออกแบบเป็นอย่างด	ีอกีทัง้วสัดทุีใ่ช้ในการประกอบเครือ่ง

มีมาตรฐาน	และการบ�ารุงรักษาท�าได้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน	3)	ราคาเครื่องสับมันส�าปะหลังต้นแบบมีราคาต�า่เมื่อเปรียบ

เทียบกับคุณภาพของตัวเครื่อง	 โดยมีการใช้งบประมาณในการออกแบบ/ผลิต	 และทดสอบคุณภาพของเครื่องสับมัน

ส�าปะหลังแบบเหมาจ่ายจ�านวน	40,000	บาท	และเหมาะสมส�าหรับการแปรรูปหัวมันส�าปะหลังในภาคเกษตรกรรมครัว

เรอืน	ทีม่พีืน้ทีป่ลกูมนัส�าปะหลงัไม่เกนิ	20	ไร่ต่อครวัเรอืน	ซึง่ผูว้จิยัได้ท�าการขอยืน่จดสทิธบิตัรออกแบบผลติภณัฑ์เครือ่ง

สับมันส�าปะหลัง	 หลังจากได้ท�าการออกแบบ/ผลิต	 และทดสอบคุณภาพของเครื่องสับมันส�าปะหลังเสร็จเรียบร้อยแล้ว	

โดยปัจจุบันอยู่ในช่วงระหว่างการพิจารณาขอสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์

เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefits)
	 ชุมชนบ้านภูไทพัฒนา	 จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างที่ท�าการใช้เครื่องสับมันส�าปะหลังจ�านวน	 30	 ราย	 

เป็นระยะเวลา	3	เดือน	ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม	2558	พบว่า	1)	มูลค่าของราคาจ�าหน่ายมันส�าปะหลัง	“เพิ่มสูงขึ้น”	

คิดเป็นจ�านวนเงิน	 528,758.10	 บาท	 ซ่ึงค�านวณจากราคาการจ�าหน่ายหัวมันส�าปะหลังสดเปรียบเทียบกับราคาการ

จ�าหน่ายหัวมันส�าปะหลังสับเพื่อหาผลต่างจากมูลค่าเพิ่มของราคาขาย	 ในกรณีที่เดือนมีนาคม	 2558	 ราคาจ�าหน่ายมัน

ส�าปะหลังสดกิโลกรัมละ	2.15	บาท	ส่วนราคาจ�าหน่ายมันส�าปะหลังสับกิโลกรัมละ	7.20	บาท	2)	ต้นทุนการขนส่งในการ

ภาพต้นแบบเครื่องสับมันส�าปะหลัง
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จดัจ�าหน่ายมนัส�าปะหลงั	“ลดลง”	คดิเป็นจ�านวนเงนิ	60,054.68	บาท	เน่ืองจากการจ�าหน่ายหวัมนัส�าปะหลงัสด	เกษตรกร

ต้องมีการจ้างเหมารถบรรทุกในการขนส่งทุกครัวเรือน	 เพราะเกษตรกรไม่มีรถบรรทุกในการขนส่งเป็นของตนเอง	 จึงมี

ต้นทุนในการขนส่งแบบเหมาจ่ายตามน�้าหนักของมันส�าปะหลังสดที่ต้องการจ�าหน่าย	 โดยเฉล่ียกิโลกรัมละ	 10	 สตางค์	 

แต่เมื่อท�าการแปรรูปเป็นมันส�าปะหลังสับจะไม่เสียต้นทุนในการขนส่ง	เพราะจะมีกลุ่มผู้รับซื้อภายในเขตใกล้เคียงมารับ

ซือ้ด้วยตนเองถงึที	่แต่จะเสยีต้นทนุในด้านค่าไฟฟ้าทีท่�าการใช้เครือ่งสับมนัส�าปะหลัง	โดยสามารถค�านวณได้จากค่าไฟฟ้า

ยูนิตละ	3	บาท	ค�านวณเป็นนาทีเท่ากับ	0.112	บาทต่อนาที	ก�าลังการผลิตเครื่องสับมันส�าปะหลัง	จ�านวน	40	กิโลกรัม

ต่อนาที	 3)	 รายได้ของเกษตรกรท่ีท�าการเพาะปลูกมันส�าปะหลัง	 “เพิ่มสูงขึ้น”	 คิดเป็นจ�านวนเงิน	 588,812.72	 บาท	 

โดยค�านวณจากราคาจ�าหน่ายหัวมันส�าปะหลังสดหักต้นทุนจากการขนส่งเปรียบเทียบกับราคาจ�าหน่ายหัวมันส�าปะหลัง

สับหักต้นทุนจากค่าไฟฟ้าที่ใช	้

	 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโคนม	 กลุ่มผู้รับซ้ือมันส�าปะหลังสับจากเกษตรกรของชุมชน	 โดยส่วนใหญ่ 

คิดเป็นรอ้ยละ	80	เป็นกลุ่มผู้ประกอบการอตุสาหกรรมโคนม	ในเขตพื้นที่บริเวณใกลเ้คยีง	ซึง่กลุ่มผูร้ับซือ้เหล่านี้จะมารับ

ซื้อมันส�าปะหลังสับตากแห้งถึงแหล่งท่ีอยู่ของผู้ขายโดยตรงด้วยตนเอง	 เพื่อน�ามันส�าปะหลังตากแห้งนี้ไปใช้ในการให้ 

อาหารวัวนม	 โดยปัจจัยส�าคัญที่กลุ่มผู้รับซ้ือมารับซ้ือด้วยตนเองถึงสถานที่ผลิตเพราะสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 

ในการเดินทางไปซ้ือกับทางโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในเขตตัวเมือง	 อ�าเภอปากช่อง	 ซ่ึงมีระยะทางไกลท�าให้ต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในการเดินทางสูง

	 มหาวิทยาลัย	 ผู้วิจัยได้น�าองค์ความรู้จากประสบการณ์ของการสอนในรายวิชาวิจัยอุตสาหกรรม	 วิจัยธุรกิจ 

การจัดการคุณภาพ	การปฏิบัติการอุตสาหกรรม	การบริหารการตลาด	หลักการจัดการ	และการบริหารทรัพยากรมนุษย์	

ไปบูรณาการกับกระบวนการจัดท�าวิจัยชุมชน	 รวมถึงภารกิจของมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการโดยการถ่ายทอด

เทคโนโลยีสู่ชุมชน	

เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)
 ด้านเศรษฐกจิ	เป็นแนวทางในการพฒันาเศรษฐกจิ	และสร้างมาตรฐานด้านการบรหิารจดัการเกีย่วกบัการแปรรปู

มันส�าปะหลัง	เพื่อเพิ่มมูลค่าของราคาจ�าหน่ายให้สูงขึ้นและช่วยลดต้นทุนขนส่งในการจัดจ�าหน่ายมันส�าปะหลัง	ส่งผลให้

เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น	มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นตามมา	

 ด้านสังคม	 ท�าให้เกษตรกรมีทางเลือกใหม่ในการจ�าหน่ายมันส�าปะหลัง	 โดยผ่านกระบวนการแปรรูปสินค้าเพื่อ

การเกษตรของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 เป็นแนวทางในการสร้างสังคมและชุมชนแบบพึ่งพาตนเองได้	 

 ด้านสิง่แวดล้อม	สนิค้าแปรรปูมนัส�าปะหลงัสบั	เป็นผลติภณัฑ์ทีไ่ม่ท�าลายสิง่แวดล้อมหรอืเรยีกว่า	“มันเส้นสะอาด”	

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการตามความต้องการหรือที่มีอุปสงค์ของตลาด
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	 จากข้อมลูของศนูย์สารสนเทศ	กรมปศสุตัว์ปี	2558	พบว่า	การผลิตโคเนือ้ใน

ประเทศไทยมีอัตราลดลงประมาณร้อยละ	 6-8	 ซึ่งอาจมีสาเหตุจากหลายประการ	

อาทิ	ปัญหาโรคระบาด	เกษตรกรขาดความรู้ในการจัดการฟาร์ม	และการขาดแคลน

อาหารสัตว์	 โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งจะมีปัญหาการขาดแคลนหญ้าอาหารสัตว์ 

จ�านวนมาก	อาหารหยาบและข้นมรีาคาแพง	เป็นต้น	ซึง่การเลีย้งโคขนุคณุภาพ	1	ตวั	

ถ้าโคเนื้ออายุ	2	ปี	น�า้หนักประมาณ	400	กิโลกรัม	จะต้องใช้เวลาเลี้ยงอย่างต�า่	10	

เดือน	 เพื่อให้โคเจริญเต็มที่ซึ่งจะมีน�้าหนักเฉลี่ย	 700-900	 กิโลกรัม	 หากใช้อาหาร 

ส�าเร็จรูปจะมีต้นทุนค่าอาหารสัตว์เฉลี่ย	90	บาทต่อวัน	คิดเป็นเงินกว่า	27,000	บาท 

ต่อโคขุน	1	ตัว	ดังนั้น	ถ้ามีแนวทางผลิตอาหารโคขุนคุณภาพดีและมีต้นทุนต�า่	 เช่น	

การน�าวัสดุทางการเกษตรที่หาง่ายในท้องถิ่นมาเป็นอาหารเพื่อเล้ียงโคขุน	 จะท�าให้

ช่วยแก้ไขปัญหาด้านต้นทุนอาหารสัตว์ได้อย่างยั่งยืน	 อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้

เกษตรกรในประเทศไทยหันกลับมาผลิตโคขุนและโคเน้ือคุณภาพ	 เพื่อรองรับความ

ต้องการของผู้บริโภคทั้งในและนอกประเทศได้อย่างต่อเนื่องจึงได้มีการด�าเนินการ

เพื่อขับเคล่ือนองค์ความรู้	 และเข้าไปท�างานแบบมีส่วนร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยง 

โคขุนที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์โคขุนดอกค�าใต้	 (ภาคเหนือตอนบนสอง)	 โดยการ

ค้นคว้าหาข้อมูลและแนวทางในการเรียนรู้ร่วมกันพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นรูปแบบของ

กรณีศึกษาในการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน	 เพื่อผลิตโคขุนคุณภาพดีด้วยการใช้อาหารที่

ผลิตจากวัสดุทางการเกษตรที่หาง่ายในพื้นที่	 และสามารถสรุปเป็นองค์ความรู้เพื่อ

ถ่ายทอดแก่เกษตรกร	เจ้าหน้าที่	นักวิชาการและผู้ที่สนใจอื่นๆ	ส�าหรับน�าไปปรับใช้

เพื่อเพิ่มรายได้และลดต้นทุนการผลิตโคขุนและโคเนื้อในพื้นที่อย่างยั่งยืน

ผู้เขียน:		 	 ดร.ขรรค์ชัย	ดั้นเมฆ	และคณะ

หน่วยงาน:		 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต	ิมหาวิทยาลัยพะเยา	

ระยะเวลาด�าเนินการ:		 ตุลาคม	2557	ถึง	กันยาน	2558

ค�าส�าคัญ:		 วัสดุทางการเกษตร		โคขุน		อาหารหมัก		ภาคเหนือตอนบนสอง

การเลี้ยงโคขุนต้นทุนต�า่
ด้วยวัสดุการเกษตรที่หาได้ในท้องถิ่น
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ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)
	 คณะผู้วิจัยได้เริ่มพัฒนาโครงการฯ	 ที่สร้างขบวนการขับเคลื่อนเรียนรู้ร่วมกันในพื้นที่ดังกล่าว	 โดยด�าเนินงาน 

ร่วมกับสหกรณ์โคขุนดอกค�าใต้	 และสถานีวิจัยทดสอบพันธุ ์สัตว์พะเยา	 กรมปศุสัตว์	 ตามยุทธศาสตร์โคเนื้อ 

ของจังหวัดพะเยา	 ภายใต้ช่ือ	 “โคขุนดอกค�าใต้”	 และจากการท�าบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ	

(Memorandum	of	Understanding:	MOU)	ระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาและกรมปศุสัตว์	ซึง่นอกจากจะมแีนวทางร่วม

กันในการพัฒนาโคขุนดอกค�าใต้แล้ว	ยังมีความร่วมมือในด้านอื่นๆ	อาทิ	ความร่วมมือด้านวิชาการ	ด้านการจัดการเรียน

การสอนและการพัฒนาหลักสูตร	ความร่วมมือในการฝึกทักษะ	การถ่ายทอดเทคโนโลยี	และด้านการศึกษา	

	 ส่วนการท�างานภายในได้มีการบูรณาการ	3	ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยร่วมกันคือ	การวิจัย	การเรียนการสอน	

และการบริการวิชาการ	 โดยนักวิจัยได้น�านิสิตลงไปในพื้นที่เพื่อศึกษาโจทย์และปัญหาที่แท้จริงของชุมชน	จากนั้นจึงน�า

ความรู้ที่มีอยู่ไปพัฒนาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่	 เช่น	 กรมปศุสัตว์	 และส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

แห่งชาติ	(สวทช.)	ภาคเหนือ	แล้วจึงสรุปเป็นองค์ความรู้เพื่อน�าไปใช้ในการเรียนการสอน	และถ่ายทอดแก่เกษตรกรโดย

เฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน	 ท�าให้มีแกนน�าเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งได้รับการเรียนรู้แล้วจะเป็นกลุ่มเกษตรกรที่มีองค์ความรู้ 

ความเข้าใจ	และสามารถน�าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริงได้	(Learning	for	learners)	เกิดเป็นชุมชนต้นแบบการเรียนรู้เพื่อ

บริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบครบวงจร	 (One	stop	service)	และสามารถขยายไปสู่ผู้ที่สนใจและชุมชนใกล้

เคยีง	เพือ่เพิม่รายได้เสรมิจากการเลีย้งโคขนุให้มชีวีติความเป็นอยูท่ีด่อีย่างยัง่ยนืต่อไป	โดยในระหว่างเดือนตลุาคม	2557	

ถึงกันยายน	 2558	 ได้อบรมเชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนเป็นจ�านวนกว่า	 33	 ครั้ง	 รวมจ�านวนเกษตรกรไม่ต�า่

กว่า	2,300	รายในพื้นที่จังหวัดพะเยา	เชียงราย	แพร่	และน่าน	ด้วยงบประมาณแบบบูรณาการจากหลายหน่วยงาน	เช่น	

มหาวิทยาลัยพะเยา	สวทช.	ภาคเหนือ	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	และกรมปศุสัตว์

กระบวนการพัฒนาและผลิตโคขุนของเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานในพื้นที่

มหาวิทยาลัยพะเยา
ลงพื้นที่โจทย์วิจัยและพัฒนาการวิจัย
การเรียนการสอน	และ
การถ่ายทอดเทคโนโลยี

สวทช.	ภาคเหนือ
กรมปศุ่สัตว์	และ	ธกส.

สนับสนุนทุนวิจัย
ประสานงานเกษตร

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน
เครือข่ายผู้เลี้ยงโคขุน

ชุมชนต้นแบบการเรียนรู้

เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefits)
	 •	 เกษตรกร	 มกีารรวมกลุม่ในรปูแบบสหกรณ์และวสิาหกจิชมุชน	 ซึง่ปัจจบุนัจากการด�าเนนิงานได้มจี�านวนของ 

	 	 เกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนเพิ่มข้ึนกว่า	 250	 ราย	 เพื่อเชื่อมโยงระบบการผลิตโคเนื้อทั้งระบบไปสู่ตลาดของ 

	 	 ภาคเหนือและขยายโอกาสสู่ระดับอาเซียน	 โดยในปี	 2559	 มีแผนการผลิตโคเน้ือคุณภาพดีในพื้นท่ีกว่า 

	 	 500	ตัว	คิดเป็นมูลค่ากว่า	40	ล้านบาทต่อปี

	 •	 มหาวิทยาลัยพะเยา	 ได้ข้อมูลจากงานวิจัยเพื่อใช้เป็นระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานของการน�าไปพัฒนา 

	 	 งานวิจัย	 การบริการวิชาการแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ	 โดยสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์พะเยา	 กรมปศุสัตว	์ 

	 	 เป็นศูนย์กลางส�าหรับการติดต่อประสานงานและการบริการวิชาการแก่เกษตรกร	 เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร ์

	 	 การผลิตโคเน้ือของภาคเหนือ	 ส่วนด้านการเรียนการสอนได้มีการน�าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยร่วมกับ 

	 	 การใช้ความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถ่ายทอดต่อนิสิตในมหาวิทยาลัยในภาคบรรยายและปฏิบัติการ	 

	 	 เช่น	 วิชาเกษตรชีวภาพ	 (112352)	 เทคโนโลยี	 ชีวภาพด้านจุลินทรีย์การเกษตร	 (110365)	 และวิชาการ 
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	 	 ผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง	 (206307)	 ร่วมกับการให้นิสิตออกไปปฏิบัติการจริงในพื้นที่	 ท�าให้นิสิตมีประสบการณ ์

	 	 ในการท�างานร่วมกับเกษตรกร	 และสามารถน�าผลลัพธ์ที่ได้มาสร้างสรรค์เป็นโครงการเพื่อขับเคล่ือนการ 

	 	 ผลิตโคขุนในพื้นท่ีและก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนได้	 โดยในปีการศึกษา	 2558	 นิสิตได้รับถ้วยประทาน 

	 	 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวล	ีพระวรราชาทนิดัดามาตรุางวลั	ในโครงการเยาวชนเพือ่สร้างสรรค์ 

	 	 พัฒนาคุณภาพชีวิต	“กระทิงแดง	U	Project”	อันดับ	1	ระดับประเทศ	ด้วยการน�าเสนอเรื่อง	อาหารหมัก 

	 	 โคเนื้อจากเปลือกข้าวโพด	รักษ์โลก	ลดเผา	ไร้มลพิษ	และเป็นตัวแทน	1	ใน	10	ทีมเยาวชนระดับอุดมศึกษา 

	 	 ท่ีได้รับทุนจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 เพื่อด�าเนินโครงการการสร้าง 

	 	 เครือข่ายหมู่บ้านต้นแบบการเกษตรด้านปศุสัตว	์(โคขุน)	รักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน

เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและน�าไปสู่ผลงานวิชาการ	(Knowledge	sharing	and	scholarship)
	 จังหวัดทางภาคเหนือตอนบนมีข้อได้เปรียบกว่าพื้นที่อื่นๆ	 คือ	 มีวัตถุดิบทางการเกษตรที่สามารถน�ามาผลิตเป็น

อาหารสตัว์หลายชนดิและปรมิาณมาก	เช่น	เปลือกข้าวโพดเลีย้งสัตว์	ซ่ึงเกษตรกรมกัเผาทิง้ในฤดแูล้งและก่อให้เกดิมลพษิ

หมอกควนั	รวมไปถึงวสัดอุืน่ๆ	ท่ีมรีาคาถูก	เช่น	มนัส�าปะหลงัและฟักทอง	ท�าให้สามารถสรปุสตูรอาหารเบือ้งต้นทีใ่ช้เลีย้ง

โคขุนได้	ดังนี้	

	 1.	 วิธีการผลิตอาหารหยาบจากเปลือกข้าวโพดหมัก	(ทดแทนการขาดหญ้าสดในหน้าแล้ง)

	 	 โดยการน�าเปลือกข้าวโพดแห้ง	 100	 กิโลกรัม	 รดน�้าให้เปลือกข้าวโพดพอชุ่มน�้า	 และราดด้วยน�้าหมัก						

จุลินทรีย์	50	ลิตร	ซึ่งมีส่วนผสมคือ	ลูกแป้งจุลินทรีย	์0.1	กิโลกรัม	ร�าละเอียด	1	กิโลกรัม	กากน�า้ตาล	1	กิโลกรัม	เหยียบ

ให้แน่นและปิดด้านบนให้สนทิหมกัไว้ประมาณ	15-30	วัน	มีคณุค่าทางโภชนะคอื	โปรตนีร้อยละ	6.85	ไขมนัร้อยละ	2.86

	 2.	 วิธีการผลิตอาหารข้นจากฟักทองหรือมันส�าปะหลัง	

	 	 โดยการน�าฟักทองหรือมันส�าปะหลัง	50-70	กิโลกรัม	ใส่ในถังพลาสติกขนาด	120	ลิตร	 เติมน�า้ให้พอท่วม	

ผสมกับหัวเชื้อจุลินทรีย	์0.1	กิโลกรัม	ร�า	1	กิโลกรัม	กากน�้าตาล	1	กิโลกรัม	หมักใส่ในถังที่มีฝาปิดไว้ประมาณ	7-15	วัน	

จะท�าให้ได้อาหารหมักที่มีคุณค่าทางโภชนะสูงขึ้นคือ	 มันส�าปะหลังหมัก	 มีโปรตีนร้อยละ	 11.2	 และไขมันร้อยละ 

2.86	ในขณะที่ฟักทองหมักมีโปรตีนร้อยละ	16	และไขมันร้อยละ	7.12	

	 3.		 การให้อาหารโคขุน

	 	 โดยการใช้อาหารผสมจ�านวน	 9	 กิโลกรัมต่อมื้อ	 ซึ่งประกอบด้วย	 ฟักทองหมัก:	 มันหมัก:	 ร�าละเอียด:	 

กากน�้าตาล	(อัตราส่วน	3	:	3	:	2	:	1	ต้นทุน	54	บาท	หรือ	3	บาทต่อกิโลกรัม)	ดังนั้นถ้าให้อาหาร	2	มื้อ	(เช้าและเย็น)	 

เลี้ยงโคขุน	 10	 เดือน	 จะมีต้นทุนค่าอาหาร	 16,200	 บาท	 เม่ือเปรียบเทียบกับต้นทุนการให้อาหารเม็ดส�าเร็จรูปคือ 

27,000	 บาท	 ท�าให้สามารถลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ได้กว่าร้อยละ	 40	 และเน้ือโคที่ได้มีเกรดไขมันแทรกเฉลี่ย	 3.00	 

ขึ้นไป	ซึ่งเป็นคุณภาพที่ต้องการของตลาดโคเนื้อคุณภาพดีของประเทศไทย

	 ระหว่างปี	 2557	 ถึง	 2558	 คณะผู้วิจัยได้พัฒนางานวิจัยต่อยอดกว่า	 10	 โครงการ	 ด้วยงบประมาณรวมกว่า 

2	 ล้านบาทจากหลายหน่วยงาน	 โดยมีการน�าเสนอผลงานในรูปแบบของวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ	 2	 เรื่อง 

และในระดับประเทศ	1	เรื่อง	รวมทั้งเอกสารทางวิชาการ	แผ่นพับ	Website	สื่อโทรทัศน์	วิทยุ	และหนังสือพิมพ์ต่างๆ	

และเมื่อวันที	่2	ตุลาคม	2558	ทางคณะผู้วิจัยได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนาและเผยแพร่ผลงานในการสัมมนาระดับนานาชาติ

เรื่อง	 “ทิศทางของการผลิตโคเน้ือในเขตภาคเหนือของประเทศไทย”	 ณ	Georg-August	 University	 เมือง	 Goetting	

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
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เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)
	 ด้านเศรษฐกิจ	 การผลิตอาหารโคขุนคุณภาพดีที่มีต้นทุนต�่าท�าให้เกษตรกรที่ร่วมโครงการสามารถลดต้นทุน 

การผลิตโคขุนได้มากกว่าร้อยละ	 40	 เม่ือเปรียบเทียบกับการผลิตแบบเดิมที่ต้องซื้ออาหารส�าเร็จรูปจากบริษัทต่างๆ	 

โดยจะเหลือต้นทุนค่าอาหารข้นในการผลิตโคขุนคุณภาพดี	(โคปลายน�า้)	ประมาณ	54	บาทต่อวันหรือ	16,200	บาทต่อ

การเลี้ยงโคขุน	 1	 ตัวต่อรอบการผลิต	 10	 เดือน	 รวมไปถึงการได้สูตรอาหารเฉพาะส�าหรับผลิตโคขุนดอกค�าใต้	 ซึ่งเป็น

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นในเชิงพาณิชย์ที่ได้ปรับปรุงให้ดีขึ้น	 และอาจถือว่าเป็นสิ่งใหม่ในตลาดอาหารสัตว์จะแตกต่างจาก

ผลิตภัณฑ์ทางการค้าและอาหารสัตว์อื่นๆ	ที่มีขายอยู่ตามท้องตลาด	

	 ส่วนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	การสนับสนุนให้ใช้กระบวนการหมักวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อผลิตอาหาร

หมัก	 เช่น	 ฟางข้าว	 เปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วยลดปัญหาการเผาวัสดุดังกล่าวในพื้นที่เกษตรกรรมลดปัญหามลพิษ 

และรักษาสิ่งแวดล้อม	 โดยกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนได้มีการจัดตั้งเครือข่ายการใช้ประโยชน์จากเปลือกข้าวโพดเล้ียงสัตว์เพื่อลด

การเผาในชุมชน	 โดยน�ามาอัดฟ่อนเลี้ยงโคเพื่อจ�าหน่ายเฉลี่ยฟ่อนละ	 15	 บาท	 (15-20	 กิโลกรัม)	 ซึ่งมีราคาถูกกว่าการ 

ใช้ฟางข้าวอัดฟ่อน	 (20-25	 บาทต่อฟ่อน)	 โดยโคขุน	 1	 ตัว	 ต้องกินเปลือกข้าวโพดหมักเฉล่ียวันละ	 10	 กโิลกรมั	 ดงันัน้	 

การขนุโคปลายน�า้	1	รอบ	ต้องใช้เปลอืกข้าวโพดมากกว่า	3	ตนัต่อปี	 โครงการฯ	นี้จึงมีส่วนช่วยในการรณรงค์ลดการเผา

เปลือกและซังข้าวโพดได้อีกทางหนึ่ง

ฟักทองหมัก	วัตถุดิบหลักที่เป็นส่วนประกอบใน

อาหารโคขุนของเกษตรกรในเขตภาคเหนือ

เนื้อโคขุนที่ผ่านการเลี้ยงด้วยอาหารหมัก

เป็นระยะเวลา	10	เดือน
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“ฟื้นวิกฤต	ประมงโกสุมพิสัย	ด้วยการเรียนรู้คู่บริการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน”

	 สหกรณ์ประมงผู้เล้ียงสัตว์น�า้โกสุมพสัิย	จ�ากดั	ก่อตัง้เมือ่วนัที	่17	มนีาคม	2536	

อยู่ห่างจากอ�าเภอโกสุมพิสัย	 7	 กิโลเมตร	 ห่างจากเมืองมหาสารคาม	 35	 กิโลเมตร

และห่างจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 (พื้นที่ตั้งขามเรียง)	40	กิโลเมตร	ซึ่งในอดีต

เป็นกลุ่มสหกรณ์ที่ด�าเนินธุรกิจการเพาะและขยายพันธุ์ปลาน�้าจืดที่มีช่ือเสียงโด่งดัง

ที่สุดแห่งหนึ่งในภาคอีสานและระดับประเทศ	โดยในปี	2542	สหกรณ์ฯ	ดังกล่าวได้

รับคัดเลือกเป็น	“สหกรณ์ดีเด่น”	ระดับประเทศ	ต่อเมื่อปี	2543	ถึง	2550	จึงเริ่มมี

กลุม่นายทนุเข้ามาตัง้ฟาร์มเพาะพนัธุป์ลาจ�านวนมากขึน้ในชมุชนและชมุชนใกล้เคยีง

และมบีทบาทต่อการจดัจ�าหน่ายพนัธุป์ลาในท้องทีด่งักล่าว	เช่นเดยีวกบัผู้คนในชมุชน

ได้เริม่มกีารแข่งขนักนัมากขึน้	กอปรกบัสมาชกิในสหกรณ์เองกข็าดความรูค้วามเข้าใจ

ต่อระบบการบรหิารสหกรณ์ทีส่อดรบักบัยคุสมยั	รวมถงึขาดองค์ความรูใ้นการเพาะพนัธุ	์

“ปลาเศรษฐกิจ”	 ชนิดใหม่ๆ	 รวมถึงองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านการตลาด	

จงึเกดิสภาวะวกิฤตในสหกรณ์ทัง้สมาชกิลดน้อยลง	รายได้ลดน้อยลง	องค์กรสุ่มเสีย่ง

ต่อการถกูยบุเลกิ	จงึกลายเป็นโจทย์ของการเรยีนรูคู้บ่รกิารร่วมกนัระหว่างมหาวทิยาลยั	

กับชุมชนควบคู่กับโครงการวิจัยเรื่อง	 “กระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความม่ันคงใน

การประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าของเกษตรกรบ้านยางน้อย	 อ�าเภอโกสุมพิสัย	

จังหวัดมหาสารคาม”	 ด้วยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับ

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 เมื่อปี	 2557	 ด�าเนินการโดยหลักสูตร

ประมง	คณะเทคโนโลยี	มีวัตถุประสงค์หลัก	4	ประการคือ	1)	ศึกษาพัฒนาการของ

ผู้เขียน:		 	 ดร.วิภาว	ีไทเมืองพล	และนายพนัส		ปรีวาสนา

หน่วยงาน:		 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระยะเวลาด�าเนินการ:		 ป	ี2557	ถึง	2558

ค�าส�าคัญ:		 สหกรณ์ประมง	บ้านยางน้อย	เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

ประมง:	กระบวนการเรียนรู้
คู่บริการระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน	กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคามกับเกษตรกร
บ้านยางน้อย	อ�าเภอโกสุมพิสัย	
จังหวัดมหาสารคาม
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ชมุชนด้านการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้	 สถานการณ์ปัญหา	และผลกระทบท่ีเกีย่วข้องกบัการประกอบอาชพีเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ของ

ชมุชน	2)	ศกึษาเทคนคิวธิกีารและภมูปัิญญาทีเ่กีย่วข้องกบัการเพาะเล้ียงสัตว์น�า้ของชมุชน	รวมไปถงึความต้องการในการ

พัฒนาเทคนคิวธิกีารทีเ่กีย่วข้องกบัการเพาะเล้ียงสัตว์น�า้	3)	ศกึษาปัจจยัเงือ่นไขทีม่ผีลต่อความเส่ียงในการประกอบอาชพี

เพาะเลีย้งสตัว์น�้าของชมุชน	และ	4)	ศกึษาการสร้างกระบวนการเรยีนรูเ้พือ่น�าไปสูค่วามมัน่คงในการประกอบอาชพีเพาะ

เลี้ยงสัตว์น�า้ที่เหมาะสมกับชุมชน

ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)	
	 การด�าเนินงานประกอบด้วยกระบวนการหลัก	3	ขั้นตอนคือ	ต้นน�้า	กลางน�้า	และปลายน�า้	โดยเน้นหลักของการ

เรียนรู้คู่บริการแบบมีส่วนร่วม	(Participatory	learning)	ควบคู่กับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมและการจัดการ

ความรู้เพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาและการพัฒนาระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน	ดังนี้

	 กระบวนการต้นน�้า:	 พัฒนาโจทย์ร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างหลากหลาย	 เช่น	 สมาชิกสหกรณ์ประมง 

ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าโกสุมพิสัย	 จ�ากัด	 เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์น�้าบ้านยางน้อย	 นักวิชาการจากประมงอ�าเภอโกสุมพิสัย	 

นักวิชาการจากศูนย์ส่งเสริมนักวิชาการเพื่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น	 จังหวัดมหาสารคาม	 และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	รวมถึงการพฒันาศกัยภาพทมีวจิยัในเรือ่งเทคนคิและเครือ่งมอืการวจิยั	ตลอดจน	การจัดการความรู้ผ่านเรื่อง

เล่าเร้าพลัง	(Storytelling)	และการจัดการความรู้ผ่านภาพถ่ายให้แก่นักวิชาการ	ทีมวิจัยชุมชนและนสิติ	เพือ่ให้เกดิองค์

ความรูแ้ละทกัษะในการเรยีนรูบ้รบิทชมุชน	 เพือ่น�าไปสู่การเกบ็ข้อมลู	 วเิคราะห์ข้อมลู	 การคนืข้อมลู	 และการออกแบบ

กิจกรรมแบบมีส่วนร่วม

 กระบวนการกลางน�า้:	มีการปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วมระหว่างมหาวทิยาลยักบัชมุชน	และภาคีเครอืข่ายทีเ่กีย่วข้อง

ตามระบบและกลไก	หรอืรปูแบบกจิกรรมในพืน้ทีท่ีอ่อกแบบไว้ร่วมกนั	หรอืการศกึษาดงูาน	รวมถงึการถอดบทเรยีนกลางน�า้	

(ระหว่างทาง)	ทั้งในระบบกลุ่มในพื้นที	่(นักวิชาการ	ชุมชน	และนิสิต)	รวมถึงการถอดบทเรียนร่วมกับหลักสูตรอื่นๆ	หรือ

ชุมชนอื่นๆ	เพื่อสร้างพลังการเรียนรู้อย่างหลากมิติและไร้พรมแดนของการเรียนรู้ในแต่ละศาสตร์

	 กระบวนการปลายน�า้:	มกีารประเมนิผลสมัฤทธิ	์5	ครัง้	(เดอืนละ	1	ครัง้)	ตลอดจนกระบวนการอืน่ๆ	อาท	ิการถอด	

บทเรียน	การผลิตสื่อ	 (สารคดี	คลิป	โปสเตอร์	คู่มือ	แผ่นพับ	 เรื่องเล่าเร้าพลัง)	การจัดเวทีเสวนาเพื่อการจัดการความรู ้

ร่วมกัน	และการเชิดชูเกียรติหลักสูตรและชุมชนต้นแบบ	

	 การขบัเคลือ่นกจิกรรมมกีารด�าเนนิการในลกัษณะการบรูณาการคูก่นักบัภารกจิด้านการเรยีน	การบรกิารวชิา	การ

และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 โดยกิจกรรมที่ขับเคล่ือนเป็นกิจกรรมที่ถูกออกแบบร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับ

ชุมชนบนฐานคิดของการดึงทรัพยากรทุกภาคฝ่าย	(All	for	education)	ออกมาสร้างสรรค์ร่วมกันในรูปลักษณ์ของการ

ผสมผสานระหว่าง	“ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยี”	เช่น	เทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลาสวาย	เทคโนโลยีการแปลงเพศ

ปลานลิ	การเพาะไรแดงเพือ่อนบุาลปลา	การฉดีฮอร์โมนกระตุน้การตกไข่	การบ�ารงุรกัษาคุณภาพของน�า้	การป้องกันและ

แก้ปัญหาโรคระบาดที่มาจากน�้าการสร้างแกนน�า	 หรือครัวเรือนต้นแบบ	 การสร้างศูนย์การเรียนรู้และศูนย์การถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าในชุมชน	แนวทางการบริหารจัดการสหกรณ์ประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�า้	โกสุมพิสัย	จ�ากัด

เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefits)
	 ชุมชนยางน้อย/สหกรณ์ประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�า้โกสุมพิสัย	จ�ากัด

	 	 1.	 เกษตรกรผูเ้พาะเลีย้งสตัว์น�า้มคีวามรูใ้หม่และทกัษะใหม่	เกีย่วกบัการเพาะเล้ียงปลาด้วยเทคโนโลยีใหม่	

เช่น	 การแปลงเพศปลานิล	 การเพาะพันธุ์ปลาสวาย	 การฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการตกไข่	 การผลิตอาหารด้วยต้นทุนต�่า	 

(เพาะไรแดง)		

	 	 2.	 สมาชิกสหกรณ์ประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าโกสุมพิสัย	จ�ากัด	มีระบบและหลักคิดของการบริหารองค์กร

ที่เป็นระบบและมีมาตรฐาน
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	 	 3.	 สมาชิกสหกรณ์ประมงผู้เพาะเล้ียงสัตว์น�้าโกสุมพิสัย	 จ�ากัด	 หันกลับมารวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง 

พึ่งพากันและกันมากกว่าที่ผ่านมาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	

	 	 4.	 สหกรณ์ประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าโกสุมพิสัย	จ�ากัด	ผ่านพ้นวิกฤตการถูกยุบเลิกกิจการ

	 จังหวัดมหาสารคาม

	 	 1.	 เกิดแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณจัดตั้ง	“ตลาดปลา”	ในชุมชนบ้านยางน้อย

	 	 2.	 ได้รางวลัเมอืงต้นแบบเศรษฐกจิสร้างสรรค์	(1	ใน	4	ของประเทศไทย)	ของกรมทรพัย์สนิทางปัญญาโดย

กระบวนการเพาะเลีย้งปลาน�า้จดืในชมุชนบ้านยางน้อย	เป็นหนึง่ในกจิกรรมหลกัของการน�าเสนอในนามจงัหวดัมหาสารคาม

	 	 3.	 เกิดแผนพัฒนาในระดับจังหวัดปีงบประมาณ	2557	(บริการวิชาการจากสถานศึกษาสู่ชุชน)

 มหาวิทยาลัย	

	 	 1.	 เกดิการบรูณาการการเรยีนรูจ้ากในชัน้เรยีนสูน่อกชัน้เรยีนผ่านการปฏบิตักิารจรงิร่วมกนัระหว่างอาจารย์	

นิสิตและชาวบ้าน	 อาทิ	 รายวิชาเทคโนโลยีการเพาะและอนุบาลสัตว์น�้าจืด	 รายวิชาเทคโนโลยีการเล้ียงสัตว์น�้าจืด 

เทคโนโลยกีารจดัการสตัว์น�า้และธรุกจิประมง	 รายวชิาวฒันธรรมและภูมปัิญญาท้องถิน่ทางการประมงและการปฏิบตัจิรงิ	

ภาคสนาม

	 	 2.	 เกิดงานวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์และนิสิตจ�านวน	3	เรื่องคือ	1)	ผลของรูปแบบการให้อาหารต่อการ

แปลงเพศของปลานิลแปลงเพศ	 2)	 การศึกษาผลการแปลงเพศปลานิลที่อนุบาลในกระชังในบ่อดินของฟาร์มเกษตรกร

ขนาดเลก็	3)	การศกึษาเปรยีบเทยีบองค์ประกอบชนดิของสตัว์พืน้ท้องน�า้และปรมิาณสารอนิทรย์ีรวมในดนิตะกอนในบ่อ

เลี้ยงปลาที่มีการจัดการบ่อแตกต่างกัน

	 	 3.	 เกดิพืน้ทีฝึ่กประสบการณ์ภาคสนามเกีย่วกบัเรือ่งประมงทัง้การเรยีนและการวจิยัของอาจารย์และนสิติ

	 	 4.	 เกิดพื้นที่ฝึกประสบการณ์นอกชั้นเรียน	(นอกหลักสูตร)	ขององค์กรนิสิตคือ	ชมรมคนรักปลา	ในสังกัด

สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยี

	 	 5.	 เกิดการปฏิรูปการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้เกิดจิตส�านึกของการรับใช้สังคม	 (เรียนรู้คู่บริการ)	 แบบมี

ส่วนร่วมทั้งอาจารย์และนิสิตตามครรลองปรัชญามหาวิทยาลัย	เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย	และอัตลักษณ์ความเป็นนิสิต

	 	 6.	 เกิดการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้ผู ้เรียนเป็นศูนย์กลางและสร้างการเรียนรู ้แบบเป็นทีม 

โดยบูรณาการร่วมระหว่างภูมิปัญญาชาวบ้านกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	และน�าไปสู่ผลงานวิชาการ	(Knowledge	sharing	and	scholarship)
	 การท�างานโดยเน้นการมส่ีวนร่วม	ท�าให้เกดิการบรูณาการความรูเ้ดมิของชุมชนกบัเทคโนโลยใีหม่จากมหาวทิยาลยั

น�าไปสู่การเรียนรู้ร่วมกัน	 เพื่อลดต้นทุนการผลิตและจ�าหน่ายปลาทั้งในเรื่องการผลิตอาหารปลาโดยการเพาะไรแดง	 

การแปลงเพศปลานิลด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 จากมูลค่าหลักแสนเป็นวงเงิน

หลักหมื่นบาท	(50,000.-	บาท)	รวมถึงการลดต้นทุนจากขนส่งปลาเพื่อจ�าหน่ายในต่างจังหวัด	 เนื่องจากชุมชนยางน้อย

ได้กลายเป็นแหล่งรวมพันธุ์ปลาที่หลากหลายขึ้นกว่าในอดีต

	 นอกจากนี้	 การตกผลึกทางความรู้ร่วมกันยังน�าไปสู่การพัฒนาคู่มือเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ	 (ฉบับชาวบ้าน)	

และชุดความรู้ผ่านมุมมองของนิสิตในรูปของหนังสืออ่านเล่น	หรือเรื่องเล่าเร้าพลัง	 รวมถึงการจดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทาง

ปัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามและจังหวัดมหาสารคาม	 (เมืองแห่งการเรียนรู ้สู ่การพัฒนาชุมชน)	 กับ 

กรมทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องของ	“การถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรผู้เพาะพันธุ์ปลา”
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ผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)
	 ชุมชนบ้านยางน้อยมีครัวเรือนต้นแบบจ�านวน	 3	 ครัวเรือน	 เพื่อท�าหน้าที่เป็นวิทยากรหลักในชุมชนและ 

ศูนย์การเรียนรู้หลักในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลาน�้าจืดในมิติ	 “ชุมชนเพื่อชุมชน”	 โดยมีการถ่ายทอด

เทคโนโลยีเพาะพันธุ์ปลานิลไปสู่บ้านมะโม	ต�าบลหนองซอน	อ�าเภอโกสุมพิสัย	จ�านวน	2	ครัวเรือน	นอกจากนี้	 ยังเป็น 

แหล่งเรยีนรูข้องสถาบนัอดุมศกึษาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืเกีย่วกบัพลงันสิตินกัศกึษากบัการรบัใช้สงัคมร่วมกบัโครงการ

รากแก้ว	 (มูลนิธิปิดทองหลังพระ)	 และพื้นที่ต้นแบบการวิจัยเพื่อท้องถิ่นระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับ	 สกว.	 

รวมถึงเกิดการก่อสร้างตลาดปลาอย่างเป็นทางการ	 โดยความร่วมมือของชุมชน	 สหกรณ์ฯ	 และส่วนราชการจังหวัด	 

เพื่อหนุนเสริมระบบธรรมาภิบาลในธุรกิจการเพาะพันธุ์ปลาน�า้จืดของชุมชน

กิจกรรมการเรียนรู้นอกชั้นเรียนผ่านการปฏิบัติจริง
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“ร่วมผลิตข้าวปลอดภัย	เพื่อความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน”

	 พื้นที่ร้อยละ	 43.45	 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดในจังหวัดนครราชสีมาหรือ	

3.78	 ล้านไร่ใช้ไปในการปลูกข้าว	 มีเกษตรกรปลูกข้าวนาปี	 189,753	 ครัวเรือน 

ให้ผลผลิตรวม	 1.60	 ล้านตันต่อปี	 และสร้างมูลค่าการผลิต	 19,975	 ล้านบาท1 

จงึเกดิเป็นความร่วมมอืของหน่วยงานราชการ	หน่วยงานวชิาการ	และภาคประชาชน	

ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา	 ภายใต้โครงการ	 “ความร่วมมือส่งเสริมการผลิตข้าว

ปลอดภยัเพือ่ความมัน่คงทางอาหาร	และเพ่ิมรายได้ของครอบครวัตามแนวเศรษฐกจิ

พอเพยีง	จงัหวดันครราชสมีา”	โดยใช้แนวทางการวจิยัเพือ่พฒันาพืน้ที่	(Area-based	

Collaboration	 หรือ	 ABC)	 เพื่อให้ครัวเรือนเกษตรกรของจังหวัดนครราชสีมา 

มคีวามรูค้วามเข้าใจการผลิตข้าวปลอดภัย	เกษตรกรน�าความรูท้ีไ่ด้ไปทบทวนร่วมกบั

องค์ความรู้เดิมของเกษตรกร	 ท�าการปรับปรุงแบบแผนการท�านาข้าวของครัวเรือน	

พฒันาเป็นครวัเรอืนผลติข้าวปลอดภยั	มผีลผลติข้าวปลอดภยัพอเพยีงต่อการบรโิภค

ในครัวเรือน	 มีศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวปลอดภัยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นท่ี

ต�าบลเป้าหมาย	เป็นศนูย์รวบรวมข้อมลูข่าวสารและถ่ายทอดองค์ความรูก้ารผลติข้าว

ปลอดภัยแก่เกษตรกรหรือผู้สนใจ	และศูนย์ข้อมูลการศึกษาและพัฒนาการผลิตข้าว

ปลอดภัย	 จังหวัดนครราชสีมา	 เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้การผลิตข้าว

ปลอดภัยศึกษาการเพิ่มมูลค่าผลผลิต	 ศึกษาช่องทางการตลาดเพื่อจ�าหน่ายผลผลิต

ข้าวปลอดภัย	 เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรและผู้สนใจด�าเนินโครงการฯ	 โดยเน้นการ

1  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา	ประจ�าปีงบประมาณ	2553-2556.

ผู้เขียน:		 	 ผศ.ดร.วาสนา	ภานุรักษ์

หน่วยงาน:		 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ระยะเวลาด�าเนินการ:		 มีนาคม	2555	ถึง	กันยายน	2556	

ค�าส�าคัญ:		 ความร่วมมือ	ความมั่นคงทางอาหาร	ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความร่วมมือส่งเสริมการผลิตข้าว
ปลอดภัย	เพื่อความมั่นคงทางอาหารและเพิ่ม
รายได้ของครอบครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	
จังหวัดนครราชสีมา
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พัฒนากลไกในพื้นท่ีเพื่อสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา	 การพัฒนาข้อมูลและองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาการ

บันทึกการผลิตข้าวของเกษตรกร	 การจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่โดยมีกระบวนการแผนชุมชน 

เป็นเครื่องมือส�าคัญในการเข้าถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน

ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)
	 การด�าเนินโครงการฯ	 ภายใต้กรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนาพื้นที่โดยเน้นกลไกการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี 

ส่วนร่วม	 (Participatory	 Action	 Research)	 จากทุกภาคส่วน	 โดยมีกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมาย	 ได้แก	่ 

ครวัเรอืนเกษตรกรในพืน้ที	่30	ต�าบลๆ	ละ	50	ครวัเรอืน	รวม	1,500	ครวัเรอืน	ในพืน้ที	่15	อ�าเภอของจงัหวดันครราชสมีา	

ซึง่มเีครือ่งมอืทีใ่ช้เกบ็รวบรวมข้อมลู	ได้แก่	แบบส�ารวจข้อมลูสถานการณ์ข้าว	แบบบนัทกึข้อมลู	GAP02	แบบบนัทกึบญัชี

ครัวเรือน	แบบประเมินและติดตามผล	โดยน�ามาวิเคราะห์ประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถิต	ิ(SPSS	V16)

	 •	 ภาคีหลักด้านงานพื้นท่ี	 ประกอบด้วย	 ผู้ว่าราชการจังหวัด	 รองผู้ว่าราชการจังหวัด	 (นายชยาวุธ	 จันทร) 

	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 เกษตรจังหวัด	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา	ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา	 

	 	 สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา	นายอ�าเภอ	เกษตรอ�าเภอ	ผู้น�าท้องที่	ผู้น�าท้องถิ่น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน 

	 	 เกษตรต�าบล	และเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ

	 •	 ภาคีสนับสนุน	 ประกอบด้วย	 คณะท�างานโครงการระดับจังหวัด	 คณะท�างานโครงการระดับอ�าเภอ	 และ 

	 	 หน่วยงานราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร	ีและหน่วยงานอื่นๆ	ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

	 •	 ภาคีเครือข่าย	 ประกอบด้วย	 1)	 เครือข่ายโครงการที่ด�าเนินการร่วมกันทั้งหมด	 14	 จังหวัดทั่วประเทศ 

	 	 ประกอบด้วย	 จังหวัดอุบลราชธานี	 กาฬสินธุ์	 ยโสธร	 ชัยภูมิ	 นครราชสีมา	 พิษณุโลก	 ชัยนาท	 อุทัยธานี	 

	 	 ก�าแพงเพชร	นครศรีธรรมราช	พัทลุง	สงขลา	และสตูล	2)	ภาคีเครือข่าย	5	จังหวัดภาคอีสานร่วมกันด�าเนิน 

	 	 โครงการข้าวและพืชผักปลอดภัยประกอบด้วย	 จังหวัดนครราชสีมา	 อุบลราชธานี	 กาฬสินธุ์	 ยโสธร	 และ 

	 	 ชัยภูม	ิ 3)	 โครงการบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขแบบ	ABC	จังหวัดนครราชสีมา	4)	 โครงการอื่นๆ	ที่ส่งเสริมการผลิต 

	 	 ข้าวคุณภาพในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

	 ในการท�างานระหว่างภาคีต่างๆ	เพื่อขับเคลื่อนงานนี้มีกลไกลความร่วมมือ	อยู่	3	ระดับ	คือ

	 ระดับจังหวัด	 ทมีบรูณาการและคณะท�างานสนบัสนนุโครงการระดบัจงัหวดัเป็นหน่วยงานบงัคบับญัชา 

	 	 	 	 ชั้นสูงสุดในระดับจังหวัดของแต่ละหน่วยงาน	 โดยมีคณะเลขานุการเป็นกองเลขานุการ 

	 	 	 	 ประสานงาน

 ระดับอ�าเภอ	 ทมีบรูณาการและคณะท�างานสนบัสนนุโครงการระดบัอ�าเภอ	เป็นหน่วยงานบงัคบับญัชา 

	 	 	 	 ชั้นสูงสุดในระดับอ�าเภอของหน่วยงานภาคีหลักในพื้นที	่ เป็นองค์กรของโครงการในการ 

	 	 	 	 ขบัเคลือ่นการด�าเนนิโครงการในระดบัอ�าเภอ	มกีารประชุมร่วมกนัรวม	15	ครัง้	ผูเ้ข้าร่วม 

	 	 	 	 การประชุม	324	คน	ร่วมเป็นผู้ขับเคลื่อนงานในพื้นที	่15	อ�าเภอของจังหวัดนครราชสีมา

 ระดับต�าบล	 โครงการฯ	 ได้เข้าร่วมประชุมคณะท�างานโครงการระดับต�าบล	 เพื่ออบรมให้ความรู้ตาม 

	 	 	 	 แผนกิจกรรม	30	ต�าบล	30	ครั้ง	เกษตรกรเข้าร่วมอบรมจ�านวน	1,472	คน

	 เม่ือวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการพัฒนากลไกความร่วมมือ	 ท�าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

กับกระบวนการขับเคลื่อนในช่วงระยะเวลา	 6	 เดือน	 12	 เดือน	 และ	 18	 เดือนที่ด�าเนินโครงการฯ	 ที่ดีเป็นล�าดับตาม 

ระยะเวลา	โดยมีระดับค่าคะแนนความพึงพอใจ	(คะแนนสูงสุดเท่ากับ	4)	ดังนี้	
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	 คณะผูว้จิยัยงัมคีวามเหน็ว่า	การขบัเคลือ่นความร่วมมอืเพือ่ให้เกดิการท�างานในการแก้ไขปัญหาในการพฒันาพืน้ท่ี

อย่างแท้จริงจะต้องมีการด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองและตลอดไป	 ถึงโครงการฯ	 จะส้ินสุดกระบวนการแล้วแต่การท�างาน 

ขับเคลื่อนในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆ	คงด�าเนินต่อไป	

เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefits)
	 ในพื้นที่เกิดการพัฒนา	 1)	 ศูนย์ข้อมูลการศึกษาและพัฒนาการผลิตข้าวปลอดภัยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับต�าบล	 จังหวัดนครราชสีมา	 ซ่ึงคณะผู้วิจัยร่วมกับภาคีในพื้นที่ได้ออกติดตามประเมิน	 และเย่ียมศูนย์ที่สมัคร 

เข้าร่วมการพฒันาจ�านวน	15	ต�าบล	สดุท้ายได้ศนูย์ทีม่คีวามพร้อมในการพฒันาจ�านวน	3	แห่งคือ	ต�าบลคขูาด	อ�าเภอคง	

ต�าบลช้างทอง	อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ	และต�าบลงิ้ว	อ�าเภอห้วยแถลง	2)	ศูนย์ข้อมูลการศึกษาและพัฒนาการผลิตข้าว

ปลอดภัยตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 จังหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่ในส่วนเดียวกับศูนย์บริการชาวนา	 โดยภายในห้องมีการ

จดัแสดงองค์ความรูแ้ละภมูปัิญญาเรือ่งการผลติข้าวปลอดภยัทัง้หมดในรปูของนทิรรศการ	และในรูปแบบของฐานข้อมลู

ดจิทิลัของระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์เรือ่งข้าวในจงัหวดันครราชสมีา	และในส่วนของการบรหิารจดัการให้อยูใ่นการก�ากบั

ดูแลของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา	 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 เป็นฝ่ายเลขานุการร่วมกับส�านักงาน

เกษตรจังหวัดนครราชสีมา	ซึ่งมีเกษตรกร	นักวิชาการ	และผู้สนใจทั่วไปเข้าไปใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

	 ในขณะที่มหาวิทยาลัยได้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยน้ีกับการเรียนการสอนในรายวิชาการวิจัยทางภูมิ

สารสนเทศ	 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 1	 และวิชาภูมิศาสตร์ตามแนวพระราชด�าริ	 ของสาขาภูมิสารสนเทศ	 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รวมถึงการบริการวิชาการแก่สังคม	และการต่อยอดอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความรู้

การจัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศสถานการณ์ข้าวโคราช	 การให้ความรู้กระบวนการผลิตข้าวปลอดภัย	 ร่วมกับส�านักงาน

เกษตรจงัหวดันครราชสมีา	และศนูย์เมลด็พนัธุข้์าวนครราชสีมา	รวมถงึการต่อยอดขยายผลสู่งานวจิยัด้านข้าวของจงัหวดั

นครราชสีมา

เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	และน�าไปสู่ผลงานวิชาการ	(Knowledge	sharing	and	scholarship)
	 จากผลการด�าเนนิโครงการฯ	ได้เกดิการเรยีนรูร่้วมกนัระหว่างภาคีหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องหลักระหว่างมหาวทิยาลยั

ราชภฏันครราชสมีา	ส�านกังานเกษตรจงัหวดันครราชสีมา	สถานพีฒันาทีด่นินครราชสีมา	ศูนย์เมล็ดพนัธุข้์าวนครราชสมีา	

รวมถงึองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีร่่วมด�าเนนิการ	ได้ร่วมกนัจดัท�าหลกัสตูรเพือ่อบรมให้ความรูเ้รือ่งการผลติข้าวปลอดภัย

ให้กับเกษตรกรเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง	 และมีการน�าไปสู่การน�าความรู้ในเรื่องการพัฒนากลไกความร่วมมือ	 การพัฒนา

เครือ่งมอืเพือ่การเกบ็ข้อมลูพืน้ทีด้่านต่างๆ	จากโครงการฯ	ไปใช้ในกระบวนการเรยีนการสอนรายวชิาระเบยีบวธิวีจิยั	และ

วิชาปัญหาพิเศษท่ีผู้เขียนรับผิดชอบ	 และใช้ผลงานวิจัยประกอบการเขียนอ้างอิงในการเขียนต�าราและเอกสารประกอบ

การสอนเรื่องภูมิศาสตร์ตามแนวพระราชด�าริ	ภูมิศาสตร์มนุษย์และเศรษฐกิจ	ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิสารสนเทศ	เป็นต้น

	 นอกจากนี้	 ในทางวิชาการได้มีการเขียนบทความเรื่อง	 "ความร่วมมือในการส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย 

เพื่อความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มรายได้ของครอบครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 จังหวัดนครราชสีมา"	 ซึ่งได้รับ 

การตอบรับเพื่อน�าเสนอในงานประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติครั้งที	่10	เรื่อง	“ASEAN	Community	

										ความพึงพอใจ	 6	เดือน	 12	เดือน	 18	เดือน

ด้านความร่วมมือ	 2	 3	 3.5

ด้านการจัดการ	 1	 3	 3

ด้านกลไก/ภาคี	 1	 3.5	 4

ด้านความรู้/เครื่องมือ	 1	 2	 4
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Knowledge	Networks	for	the	Economy,	Society,	Culture,	and	Environmental	Stability”	เมื่อวันที	่8-12	

พฤษภาคม	 2557	ณ	Mandalay	 Hill	 Resort	 Hotel	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	 และเรื่อง	 "Community	 

Participation	 in	 Good	 Agriculture	 Practice	 Rice	 to	 Strengthen	 the	 Food	 Stability	 and	 Increase	 

Family’s	 Income	 under	 Sufficiency	 Economy	 Philosophy:	 Case	 Study	 of	 Agriculturists	 at	 Tambon	 

Khukad,	Khong	District,	Nakhon	Ratchasima	Province"	น�าเสนอในการประชมุ	The	SIBR-RDINRRU	2014	Hong	

Kong	 Conference	 เมื่อวันที	่ 27-28	 กันยายน	 2557	ณ	 เขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกง	 รวมทั้งได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น	

ประเภทผลงานวจิยัเพือ่พฒันาและสร้างความเข้มแขง็แก่ชมุชนจากโครงการวจิยัเรือ่ง	“ความร่วมมอืส่งเสรมิการผลติข้าว

ปลอดภัยเพื่อความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มรายได้ของครอบครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	 จังหวัดนครราชสีมา”	 

ในงานประชุมวชิาการและน�าเสนอผลงานวจิยัระดบัชาตแิละนานาชาต	ิ"ราชภัฏวจิยั	ครัง้ที	่3"	เมือ่วนัที	่20-22	พฤษภาคม	

2558	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)
	 หลังจากงานวิจัยสิ้นสุดลงสิ่งที่ยังคงอยู่คือ	 การท�างานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายที่มีความต่อเน่ืองมากขึ้น 

ทั้งส�านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา	 ส�านักงานจังหวัดนครราชสีมา	 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา	 สถานีพัฒนา 

ทีด่นิจงัหวดันครราชสมีา	และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในแต่ละพืน้ที	่โดยเฉพาะการท�างานทีส่อดรบักบัแผนยทุธศาสตร์

การพฒันาพืน้ทีข่องจงัหวดันครราชสมีา	และมีการขยายผลถ่ายทอดองค์ความรูด้้านการผลติข้าวปลอดภยัให้กบัเกษตรกร	

โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	อาทิ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มี

การอบรมให้ความรู้ในการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจ�านวน	2	กลุ่ม	 ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมาใน

เดือนมกราคม	 2557	 รวมจ�านวนทั้งสิ้น	 90	 คน	 และในปีงบประมาณ	 2558	 ได้ด�าเนินโครงการวิจัยเพื่อขับเคลื่อน 

ความร่วมมอืเพือ่ความมัน่คงทางอาหารและสร้างมลูค่าเพิม่ข้าวหอมมะลทิุง่สมัฤทธิจ์งัหวดันครราชสมีาสูม่าตรฐานสากล	

ท�าให้เกิดการท�างานวิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่อย่างต่อเน่ือง	 ส�านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาได้

รบัการสนบัสนนุงบประมาณจากกลุม่จงัหวดันครชยับรุนิทร์ในโครงการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดสู่ีสากล	ได้มีการด�าเนนิ

กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตข้าว	 การศึกษาดูงานการลดต้นทุนการผลิตข้าว	 สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์และ

สารจลุนิทรย์ีเข้มข้นเพือ่ปรบัปรงุดนิ	ค่าตรวจแปลงข้าวหอมมะลติามมาตรฐาน	Good	Agriculture	Practices	(GAP)	จดั

มหกรรม	“ชาวนาไทยไป	AEC	ป	ี2557”	เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร	รวมทั้งติดตามประเมินผลโครงการฯ	

ดังกล่าวเป็นผลส่วนหนึ่งจากงานวิจัยที่ช่วยการผลักดันให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจากกลุ่มเป้าหมายในโครงการวิจัยได้เข้าสู่

มาตรฐาน	GAP	เพิ่มขึ้นจ�านวน	400	ราย

	 ส�านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา	ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นที่ปรึกษา

ท�าการวจิยัเรือ่ง	“การเพิม่ศกัยภาพการผลติและการแปรรปูผลผลติข้าวหอมมะลทิุง่สมัฤทธิ”์	ประจ�าปีงบประมาณ	2557	

เพื่อจะได้เป็นการท�างานวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่อง	สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา	สนับสนุนโครงการบ่อน�้า

ในไร่นาให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ	ส�าหรับผู้ที่สนใจ	และสนับสนุนเมล็ดพันธุ	์ปุ๋ยพืชสด	น�้าหมัก	พด.	 เป็นต้น	 

และได้รับการประสานขอความร่วมมือจากองค์กรการตลาดเพื่อเกษตรกร	 และสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา 

ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องข้าวโคราช	ภายใต้การด�าเนินโครงการวิจัยดังกล่าว	 เมื่อวันที่	5-9	มีนาคม	2557	

ณ	จังหวัดนครราชสีมา	และได้รับการคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาต	ิ2014	ซึ่งจัด

โดยส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต	ิเมื่อวันที่	7-11	สิงหาคม	2557	ณ	กรุงเทพมหานคร
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“การบริหารจัดการเล้าเข่าบ้านหินปูน	
บนฐานการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

การวจัิยเชงิปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม	และปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”

	 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้พระราชทานแนวพระราชด�าร	ิ"ธนาคารข้าว"	

เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร	 โดยการมีแหล่งข้าวกลางของหมู่บ้านท่ี

สามารถกูย้มืไปบรโิภคหรอืท�าพนัธุ	์ซ่ึงในปี	2554	ชุมชนบ้านหนิปนู	อ�าเภอกนัทรวชิยั	

จังหวัดมหาสารคาม	ได้ประสบอุทกภัยอย่างรุนแรง	ส่งผลให้ชาวบ้านขาดแคลนข้าว

บริโภคและเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มี

การจัดโครงการ	 “หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน”	 เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม	 ดังนั้น	

ในป	ี2555	คณะอาจารย์สาขาวิชาการจัดการ	คณะการบัญชีและการจัดการจึงได้มี

โอกาสรู้จักและรับรู้ปัญหาของชุมชน	 ซ่ึงเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้ง	 “เล้าเข่าบ้าน

หนิปนู”	หรอืธนาคารข้าวชุมชนทีช่าวบ้านได้ร่วมใจกนัตัง้ชือ่	โดยชมุชนได้ด�าเนนิการ

ตั้งคณะกรรมการ	ก�าหนดระเบียบธนาคาร	ร่วมกันหาข้าวเพื่อเป็นทุนตั้งต้นธนาคาร	

และการให้ยมื-คืนข้าวแก่สมาชิกธนาคาร	ซึง่ผลการด�าเนนิงานของธนาคารในปี	2556	

พบปัญหาเมล็ดพนัธุข้์าวทีส่มาชิกน�ามาคืนด้อยคุณภาพ	โดยธนาคารได้แก้ปัญหาโดย

การขายและเก็บเป็นเงิน	 เพื่อซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมาให้ยืมต่อไป	ขณะที่ข้าวบริโภค

ไม่มีปัญหาใดๆ	และได้รับข้าวคืนทั้งต้นและดอกเบี้ยครบนอกจากปัญหาน�้าท่วมและ

การบรหิารธนาคารข้าวแล้วทกุๆ	ปีชุมชนจะประสบปัญหาเรือ่งของต้นทนุในการเพาะ

ปลกูข้าว	จงึมกีารพฒันา	โจทย์ร่วมระหว่างนกัวชิาการจากมหาวทิยาลัยมหาสารคาม

กับชุมชน	ตลอดจนนักวิชาการจากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	และ

ผู้เขียน:		 	 ดร.นวลละออง	อรรถรังสรรค	์และนายพนัส	ปรีวาสนา

หน่วยงาน:		 คณะการบัญชีและการจัดการ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระยะเวลาด�าเนินการ:		 ปี	2555	ถึง2558

ค�าส�าคัญ:		 ธนาคารข้าว	การบริหารจัดการ	บ้านหินปูน	การลดต้นทุนผลิตข้าว

ธนาคารข้าว:	
กระบวนการบริหารจัดการและการลดต้นทุน
ผลิตข้าวในชุมชน	กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
มหาสารคามกับชุมชนบ้านหินปูน	
อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม
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ภาคีเครือข่ายในชุมชน	โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ	1)	ศึกษาสภาพบริบทชุมชน/สถานการณ์ปัญหา	และผลกระทบที่เกิด

ขึ้นในชุมชนบ้านหินปูน	 2)	 ศึกษาความเป็นมาและระบบการบริหารจัดการธนาคารข้าวที่ชุมชนบ้านหินปูน	 3)	 ศึกษา

กระบวนการลดต้นทุนในการผลิตข้าวที่เหมาะสมของชุมชนบ้านหินปูน	

ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)	
	 การด�าเนนิการงานออกเป็น	3	ระยะคือ	ระยะที	่1	เป็นช่วงเตรยีมการเพือ่พฒันาศกัยภาพทมีวจิยัและศกึษาข้อมลู

ระยะที่	 2	 เป็นช่วงปฏิบัติการ	 และระยะท่ี	 3	 สรุปและประเมินโครงการฯ	 โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์และการ

สนทนา	โดยมีผูใ้หญ่บ้าน	ผู้ช่วยผูใ้หญ่บ้าน	สมาชิกองค์การบรหิารส่วนต�าบล	นกัวชิาการ	และชุมชนบ้านหนิปนู	ทีป่ระกอบ

ด้วยบ้านหินปูน	ต�าบลเขวาใหญ	่อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	 เป็นทีมวิจัยซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ	ที่ส�าคัญบนฐาน

คดิหลกัของการจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วม	(เรยีนรูคู้บ่รกิาร)	การวิจยัเชงิปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม	และปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง	 เช่น	การศึกษาบริบทชุมชน	การจัดตั้งคณะกรรมการธนาคารข้าวและการออกระเบียบข้อบังคับ

ของธนาคารข้าว	 (ยืม-คืน)	 การจัดหาข้าวเพื่อการเริ่มต้นธนาคารข้าว	 การฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับข้าว 

การเรียนรู้ทางการบัญชี	 การตลาด	 และการจัดการ	 โดยเฉพาะการขับเคลื่อนกิจกรรมการลดต้นทุนการผลิตข้าวนั้น 

มีกระบวนการที่หลากหลายและน่าสนใจ	เช่น	การเรียนรู้การท�าปุ๋ยชีวภาพ	และการใช้สมุนไพรก�าจัดศัตรูพืช	การอบรม

เรื่องต้นทุน	 เพื่อการลดต้นทุนการผลิตข้าว	และได้มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวบ้านได้เรียนรู้การเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์

ข้าว	ได้แก่	พนัธุข์าวหอมดอกมะล	ิ(105)	และพนัธุ	์กข	6	เพือ่คัดเมล็ดพนัธุแ์ละบรโิภคกนัเองตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิ

พอเพยีงซึง่หลกัๆ	คอื	การมุ่งสูก่ารลดต้นทนุในการผลิต	โดยประสานเครอืข่ายทีเ่กีย่วข้องมาช่วยพฒันาองค์ความรูใ้นเรือ่ง

ที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติจริง	เป็นต้นว่า

	 •	 ศนูย์วจิยัข้าวขอนแก่น:	 ให้ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัข้าว	 เช่น	ประเภทเมล็ดพนัธุ	์ การผลติเมลด็พนัธุ	์ การรบัรอง	 

	 	 พันธุ์การตรวจสอบมาตรฐานเมล็ดพันธุ	์และการตรวจสอบคุณภาพข้าว

	 •	 ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติเพื่อขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 จังหวัดพิจิตร:	 ให้ความรู้เรื่องการ 

	 	 ผลิตจุลินทรีย์จากจาวปลวก	การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากจาวปลวก	และการท�าสารก�าจัดศัตรูพืชจากสมุนไพร

	 •	 คณะการบัญชีและการจัดการ:	 ให้ความรู้เรื่องแนวคิดทางการบริหาร	 การบัญชี	 การตลาด	 การเงิน	 และ 

	 	 การสร้างวิทยากรของชุมชน

	 •	 ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร:	เมล็ดพันธุ์ต้นทุนเพื่อการจัดตั้งธนาคารข้าว

	 •	 ชุมชนวังแสง	 ต�าบลวังแสง	 อ�าเภอแกด�า	 จังหวัดมหาสารคาม:	 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันความรัก 

	 	 และความรู	้(ข้าวแลกปลา-ปลาแลกข้าว)

ที่ท�าการเล้าเข่าบ้านหินปูน	

อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม
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เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefit)	
	 ระดับชุมชน

	 	 1.	 ชุมชนเกิดองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับการบริหารจัดการธนาคารข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ	และประสิทธิผล

กระบวนการลดต้นทุนการผลิตผ่านระบบและกลไกของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 และเกษตรอินทรีย์	 (ปลอดสาร)	

รวมถึงมีทักษะเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว	การคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว	และการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์เพิ่มขึ้น

	 	 2.	 ชุมชนมีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพเพื่อการบริโภคและเพาะปลูก

	 	 3.	 เกดิเสถยีรภาพของธนาคารข้าวทีส่ามารถให้บรกิารการยมืต่อสมาชกิในชมุชนและต่างชมุชน	 บนหลกัคิด	

ของการพึ่งพาอาศัยและการแบ่งปัน

	 	 4.	 สมาชิกในชุมชนมีรายได้เสริมจากการจ�าหน่ายปุ๋ยชีวภาพจากจาวปลวก	และผักปลอดสารพิษ

	 	 5.	 เกิดคู่มือการบริหารจัดการธนาคารข้าวที่เป็นรูปธรรมและใช้ได้จริงในชุมชน	รวมถึงเป็นชุดความรู	้หรือ

กรณีศึกษาต่อผู้สนใจ

	 	 6.	 เกดิการน�าระบบการบญัชมีาใช้ในธนาคารข้าว	โดยมสีมดุบญัชกีลางของธนาคารข้าว	และมสีมดุยมื-คนื

ข้าวที่มีมาตรฐานส�าหรับครัวเรือน	ครอบครัวละ	1	เล่ม

	 	 7.	 สมาชิกของชุมชนสามารถวิเคราะห์ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าว	 เช่น	 การท�านาใช้สารเคมีมีต้นทุน 

ต่อไร่	อยู่ที่	4,920	บาท	ส่วนการท�านาแบบลดต้นทุนมีต้นทุนต่อไร	่อยู่ที่	4,350	บาท

	 	 8.	 ชุมชนเกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งและมีกระบวนการจัดการความรู้ด้วยตนเองอย่างเข้มแข็ง	 กลายเป็น

แหล่งเรียนรู้ให้บริการต่อสมาชิกในชุมชนและต่างชุมชน	 โดยเป็นวิทยากรในระดับชุมชนเพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ใน

เรื่องธนาคารข้าว	และอื่นๆ

	 ระดับมหาวิทยาลัย

	 	 1.	 เกิดการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ	เช่น	การจัดการและพฤติกรรมองค์กร	

หลักการตลาด	และการสัมมนาทางการจัดการ

	 	 2.	 เกดิปฏริปูการเรยีนการสอนทีมุ่ง่เน้นให้เกดิจติส�านกึของการรบัใช้สังคมแบบมส่ีวนร่วมทัง้อาจารย์	และนสิติ

	 	 3.	 เกดิกระบวนการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	ทีมุ่ง่เน้นผู้เรยีนและชมุชนเป็นศนูย์กลาง	และเรยีนรูผ่้าน

กิจกรรมอย่างเป็นกลุ่ม/ทีม

	 	 4.	 เกิดสถานีฝึกประสบการณ์วิชาชีพและวิชาชีพแก่นิสิต	 โดยมีชาวบ้านหรือปราชญ์ชุมชนเป็นผู้ร่วมสอน	

หรือจัดการเรียนรู้ทั้งต่อนิสิตและอาจารย์

	 ระดับภาคีเครือข่าย

	 เกดิการผนกึก�าลงัเพือ่การพฒันาชมุชนร่วมกนัระหว่างมหาวทิยาลัยกบัชุมชนและส่วนราชการ	หรอืภาคส่วนอ่ืนๆ	

เช่น	ศนูย์วจิยัข้าวขอนแก่น	ศนูย์เรยีนรูก้สกิรรมธรรมชาตเิพือ่ขบัเคลือ่นปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	จงัหวดัพจิติร	และกลุม่

ฮักแพงเบิ่งแญงคนสารคาม



Socially-engaged Scholarship

123    

เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	และน�าไปสู่ผลงานวิชาการ	(Knowledge	sharing	and	scholarship)	
	 ภายในชุมชนบ้านหินปูน	 เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกในธนาคารข้าวกับกลุ่มอาสาสมัครทดลองปฏิบัติ

การน�าร่องใช้พื้นที่ตนเองเพื่อทดลองปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าว	 เพื่อการลดต้นทุนการผลิตข้าวที่น�าโดยบุคคลส�าคัญ	 4	 คนคือ	

ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน	สมาชิกธนาคาร	และประธานธนาคารข้าว	เกิดสมุดยืม-คืนธนาคารข้าวครัวเรือนละ	1	เล่ม	

และชุดความรู้ในรูปของ	 “คู่มือการบริหารจัดการธนาคารข้าว”	 รวมถึงมีการต่อยอดการท�าปุ๋ยชีวภาพ/น�้าหมักชีวภาพ

จากจาวปลวกจากชุมชนหินปูน	ในขณะที่ภายในมหาวิทยาลัยมีการบูรณาการศาสตร์ร่วมกับหลักสูตรอื่นๆ	ในคณะการ

บัญชีและการจัดการ	เช่น	สาขาวิชาการจัดการ	สาขาวิชาการเงิน	สาขาวิชาการบัญช	ีและสาขาวิชาการตลาด		และมีชุด

ความรู้ในมุมของนิสิตผ่านเรื่องเล่าเร้าพลัง	(Storytelling)	รวมทั้งมีการตีพิมพ์ผลงานบทความลงในวารสารวิจัยเพื่อการ

พัฒนาเชิงพื้นที่	1	บทความ

เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)	
	 ปัจจบุนัชมุชนบ้านหนิปนู	ต�าบลเขวาใหญ่	จงัหวดัมหาสารคาม	ได้มกีารเปลีย่นแปลงวธิกีารเพาะปลูกข้าวจากอดตี

นิยมเผาตอซังเปลี่ยนเป็นการไถกลบแล้วใส่น�า้หมักจุลินทรีย์	เพื่อหมักตอซังให้เป็นปุ๋ยตามธรรมชาต	ิและจากเดิมนิยมใส่

ปุ๋ยยูเรียขณะต้นข้าวก�าลังโต	 ท�าให้ข้าวมีใบจ�านวนมากและเป็นโรคใบไหม้	 ชาวบ้านได้เปลี่ยนเป็นใส่ปุ๋ยยูเรีย	 ขณะข้าว

ก�าลังตั้งท้อง	 ท�าให้ผลผลิตข้าวสูงขึ้นและข้าวไม่เป็นโรคใบไหม้	 นอกจากนี้	 ยังเกิดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

“บ้านหนิปนู”	และกลายเป็นหมูบ้่านต้นแบบของจงัหวดัมหาสารคามในหลายๆ	มติทิัง้ชมุชนแห่งการจดัการความรู	้ชุมชน

ต้นแบบปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	มีกลุม่คน	หน่วยงานภาครฐั	และเอกชน	ตลอดจนสถานศึกษาทกุระดบัเดนิทางเข้า

มาศกึษาดงูาน	และร่วมแลกเปล่ียนเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง	รวมทัง้เกดิเครอืข่ายต้นแบบการเรยีนรูบ้นฐานวฒันธรรมการพึง่พา	

และแบ่งปันอย่างเข้มแข็งระหว่างชุมชนสองชุมชนคือ	บ้านหินปูน	ต�าบลเขวาใหญ่	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	

และบ้านวังแสง	ต�าบลวังแสง	อ�าเภอแกด�า	จังหวัดมหาสารคาม	ผ่านวิถีวัฒนธรรม	“ปลาแลกข้าว-ข้าวแลกปลา”

แหล่งเรียนรู้ธนาคารข้าว

ตัวอย่างการต่อยอดผลิตภัณฑ์
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“การรวมกลุ่มเกษตรกร	สู่ต้นแบบการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม”

	 เกษตรกรผูเ้ลีย้งโคเนือ้ในประเทศไทยมจี�านวนไม่น้อยกว่า	1.3	ล้านครวัเรอืน1

ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยซึง่จะเลีย้งโคเนือ้ไม่เกนิ	50	ตวั	โดยเลีย้งแบบปล่อยทุง่	

เพื่อปรับโครงร่างกาย	 (Backgrounding	 cattle)2 หรือเรียกกันในกลุ่มเกษตรกรว่า	

“เลี้ยงเพื่อปรับโครง”	 และขายเพื่อขุนต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ	 ในปัจจุบันประสบ

ปัญหาต้นทุนด้านอาหารสัตว์จากการเข้าถึงตลาดอาหารสัตว	์ขาดอ�านาจการต่อรอง	

และความเข้าใจด้านโภชนะในวัตถุดิบของอาหาร	 ประกอบกับการแข่งขันด้านการ

ตลาดของโคเนื้อสู่ตลาดโลกหลังจากการเปิดการค้าเสรีท�าให้เกษตรกรเล้ียงโคเนื้อ

ประสบปัญหาด้านคณุภาพของเนือ้โคตามมาตรฐาน	จากสถติมิกีารส่งโคเนือ้	ปี	2553	

การส่งโคเนื้อมีชีวิตออกสู่ภายนอกประเทศขาดดุลการน�าเข้าเนื้อโคคุณภาพสูง	 380	

ล้านบาท	ท�าให้เกษตรกรเลิกการเลี้ยงโคเนื้อเป็นจ�านวนมาก3 

	 สระบุรีเป็นจังหวัดที่มีทั้งอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม	 โดยเป็นเกษตรกร 

จากต�าบลตาลเดี่ยว	 อ�าเภอแก่งคอย	 จังหวัดสระบุรี	 ถึงร้อยละ	 20	 ของจ�านวน

ประชากรทั้งหมด4	 และเมื่อเปรียบเทียบการเล้ียงโคเนื้อทั้งหมดของอ�าเภอแก่งคอย	

1 	 กรมปศุสัตว์.	2555.	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโคเนื้อ	ปี	2555-2559.	(อัดส�าเนา).	
2 DiCostanzo,	A.	n.d.		Economics	of	Backgrounding	Cattle.	Available	http://www.extensi.umn.edu/agriculture/beef/	 

	 compents/homestudy/stocker_less6.pdf.	Retrieved	May	21,	2014.
3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.	ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร.	ม.ป.ป.	สถิติวัตถุดิบอาหารโคส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร.	จากเว็บไซต์	 

	 http://www.oae.	go.th/ewt_news.php?nid	=141&	filename=new.	สืบค้นวันที่	21	พฤษภาคม	2557.
4 องค์การบรหิารส่วนต�าบลตาลเดีย่ว	อ�าเภอแก่งคอย	จงัหวดัสระบรีุ.	2557.	บทสรปุองค์การบรหิารส่วนต�าบลตาลเดีย่ว	อ�าเภอแก่งคอย	

	 จังหวัดสระบุรี.

ผู้เขียน:		 	 ดร.วริพัสย	์เจียมปัญญารัช

หน่วยงาน:		 ส�านักวิชาทรัพยากรการเกษตร	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาด�าเนินงาน:		 มกราคม	2557	ถึง	ธันวาคม	2557

ค�าส�าคัญ:		 การเลี้ยงเพื่อปรับโครง		อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องส�าเร็จรูป		

	 	 อาหารหยาบ		หญ้าเนเปียร์ปากช่อง	1

การพัฒนาการรวมกลุ่มเกษตรกร
เพื่อความยั่งยืน:	การผลิตอาหารเลี้ยงโคเนื้อใช้เอง
ของเกษตรกร	ต�าบลตาลเดี่ยว	อ�าเภอแก่งคอย	
จังหวัดสระบุรี
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เฉพาะต�าบลตาลเดี่ยว	 มีการเลี้ยงโคเนื้อร้อยละ	 12.10	 ซึ่งเป็นอันดับสามของอ�าเภอแก่งคอย	 โดยเกษตรกรจะนิยมซื้อ 

โคเนื้ออายุไม่เกิน	6	เดือน	น�า้หนักไม่เกิน	300	กิโลกรัม	มาท�าการเลี้ยงเพื่อปรับโครงให้มีปริมาณกล้ามเนื้อและปริมาณ

ไขมันที่เหมาะสมระยะหนึ่งคือ	2-6	เดือน	โดยการปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติในบริเวณใกล้เคียง	เช่น	บริเวณสุสานเซี่ยงเข่ง

และสุสานฮั่งกัง	เป็นต้น	และซื้ออาหารเสริมเมื่อได้น�้าหนักที่ต้องการจะขายเพื่อเลี้ยงแบบขุนต่อไป	

	 การเลีย้งแบบปรบัโครงนัน้เกษตรกรจะอาศยัการเลีย้งแบบธรรมชาต	ิและไม่ได้มกีารวางแผนด้านต่างๆ	เช่น	ปรมิาณ

และโภชนะอาหารของโค	 ตลาดการรับซ้ือ	 รายได้และก�าไร	 การส่งเสริมเกษตรกรผู้เล้ียงปศุสัตว์จึงเป็นการแก้ปัญหา

เกษตรกรด้านการรวมกลุม่และพฒันากระบวนการผลติ	การเล้ียง	และการตลาดเพ่ือให้เกดิความยัง่ยนื	ดงันัน้	การส่งเสริม

การเลี้ยงโคเพื่อปรับโครงของชุมชนต�าบลตาลเดี่ยวจะเป็นการสร้างต้นแบบการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน 

ที่ยั่งยืน

ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)
	 การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องส�าเร็จรูป	(Total	Mixed	Ration:	TMR)	ของเกษตรกร

ใช้เอง	 มีวัตถุประสงค์ให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนวัตถุดิบทดแทนในฤดูกาลที่วัตถุดิบมีราคาแพง	 เกษตรกร 

สามารถผลิตอาหารผสมส�าเร็จรูปเพื่อใช้เองในชุมชน	 เกษตรกรท�าบันทึกต้นทุนด้านอาหารสัตว์เพื่อเกษตรกรสามารถ

เปรียบเทียบต้นทุนด้านอาหารสัตว์ในฤดูกาลต่างๆ	 ได้	 และเป็นต้นแบบต่อชุมชนอื่นๆ	 โดยใช้กระบวนการวิจัย 

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	(Participation	Action	Research:	PAR)	โดยมีความร่วมมือดังต่อไปนี้

	 •	 คน	ประกอบด้วย	คณาจารย์	นิสิต	ส�านักวิชาทรัพยากรการเกษตร	นักวิจัย	ปศุสัตว์อ�าเภอแก่งคอย	ศูนย์วิจัย 

	 	 และพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา	และเกษตรกรชุมชนตาลเดี่ยว

	 •	 องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย	 1)	 โภชนะของอาหารสัตว์	 2)	 ลักษณะการเล้ียงเพื่อเพิ่มคุณภาพ	 3)	 แนวคิด 

	 	 การลดต้นทุนจากการรวมกลุ่ม	4)	การจัดท�าบัญชีต้นทุนการเลี้ยงโคปรับโครง

	 •	 วัสดุอุปกรณ์	 จากส�านักวิชาทรัพยากรการเกษตร	 ปศุสัตว์อ�าเภอแก่งคอย	 และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร 

	 	 สัตว์นครราชสีมา	กรมปศุสัตว	์และวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น

	 •	 งบประมาณ	จากโครงการสระบุรีเข้มแข็ง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefits)
	 •	 ชุมชนตาลเดี่ยว	 จากการท่ีเกษตรกรมีความเข้าใจและสามารถผลิตอาหารหยาบหรือพืชอาหารสัตว์	 เพื่อ 

	 	 ลดต้นทุนของอาหารสัตว์ในฤดูกาลต่างๆ	 ได้	 ท�าให้กลายเป็นชุมชนต้นแบบและแหล่งเผยแพร่ความรู ้

	 	 แก่ชุมชนอื่น	

	 •	 มหาวิทยาลัย	 ในด้านการเรียนการสอน	 ท�าให้นิสิตได้มีโอกาสเรียนรู้แนวทางการส่งเสริมการรวมกลุ่มของ 

	 	 เกษตรกร	 กลายเป็น	 Social	 lab	 ส�าหรับนิสิต	 ส่วนด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ	 ท�าให้คณาจารย ์

	 	 และนักวิจัยปรับแนวทางการเข้าถึงชุมชนโดยการน�าปัญหาของชุมชนมาเป็นโจทย์ในการแก้ไขปัญหาของ 

	 	 ชุมชน

เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	และน�าไปสู่ผลงานวิชาการ	(Knowledge	sharing	and	scholarship)
 ขั้นส�ารวจชุมชน	การจัดอบรมเกษตรกรเรื่องการผลิตอาหารผสมส�าเร็จรูปแก่เกษตรกรเลี้ยงโค	เพื่อปรับโครงใน

ชุมชนต�าบลตาลเดี่ยว	อ�าเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี	มีผู้เข้าร่วมโครงการจ�านวน	22	ครัวเรือน	แยกตามสภาพเศรษฐกิจ

และสังคมพบว่า	เกษตรกรที่เข้าร่วมส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง	36-45	ป	ีการศึกษาระดับประถมศึกษาและมีรายได้จากการ

ขายโคเนื้อหลังการปรับโครงระหว่าง	5,000-15,000	บาทต่อปี	 รายได้อื่นของเกษตรกรในชุมชนจะมาจากอาชีพรับจ้าง

และการได้รบัเงนิจากลกูหลานทีส่่งเข้ามาให้ใช้สอย	ซึง่จดุเด่นของชมุชนนีค้อื	การรวมกลุ่มของเกษตรกรทีม่คีวามเข้มแขง็	
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และทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีสามารถน�ามาท�าเป็นวัตถุดิบมีความหลากหลาย	แต่ขาดการส่งเสริมสนับสนุนด้านความรู้

ทางการเกษตร	ประกอบกับเกษตรกรมีปัญหาหนี้สินจึงท�าให้ชุมชนนี้มีรายได้เฉลี่ยค่อนข้างต�า่	

	 ขัน้เตรยีมการ	เริม่ต้นจากการท�าความเข้าใจกบัเกษตรกรและเตรยีมความพร้อมในด้านการผลติอาหารหยาบหรอื

หญ้าเลี้ยงสัตว์	เช่น	หญ้าแพงโกล่า	หญ้าเนเปียร์ปากช่อง	1	เป็นต้น	โดยการปลูกหญ้าเพื่อน�ามาเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์

ของเกษตรกร	 และให้เกษตรกรเรียนรู้ถึงคุณค่าอาหารที่เหมาะสมในการเล้ียงโคเพื่อปรับโครง	 เพื่อให้เกษตรกรสามารถ

ปรับเปลี่ยนวัตถุดิบทดแทนในฤดูกาลท่ีวัตถุดิบมีราคาแพง	 แล้วจึงสาธิตการผลิตอาหารผสมส�าเร็จรูปเพื่อให้เกษตรกร 

เรียนรู้และน�าไปเป็นต้นแบบในการผลิตเพ่ือใช้เอง	 รวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกรจัดท�าบันทึกต้นทุนด้านอาหารสัตว ์

เพือ่ให้เกษตรกรสามารถเปรยีบเทยีบต้นทนุด้านอาหารสตัว์ก่อนและหลงัการเข้าร่วมโครงการฯ	และผลติอาหารเพือ่ใช้เอง

 ขั้นด�าเนินการ	 เกษตรกรจะรวมกลุ่มเพื่อผสมอาหารทุกวันเสาร์	 เนื่องจากเป็นวันที่ทุกคนว่างจากภารกิจและ

กิจกรรมต่างๆ	การผลิตอาหารสัตว์ของกลุ่มจะผลิตเพื่อแจกจ่ายกันใช้ใน	1	สัปดาห	์หลังจากการส่งเสริมการผลิตอาหาร

ผสมส�าเร็จรูป	ทางโครงการฯ	ได้มีการเปรียบเทียบต้นทุนต่างๆ	จากการให้อาหารเสริมหรืออาหารผสมส�าเร็จของฟาร์ม

ต้นแบบ	2	ฟาร์ม	 เนื่องจากทั้งสองฟาร์มมีจ�านวนโคเนื้อที่เลี้ยงใกล้เคียงกัน	และมีลักษณะการเลี้ยงคล้ายคลึงกันเพื่อน�า

มาเป็นต้นแบบให้เกษตรกรครัวเรือนอื่นได้เรียนรู	้ฟาร์มที่เลือกมาคือ	ฟาร์มทิวา-วินัย	แหล่งอาหารโคแทะเล็มคือ	บริเวณ

มลูนธิฯิ	 และฟาร์มมานพ	แหล่งอาหารโคแทะเลม็ทุง่นา	 โดยพบว่า	ทัง้สองฟาร์มประสบปัญหาทีค่ล้ายคลงึกนัคอื	 การขาด	

อาหารหยาบในฤดแูล้ง	ดงันัน้	การให้ฟางกบัโคจงึมคีวามจ�าเป็น	ท�าให้ต้นทนุการเลีย้งโคเนือ้นัน้สงูขึน้	ประกอบกบัเกษตรกร

มีการให้อาหารเสริมโดยไม่ได้มีการวางแผน

 ขั้นสรุปผล	 จากการค�านวณเปรียบเทียบระหว่างการให้อาหารเสริมแบบอาหารผสมส�าเร็จรูป	 กับการให้ตามวิธี

ดั้งเดิมของเกษตรกรเองพบว่า	ต้นทุนด้านอาหารหยาบเป็นตัวแปรส�าคัญของต้นทุนในการเลี้ยง	การส่งเสริมให้ปลูกหญ้า

เนเปียร์ปากช่อง	 1	 เพื่อใช้ในการพัฒนาการผลิตอาหารผสมส�าเร็จรูป	 ซึ่งการผสมอาหารส�าเร็จรูปจะใช้อัตราส่วนตามที่

ค�านวณสดัส่วนทีเ่หมาะสมในการผสมอาหารผสมส�าเรจ็รปู	การเปรยีบเทยีบการเลีย้งแบบดัง้เดมิและการเลีย้งโดยการให้

อาหารผสมส�าเร็จรูปพบว่า	 หากก�าหนดให้ต้นทุนด้านแรงงานเท่ากันและฤดูกาลเดียวกัน	 การเล้ียงแบบให้อาหารผสม

ส�าเร็จรูปจะมีต้นทุนที่ต�่ากว่าการให้อาหารแบบดั้งเดิม	 เม่ือเปรียบเทียบต้นทุนด้านอาหารต่อตัวพบว่า	 ฟาร์มทิวา-วินัย 

มีต้นทุนต่อตัวลดลง	 เมื่ออาหารโคเนื้อเป็นอาหารผสมส�าเร็จรูปร้อยละ	 8.10	 ส�าหรับฟาร์มมานพมีต้นทุนต่อตัวลดลง 

ร้อยละ	53.80	จากการเปรียบเทียบต้นทุนพบว่า	เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อใน	ต�าบลตาลเดี่ยว	ให้ความสนใจและด�าเนินการ

รวมกลุ่มเพื่อผลิตอาหารสัตว์ส�าเร็จรูปเพื่อใช้เอง	 เนื่องจากการรวมกลุ่มจะเป็นการลดต้นทุนด้านการส่ังซ้ือวัตถุดิบ 

และแรงงาน	 นอกจากน้ี	 กิจกรรมการรวมกลุ่มนี้ยังเป็นการช่วยเหลือกันในอาชีพเดียวกันและพึ่งพาอาศัยกันในสังคม 

อย่างสร้างสรรค์

การอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร	เรื่อง	"การบัญชีและคุณค่าอาหารแก่ชมชน	ณ	วัดใหม่สามัคคี	ต�าบลตาลเดี่ยว

อ�าเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี
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เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)
	 การรวมกลุ่มของเกษตรกร	 เพื่อพึ่งพากันในการผลิตอาหารสัตว์ของต�าบลตาลเดี่ยวที่ประสบความส�าเร็จได้นั้น 

เริ่มต้นจากการรวมกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง	 โดยมีผู้น�าที่ใส่ใจและมีระบบการจัดการที่ดี	 รวมถึงมีความรู้จากการ 

ส่งเสริมของภาครัฐและสถานศึกษา	 ท�าให้กลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงโคเน้ือสามารถลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ได้ 

ถงึร้อยละ	8-50	เมือ่เทยีบกบัปีทีผ่่านมา	และการรวมกลุม่นีม้แีนวโน้มพฒันาเป็นวสิาหกจิชมุชนในอนาคตในลกัษณะการ

เป็นแหล่งอุปทานในตลาดโคเนื้อ	ซึ่งถือเป็นต้นน�้าของห่วงโซ่อุปทาน	และความรู้ที่ได้รับจากการส่งเสริมนี้ท�าให้เกษตรกร

สามารถพัฒนามาตรฐานสินค้าของตนเอง	 และมีอ�านาจในการต่อรองราคากับผู้รับซื้อได้	 รวมถึงเป็นชุมชนต้นแบบ 

ในอนาคตเพื่อการผลิตอาหารสัตว์และประกอบอาชีพการเล้ียงโคเนื้ออย่างยั่งยืน	 และแหล่งเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชนอื่น

ที่สนใจ

กระบวนการผสมอาหารส�าเร็จรูปของกลุ่มเกษตรกร
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130    “ศูนย์กลางในการอ�านวยความสะดวก
ด้านการวิจัย	ฝึกอบรม	และถ่ายทอดความรู้ด้านไม้สู่สังคม”

	 ยางพาราเป็นพชืเศรษฐกจิทีน่ยิมปลกูเพือ่จ�าหน่ายน�า้ยางสด	เมือ่ต้นยางพารา

มีอายุได้	25	ถึง	30	ปีและให้น�า้ยางน้อยลง	เกษตรกรจะท�าการตัดโค่นต้นยางพารา

เพื่อปลูกใหม่ทดแทน	 ไม้ยางพาราที่ได้จากการตัดโค่นจะถูกน�าไปแปรรูปในโรงงาน

อตุสาหกรรมไม้ยางพารา	กระบวนการผลติไม้ยางพาราแปรรปูในโรงงานอตุสาหกรรม

ประกอบด้วย	การเลื่อยไม้ซุงยางพารา	การอัดน�้ายาไม้ยางพาราแปรรูป	และการอบ

ไม้ยางพาราแปรรูป	 ซึ่งองค์ความรู้ที่ใช้ในกระบวนการผลิตดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ

ประสบการณ์ของบุคลากรภายในโรงงานเป็นหลัก	ท�าให้ประสิทธิภาพการผลิตไม่สูง

เท่าทีค่วรจะเป็น	และผลผลติไม้แปรรปูไม่เป็นมาตรฐานเดยีวกนัและมคีวามไม่แน่นอน	

เพือ่ให้โรงงานสามารถปรบัปรงุกระบวนการผลติไม้ยางพาราแปรรปูและได้ไม้ยางพารา	

แปรรปูทีม่มีาตรฐาน	ทมีนกัวจิยัศนูย์วจิยัความเป็นเลศิด้านวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมไม้	

มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์	จงึได้พฒันาเครือ่งมอืส�าหรบัช่วยในการปรบัปรกุระบวนการ

ผลิตในขั้นตอนต่างๆ	ของโรงงานอุตสาหกรรมไม้ยางพาราให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)
	 คณะท�างานของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม	้

มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์	ได้ด�าเนนิการวจิยัเพือ่ศกึษาหาองค์ความรูแ้ละพฒันาเทคนคิ

เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูปอย่างต่อเนื่อง	 โดยได้รับทุน

สนับสนุนการวิจัยจากหลายหน่วยงาน	อาทิ	Japan	International	Cooperation	

Agency	 (JICA)	 ประเทศญี่ปุ่น	 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค	 10	 จังหวัด

สุราษฎร์ธานี	 ในโครงการส�ารวจเพื่อลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตไม้ยางพารา

แปรรูปของโรงงานไม้ยางพาราในจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 เมื่อปี	 2548	 ซึ่งท�าให้ทราบ

ผู้เขียน:		 	 ผศ.ดร.นิรันดร	มาแทน	และคณะ

หน่วยงาน:		 ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	

ระยะเวลาด�าเนินการ:		 ป	ี2548	ถึง	2558

ค�าส�าคัญ:		 ไม้ยางพารา	การเลื่อยไม้ซุง	การอัดน�้ายาไม้แปรรูป	การอบไม้แปรรูป

การปรับปรุงกระบวนการผลิตไม้
ยางพาราแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรม
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ปัญหาต่างๆ	 ในกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูป	 ต่อมาในปี	 2549	 ได้รับทุนต่อเนื่องจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม

ภาค	 10	 จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ภายใต้โครงการวิจัยการปรับปรุงกระบวนการผลิตไม้ยางพารา

แปรรูปเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ค�าปรึกษาทางวิชาการกับกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพาราในพื้นที่จังหวัด

สรุาษฎร์ธาน	ีซ่ึงในปีเดยีวกนัได้ให้ค�าปรกึษาวนิจิฉยัโรงงานทีเ่ข้าร่วมโครงการทัง้หมด	8	โรงงานในพืน้ทีจ่งัหวดัสุราษฎร์ธานี	

นอกจากนี	้ศนูย์วจิยัฯ	ได้รบัทนุจากส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั	(สกว.)	เพ่ือพฒันากระบวนการอบทีม่ปีระสิทธภิาพสงู	

ซึ่งเหมาะสมส�าหรับประยุกต์กับเตาอบท่ีใช้อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมไม้ยางพารา	 และในปี	 2551,	 2553	 และ	 2555	 

คณะผู้วิจัยได้รับทุนจากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต	ิ(วช.)	อย่างต่อเนื่อง	และในป	ี2557	ได้รับทุนจาก	วช.	และ	

สกว.	 เพื่อพัฒนาเครื่องมือส�าหรับช่วยในการปรับปรุงกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่างๆ	 ของโรงงานอุตสาหกรรมไม้

ยางพาราให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน	 ท้ังน้ี	 ในระหว่างการด�าเนินการโรงงานได้ให้ความอนุเคราะห์ทดสอบการใช้งานจริง 

และให้ความเห็นเพื่อปรับปรุงเครื่องมือให้สมบูรณ์มากขึ้น

เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefits)
 อุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูปมีเครื่องมือส�าหรับใช้ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต	 ส่วนนักวิจัย

มผีลงานวชิาการเชงิลกึด้านการอบไม้ตพีมิพ์ในวารสารวชิาการชัน้น�าด้านไม้ในระดบันานาชาต	ิเช่น	Wood	Science	and	

Technology	Journal	ซึ่งเป็นหลักประกันส่วนหนึ่งว่า	เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่แนะน�าให้กับโรงงานอุตสาหกรรมใช้

นั้นมีความถูกต้องทางวิชาการและมีความทันสมัย	 เป็นการวิจัยบนพื้นฐานความต้องการของอุตสาหกรรมในพื้นท่ีใน

ประเทศ	ในขณะเดียวกนังานดงักล่าวกต็อบสนองภารกจิของมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์	ในการจดัตัง้หน่วยวจิยัวทิยาศาสตร์

และวิศวกรรมไม	้ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนสถานะเป็นศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม	้ในป	ี2557	ใน

การเป็นศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่น�าไปสู่การน�าไม้มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ	พัฒนานักวิจัยใหม่	 และบัณฑิต

เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมไม้	รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการอ�านวยความสะดวกด้านการวิจัย	ฝึกอบรม	

และถ่ายทอดความรู้ด้านไม้สู่สังคม

เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	และน�าไปสู่ผลงานวิชาการ	(Knowledge	sharing	and	scholarship)
	 จากสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป	คณะผู้วิจัยได้ท�าการ

พัฒนาระบบและโปรแกรมเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต	 โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและทดสอบการใช้งานใน 

โรงงานจริง	ดังนี้	

	 •	 SawWooD	 เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้น	 เพื่อช่วยให้บุคลากรในโรงงานไม้ยางพาราแปรรูป 

	 	 สามารถออกแบบรูปแบบการเลื่อยไม้ซุงที่เหมาะสมในคอมพิวเตอร์ก่อนท�าการเลื่อยจริง	 และสามารถใช้ 

	 	 ในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ที่ท�าการเลื่อยไม้ซุงให้ตัดสินใจในการเลื่อยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ	 

	 	 โปรแกรมสามารถใช้วเิคราะห์รปูแบบการเลือ่ยในรปูแบบต่างๆ	ใช้ได้กบัไม้ซงุกลม	เรยีว	และร	ีและจะแสดงผล 

	 	 ในส่วนของปริมาณไม้ท่อนขนาดต่างๆ	ที่ได้	ราคาไม้ที่ได้	ปริมาณการสูญเสียในรูปปีกไม้และขี้เลื่อย	จ�านวน 

	 	 ครั้งในการตัด	และความยาวรวมในการเลื่อย	เป็นต้น	ได้มีการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมและมอบซอฟต์แวร ์

	 	 ในนามของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับ	วช.	ให้กับโรงงานไม้ยางพาราแปรรูป	จ�านวน	30	โรงงาน

	 •	 ImPregWooD	 เป็นระบบวัดและควบคุมความเข้มข้นของน�้ายาโบรอนที่จะท�าการอัดเข้าเน้ือไม้ยางพารา 

	 	 ให้มีความเข้มข้นคงท่ีทุกรอบของการอัดน�้ายา	 เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นนี้จะช่วยให้โรงงานสามารถผสมน�้ายา 

	 	 ให้มีความเข้มข้นตามที่ต้องการได้อย่างแม่นย�า	 ซึ่งจะเป็นการใช้สารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 

	 	 ระบบประกอบด้วย	 เครื่องวัดความถ่วงจ�าเพาะความละเอียดสูงที่สร้างขึ้นเองในศูนย์วิจัยฯ	 ชุดหลอดแก้ว 

	 	 ส�าหรับถ่ายเทน�้ายา	ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส�าหรับค�านวณ	รวมแผ่นซีดีและคู่มือการใช้ได้มีการติดตั้งระบบ 

	 	 ให้กับโรงงานไม้ยางพาราแปรรูป	จ�านวน	17	โรงงาน
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	 •	 DryWooD	 เป็นระบบควบคุมการอบไม้อัตโนมัติ	 เพื่อให้โรงงานสามารถควบคุมสภาวะการอบในเตาอบได้ 

	 	 อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยควบคุมการอบไม้ยางพาราผ่านทางไมโครคอนโทลเลอร์และคอมพิวเตอร์	 ซึ่ง 

	 	 เชือ่มต่อกนัด้วยระบบไร้สาย	ระบบสามารถควบคุมการอบได้หลายเตาพร้อมๆ	กนั	ผู้ใช้สามารถตัง้โปรแกรม 

	 	 ควบคุมการอบไม้ในรูปแบบต่างๆ	 ได้	 โดยการควบคุมสามารถท�าได้จากไมโครคอนโทลเลอร์ที่หน้าเตาอบ 

	 	 หรือจากคอมพิวเตอร์ในห้องควบคุม	 ทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลงค�าสั่งระหว่างการอบได้	 หากการอบใน 

	 	 ขั้นตอนน้ันยังไม่เสร็จสิ้น	 ระบบมีหน่วยความจ�าส�ารอง	 มีระบบเก็บข้อมูล	 ท�าให้โรงงานสามารถพัฒนา 

	 	 เทคนิคการอบไม้ของตนเองได	้ได้ท�าการติดตั้งระบบให้กับโรงงานไม้ยางพาราแปรรูป	จ�านวน	6	โรงงาน

DryWooD:	ระบบควบคุมการอบไม้ยางพาราอัตโนมัติ

ลิขสิทธิ์ในนาม	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	เลขที่	283837	วันที่	27	พฤศจิกายน	2555
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เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)
ตัวอย่าง ผลการใช้ระบบควบคุมการอัดน�า้ยา ImPregWooD

ตัวอย่างผลการใช้ระบบควบคุมการอบไม้อัตโนมัติ DryWooD

	 1.	 ปริมาณของน�า้ยา	 จากการค�านวณและปริมาณการใช้โดยไม่	 สามารถรู้ผลของความเข้มข้นได้ทุกขณะ
	 	 	 สามารถรู้ผลของความเข้มข้นในขณะ	 โดยดูจากค่าความถ่วงจ�าเพาะของน�้ายา
	 	 	 ปฏิบัติการได้	 ที่ผสมแล้ว	ซึ่งท�าให้เกิดความพอดีของ
	 	 	 	 การใช้น�้ายาไม่มากหรือน้อยเกินไป

	 2.	 ความใสขุ่นของน�า้ยา	 ต้องดูจากการปล่อยน�้ายาทิ้งจากปลายท่อ	 ดูความขุ่นใสจากหลอดทดลองได้ทุกขณะ
	 	 	 ซึ่งไม่สะดวก	 ท�าให้การกรองสารละลายมีความสะดวก
	 	 	 	 ยิ่งขึ้น	ความสะอาดของสารละลายมีผลต่อ
	 	 	 	 ความขาวของเนื้อไม้

	 3.	 ความยากง่ายของการค�านวณ	 เป็นการใช้สารเคมีที่ตายตัว	 มีกราฟแปลงค่าความถ่วงจ�าเพาะเป็น
	 	 การใช้สารเคมี	 	 ความเข้มข้นของน�้ายา	สามารถชั่งปริมาณ	
	 	 	 	 สารเคมีได้ง่ายท�าให้ไม่เกิดการสิ้นเปลือง

	 1.	 ความเสถียรของสีไม้	 สีขาวแต่ยังไม่สม�า่เสมอทั้งแผ่นไม้และไม้	 สีขาวนวลสม�า่เสมอทั้งแผ่นไม้และก้อนไม้
	 	 	 ทั้งก้อนบนและล่าง	 บน	ล่าง	หน้า	หลัง

	 2.	 ความชื้นของแผ่นไม้	 ความชื้นในแต่ละแผ่นหัวท้ายแตกต่างกัน		 ความชื้นสม�า่เสมอในแต่ละแผ่น
	 	 	 3-4%	 และไม้ทั้งเตาความชื้นสม�า่เสมอ

	 3.	 การโค้งงอของไม้	 ไม้มีความโค้งงอสูง	5-6%	 การโค้งงอลดลงเหลือประมาณ	1%

	 4.	 การแตกของไม้แผ่น	 แตกประมาณ	2-3%	 การแตกลดลงไม่ถึง	1%

	 5.	 การตั้งค่าจาก	Computer	 ไม่มี	Computer	ใช้ระบบ	Manual		 สามารถควบคุมการสั่งงานในระบบ
	 	 	 อาศัยความช�านาญและขยันของคนงาน	 Computer	ได้เลย	เป็น	Automatic
	 	 	 ซึ่งบางครั้งผิดพลาดและบกพร่องเป็น	 สั่งควบคุมการจ่ายไอ	การ	Spray	การปิดเปิด
	 	 	 ประจ�าในการหรี่	Valve	ปิด/เปิดการจ่ายไอ	 ปล่อง	ท�าให้ลดการผิดพลาดจาก	Human		
	 	 	 	 error	ได้มาก

	 6.	 การดูประเมินผล	 ดูจากบันทึกของคนงาน	ซึ่งจริงบ้างไม่	 สามารถดูใบบันทึกของการอบในตลอดเวลา
	 	 	 จริงบ้าง	คลาดเคลื่อน	 ที่ท�าการอบ	และสามารถดูย้อนหลังได้ทั้งที่
	 	 	 	 อบในปัจจุบันและอดีต

	 7.	 In	process	control	 ดูแลยากโดยเฉพาะเมื่อมีหลายๆ	เตา	 ง่ายต่อการควบคุมแม้ว่าในอนาคตจะมีการ
	 	 	 ต้องเดินขึ้นๆ	ลงๆ	ตลอดเวลา	 เพิ่มเติมเตาอบมากขึ้นก็ตาม	

	 8.	 การติดตามความเสียหาย	 ใบพดัหกั	ลกูปืนมอเตอร์เสยี	หรอืความเสยีหาย	 สามารถดูแลในระบบ	Computer	ได้
	 	 ของอุปกรณ์ในเตาอบ	 ที่อยู่ในเตาอบเป็นการยากมากที่จะดูแล	 เพราะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจาก
	 	 	 ทันท่วงทีต้องเสียเวลาไปหลายชั่วโมงหรือ	 อุณหภูม	ิDry	bulb	ซ้ายขวา	และการขึ้นลง
	 	 	 จากการผดิสงัเกตจากเสยีงหรอืสายพานหลดุ	 ของอณุหภมูจิะผดิสงัเกตซึง่สามารถรูถ้งึปัญหา 
	 	 	 	 แก้ไขได้ทันท่วงที

	 9.	 การติดตามการท�างานของ	 ดูได้จากใบบันทึกของคนงาน	 หากว่าคนงานใส่ไม้ฟืนไม่สม�่าเสมอดูได้จาก
	 	 คนงานการใส่ไม้ฟืนเข้า	Boiler	 ซึ่งจริงบ้างไม่จริงบ้าง	 กราฟอุณหภูมิซึ่งจะแสดงความผิดปกติของ	
	 	 	 	 อุณหภูมิทันที

	 10.	 การประหยัดไอน�า้	 ไอน�้าต้องเปิดอยู่ตลอดเวลาการท�างาน		 ไอน�า้ใช้จ่ายเท่าที่อุณหภูมิที่ควบคุมไว้ท�าให้
	 	 	 ท�าให้สิ้นเปลืองไอน�้าหรือเชื้อเพลิงและ	 ประสทิธภิาพการใช้ไอน�า้หรอืเชือ้เพลงิประหยดั
	 	 	 อุปกรณ์ต่างๆ	ในห้องอบจะสึกหรอเร็ว	 มากขึ้น

ล�าดับ รายละเอียด ก่อนใช้งาน หลังใช้งาน

ล�าดับ รายละเอียด ก่อนใช้งาน หลังใช้งาน

ข้อมูลจากคุณเจษฎา	อังวิทยาธร	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	นครศรีพาราวู้ด	จ�ากัด	จังหวัดนครศรีธรรมราช
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134    “จากผลไม้พื้นเมืองสู่เอกลักษณ์ประจ�าจังหวัดสกลนคร”

	 จากการศึกษาความหลากหลายของผักพื้นบ้านอีสานร่วมกันระหว่างสถาบัน	

วิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร	 (ปัจจุบันคือ	 คณะทรัพยากรธรรมชาต	ิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 วิทยาเขตสกลนคร)	 ส�านักงานปฏิรูปที่ดิน

จังหวัดสกลนคร	และกลุ่มอินแปง	ท�าให้เล็งเห็นศักยภาพของหมากเม่าในฐานะเป็น

ไม้ผลพื้นเมืองที่น่าจะน�ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและ

เป็นพืชเอกลักษณ์ของจังหวัดสกลนครได้	 จากจุดเริ่มต้นดังกล่าวท�าให้มีการพัฒนา

หมากเม่าและผลติภณัฑ์ในหลายมติ	ิจนกลายเป็นธรุกจิท้องถิน่ทีท่�ารายได้ให้กบัชมุชน	

โดยเริ่มจากการพัฒนาหมากเม่าให้เป็นน�้าผลไม้ครั้งแรกในปี	 2538	 ดังแผนภาพ 

เส้นทางการพัฒนาหมากเม่าสกลนคร

ผู้เขียน:   อาจารย์กรรณิการ์	สมบุญ	และอาจารย์สุดารัตน์	สกุลคู

หน่วยงาน:		 คณะทรัพยากรธรรมชาต	ิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	

	 	 วิทยาเขตสกลนคร

ระยะเวลาด�าเนินการ:		 ป	ี2538	ถึง	2558

ค�าส�าคัญ:  บูรณาการ	ผลไม้ท้องถิ่น	การมีส่วนร่วม	

หมากเม่าสกลนคร
งานวิจัยสู่ธุรกิจชุมชน
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ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)
 Internal engagement	การด�าเนินงานนี้มีการบูรณาการบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มาจากหลากหลายสาขา

วิชาทั้งพืชศาสตร์	 สัตวศาสตร์	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	 เศรษฐศาสตร	์ และบริหารธุรกิจ	 ซึ่งจะมีบทบาท	

หน้าที่ต่างกันไปตามความเชี่ยวชาญในห่วงโซ่การผลิตหมากเม่าตั้งแต่งานต้นน�้า	 การพัฒนาความรู้ของเกษตรกร	 และ 

ผู้มีความสนใจเรื่องสายพันธุ์หมากเม่าที่มีคุณภาพดี	 ตลอดจนเรื่องการปลูก	 การดูแลรักษาหมากเม่าให้ประสบผลส�าเร็จ	

กลางน�้า	 เป็นท่ีปรึกษาและถ่ายทอดความรู้	 เทคโนโลยีด้านการแปรรูปน�้าผลไม้	 และไวน์ผลไม้ให้กับผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์

จากหมากเม่า	ตลอดจนให้ค�าแนะน�าและค�าปรกึษาผูแ้ปรรปูผลติภณัฑ์น�า้หมากเม่าให้ผลติสนิค้าทีม่คีณุภาพได้มาตรฐาน

และมีความปลอดภัย	และปลายน�้า	เป็นที่ปรึกษาและประสานงานในเรื่องของการตลาด	

 External engagement คณะทรัพยากรธรรมชาต	ิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตสกลนคร	

เป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาหมากเม่าของจังหวัดสกลนครร่วมกับภาคีต่างๆ	 ใน

จงัหวดัสกลนคร	เช่น	ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั	ส�านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดั	ส�านกังานสรรพสามติจงัหวดั	ส�านกังาน

พาณิชย์จังหวัด	 ส�านักงานเกษตรจังหวัด	 ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกจังหวัดสกลนคร	

รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหมากเม่าสกลนคร	 โดยในปี	 2547	 ได้มีการจัดตั้งชมรมหมากเม่าสกลนคร	 ประกอบด้วย	

เกษตรกรผู้ปลูกหมากเม่า	 ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหมากเม่า	 และผู้จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป	 รวมถึงผู้ที่มี

ความสนใจเรื่องหมากเม่า	หรือนักวิชาการ	โดยมีคณะกรรมการด�าเนินงานซึ่งมาจากการเลือกตั้ง	และใช้การประชุมเป็น

พื้นที่ในการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันในการพัฒนาหมากเม่าของจังหวัดสกลนคร		

การศึกษาความ
หลากหลายผักพื้นบ้าน

อีสาน

การวิจัยและพัฒนา
น�า้หมากเม่าเข้มข้น

การวิเคราะห์คุณค่าทาง
โภชนะของผลหมากเม่า

ต้นหมากเม่าของ
พ่อตื้อบาลา

พัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์
น�า้ผลไม	้แยม

BRUSSLS	EUREKA
2001

Mao	wine	won
Bronze	Prize	of	
Research	and	

industry	Innovation

ก่อตั้งชมรมหมากเม่า
สกลนคร

งานวันหมากเม่าสกลนคร
โครงการ	"ติดตาม
คุณภาพผลิตภัณฑ์
หมากเม่าสกลนคร"

น�าเสนอผลงาน
หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

น�าเสนอผลงาน
หมู่บ้านราชมงคลงานชิมไวน์หมากเม่า

จัดตั้งกองทุนวิจัยและ
พัฒนาหมากเม่าสกลนคร

ได้รับการประกาศขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์	

"น�้าหมากเม่าสกลนคร"	
หมากเม่าสกลนคร

2557

การวิจัย/พัฒนา

มากกว่า 10 เรื่อง

2547

2538

ตั้งศูนย์เรียนรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ผลิตเครื่องดื่ม"	สหกรณ์
การเกษตรโนนหัวช้าง"	

จ�ากัด

เส้นทางการพัฒนาหมากเม่าสกลนคร
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เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefits)
	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหมากเม่าตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นน�า้คือ	เกษตรกรผู้ปลูก	กลางน�า้คือ ผู้ประกอบการแปรรูปได้

รับประโยชน์อย่างมากในการสร้างธุรกิจเพิ่มมูลค่าแปรรูปผลิตภัณฑ์น�้าหมากเม่าและไวน์หมากเม่า	 ท�าให้เกิดการจ้าง

แรงงานในท้องถิน่	กระตุน้เกษตรกรให้มกีารปลูกสร้างสวนหมากเม่าโดยการรบัซ้ือผลหมากเม่าในชมุชน	เกดิธรุกจิรวบรวม

วตัถดุบิผลหมากเม่าเพือ่น�าส่งโรงงานแปรรูป	ตลอดจนธุรกจิจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรปูจากหมากเม่าสู่ผู้	บรโิภคซึง่ถอืเป็น

ปลายน�้า	นอกจากนี้	หน่วยงานภาครฐั	ยงัท�างานในด้านการส่งเสรมิสนบัสนุนเพื่อให้ธรุกจิหมากเม่าได้พฒันาต่อไปอย่าง

มั่นคง	ได้มีการใช้ผลงานวิจัยของนักวิชาการมาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทั้งในด้านการแปรรูปการปลูก	และด้านการ

จัดการธุรกิจ	โดยมีชมรมหมากเม่าสกลนครขับเคลื่อนธุรกิจหมากเม่าไม่ให้หยุดนิ่ง

	 ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร	 ได้มีการเชื่อมโยงกับภารกิจต่างๆ	 ของ

มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี	2539	จนถึงปัจจุบัน	และได้รับความร่วมมือจากหลายๆ	หน่วยงาน	ด้านการบริการทางวิชาการได้

เข้าร่วมโครงการหมูบ้่านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และโครงการคลินกิเทคโนโลย	ีกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

มผีลท�าให้สามารถท�างานวจิยัพฒันาผลติภณัฑ์โดยใช้เทคโนโลยทีีช่มุชนเข้าถงึได้	และการใช้งบประมาณของแหล่งทนุวจิยั

ต่างๆ	 เช่น	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ (สวทช.)	 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)	เป็นต้น	ในการพัฒนาการวิจัยในด้านต่างๆ	รวมถึงด้านการเรียนการสอน	

สนับสนุนให้นักศึกษาจัดท�าโครงการ	หรือศึกษาดูงานในสถานประกอบการแปรรูป	และเป็นวิทยานิพนธ์ของบุคลากรใน

การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา	และกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ	เช่น	การท�าโครงงานของนักศึกษาในรายวิชา

ปัญหาพเิศษของสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร	และสาขาพชืศาสตร์	ด้านการวจิยัและพฒันา	สนบัสนนุ

ในรูปแบบงบประมาณในการส่งเสริมองค์ความรู้	 ท�าให้การด�าเนินงานวิจัยและการพัฒนา	 หมากเม่าสกลนครยังคง 

ด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง	โดยได้บูรณาการกับการเรียนการสอน	

เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	และน�าไปสู่ผลงานวิชาการ	(Knowledge	sharing	and	scholarship)
	 การท�างานท่ีมีระยะเวลายาวนานและต่อเนื่อง	 ท�าให้เกิดการขยายภาคีร่วมท�างานที่กว้างขวางเพิ่มขึ้น	 โดย 

ในระยะเริ่มต้นภาคีหลักจะอยู่ในระดับท้องถิ่นคือ	 เกษตรกร	 ผู้ประกอบการ	 หน่วยงานภาครัฐ	 และมหาวิทยาลัย	 

การเรยีนรูจ้ะเฉพาะกลุม่ในพืน้ทีข่องจงัหวดัสกลนคร	แต่ต่อมาในระยะเติบโตเมือ่ผลิตภัณฑ์หมากเม่าเป็นทีรู่จ้กัและมกีาร

จ�าหน่ายสูผู่บ้รโิภคในระดบัประเทศท�าให้ได้รบัความสนใจจากภาคนีอกพืน้ทีม่ากขึน้	อาท	ิแหล่งทนุ	ผูป้ระกอบธรุกจิอาหาร	

จึงเกิดการรวมกลุ่มในรูปแบบของชมรมหมากเม่าสกลนครเพื่อเป็นพื้นที่กลางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างภาคีหลัก	

และกองทุนวิจัยและพัฒนาหมากเม่าสกลนครในปัจจุบัน	ซึ่งจากการท�างานบนฐานองค์ความรู้ซึ่งคู่ขนานระหว่างภารกิจ

ในการให้บริการวิชาการกับภารกิจการวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา	ท�าให้เกิดผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับ

หมากเม่ามากกว่า	10	 เรื่อง	ตั้งแต่ต้นน�้า เช่น	การขยายพันธุ์ที่เหมาะสม	ความหลากหลายทางพันธุกรรมการเขตกรรม

และพกิดั	แมลงศตัร	ูแมลงศตัรธูรรมชาติ	กลางน�า้ เน้นไปทีก่ารพฒันาและแปรรปูผลติภณัฑ์จากหมากเม่า	ประเภทอาหาร

และเครื่องดื่ม	ได้แก่	ไวน์	น�้าผลไม้	ลิเคียว	ชาใบเม่า	และเยลลี	่ประเภทเครื่องส�าอาง	ได้แก่	สบู่	และโลชั่น	รวมถึงประเภท

สมุนไพร	ซึ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมสาสตร	์ส่วนปลายน�า้	เช่น	การศึกษาตลาดและแผนกลยุทธ์
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เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)
	 การพฒันาหมากเม่าสกลนครโดยการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากงานวจิยัสูช่มุชนท�าให้เกดิธรุกจิชมุชนทีม่เีงนิหมนุเวยีน

ในระบบธุรกิจหมากเม่าไม่ต�า่กว่า	300	ล้านบาท	สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนทั้งผู้ปลูกหมากเม่า	ผู้จ�าหน่ายผลหมากเม่า	

ผู้จ�าหน่ายต้นพันธุ์หมากเม่า	 โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์หมากเม่าที่ต้องจ้างแรงงานในขบวนการผลิต	 ตั้งแต่การคัดแยก 

ผลเม่าซึ่งเป็นงานที่ไม่ต้องใช้แรงงานมาก	สามารถจ้างแรงงานคนชรา	และเด็กที่มาหารายได้ในเวลาว่างได	้แรงงานหนุ่ม

สาวที่ต้องใช้ในการเก็บผลหมากเม่าจากต้น	 และการแปรรูปผลิตภัณฑ์หมากเม่า	 จนปัจจุบันหมากเม่าได้รับความสนใจ

จากทั้งภาครัฐและเอกชน	มีนักธุรกิจให้ความสนใจจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์หมากเม่าท�าให้มีความต้องการผลิตภัณฑ์หมากเม่า	

จนท�าให้ผลหมากเม่ามีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด	 โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์มีการปรับปรุงเพื่อให้มีก�าลังผลิต

มากขึ้น	 และได้มาตรฐานตามที่กฎหมายก�าหนด	 มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาสนับสนุนให้มีการขึ้นจดทะเบียนสิ่งบ่งชี ้

ทางภูมิศาสตร์	 หมากเม่าสกลนคร	 และน�้าหมากเม่าสกลนคร	 ตลอดจนเกิดการตั้งกองทุนวิจัยและพัฒนาหมากเม่าด้วย

เงินทุนสนับสนุนจากนักธุรกิจ	 และผู้ประกอบการแปรรูปหมากเม่าที่ได้รับประโยชน์และเห็นคุณค่าของงานของ 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตสกลนคร	

	 จากการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่งมาเป็นเวลา	20	ปี	ถอืว่า	ได้บรรลคุวามมุง่หมายร่วมกนัของชมรมหมากเม่าสกลนคร

ทีต้่องการพฒันาหมากเม่าให้เป็นพชืเอกลกัษณ์ของจงัหวดัสกลนคร	โดยยงัมโีจทย์ทีต้่องด�าเนนิการต่อไปคอื	การพฒันาการ

ปลกูหมากเม่าให้ได้ผลผลติเพยีงพอ	และเพือ่ให้ผลติภณัฑ์แปรรปูหมากเม่ามคีณุภาพและความหลากหลายเพือ่ความยัง่ยนื

ของธุรกิจต่อไป	
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138    “เครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวนาโยน	ลดต้นทุน	เพิ่มผลผลิตให้กับ
เกษตรกรและเหมาะสมกับชุมชนอย่างแท้จริง”

	 การท�านาแบบหว่านเมล็ดมีต้นทุนการผลิตสูง	 จากการใช้จ�านวนเมล็ดพันธุ์

ข้าวและการใช้สารเคมีปริมาณมากเพื่อควบคุมวัชพืช	 ท�าให้ปัจจุบันนักวิชาการ	

ทางการเกษตรได้มกีารส่งเสรมิการปลูกข้าวแบบนาโยนเพือ่ลดต้นทนุการใช้เมล็ดพนัธุ์

ข ้าวและลดการใช้สารเคมี	 แต่วิธีการปลูกข้าวแบบนาโยนมีความยุ ่งยากใน

กระบวนการเตรยีมกล้า	เนือ่งจากต้องใช้แรงงานคนอย่างน้อยจ�านวน	3-5	คน	ในการ

โรยเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในถาดเพาะกล้าที่มีจ�านวน	 434	 หลุม	 และการใช้แรงงานคน

ท�าให้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่โรยมีความไม่สม�่าเสมอกัน	 รวมถึงใช้เวลามาก	 จากปัญหา 

ดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้รวบรวมข้อมูลมาออกแบบเครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวนาโยน	 โดย

ค�านึงถึงความสะดวกในการใช้งานจริงและมีหลักการท�างานที่ตรงตามเงื่อนไขขั้น 

พื้นฐานของการท�าข้าวนาโยน	 ซึ่งมีพื้นที่อ�าเภอพิชัย	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 เป็นพื้นที่ 

ปฏิบัติการ

ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)	
	 งานวจิยัออกแบบและพฒันาเครือ่งโรยเมลด็พนัธุข้์าวส�าหรบัการเพาะต้นกล้า

นาโยนด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม	 ได้มีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียน 

การสอนและการบริการวิชาการแก่ชุมชนโดยมีกระบวนการ	ดังนี้

 ขั้นพัฒนาโจทย์วิจัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกับตัวแทนเกษตรกรข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอุตรดิตถ์	 ได้แก่	กลุ่มเกษตรกร

ต�าบลน�้าริด	ต�าบลวังดิน	และต�าบลคอรุม	จนได้แนวทางการพัฒนาโจทย์จากปัญหา

ทีช่มุชนต้องการแก้ไขปัญหาคอื	นวตักรรมโรยเมลด็พนัธุข้์าวนาโยนเพือ่การปลกูข้าว

นาโยนเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตสู่การผลิตข้าวอินทรีย์

ผู้เขียน:		 	 อาจารย์สารัลย	์กระจง	และอาจารย์รัชดา	ค�าจริง

หน่วยงาน:		 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	

ระยะเวลาด�าเนินการ:		 ตุลาคม	2555	ถึง	กันยายน	2556	

ค�าส�าคัญ:		 เครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าว		กล้านาโยน

การพัฒนานวัตกรรม
เครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวส�าหรับกล้านาโยน
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 ขั้นเก็บข้อมูล	ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเกษตรกรข้าวนาโยน	ต�าบลไร่อ้อย	อ�าเภอพิชัย	จังหวัดอุตรดิตถ์	

เพื่อศึกษารายละเอียดของปัญหาในการใช้งานเครื่องมือโรยเมล็ดพันธุ์ข้าว	ท�าให้ทราบเงื่อนไขส�าคัญในการออกแบบและ

พัฒนาที่เกษตรกรจะสามารถใช้งานได้จริงคือ	 เคร่ืองนี้ต้องสามารถลดการสูญเสียเมล็ดพันธุ์ข้าว	 ลดเวลาในการท�างาน	 

ลดการใช้แรงงานคน	ใช้งานสะดวกรวดเร็ว	และท�างานด้วยระบบอัตโนมัติ		

 ขัน้ออกแบบและพฒันา	ได้มกีารแลกเปล่ียนเรยีนรูก้บักลุ่มเกษตรกรข้าวนาโยนและเครอืข่าย	โดยร่วมกนัออกแบบ	

ทดลองหาประสิทธิภาพและปรับปรุง	 จนได้นวัตกรรมต้นแบบที่ใช้โรยเมล็ดพันธุ์ข้าวนาโยนเพื่อลดต้นทุน	 และเพิ่ม 

ผลผลิตให้กับเกษตรกรท่ีเหมาะสมกับชุมชนอย่างแท้จริง	 ซ่ึงกลุ่มเกษตรกรข้าวนาโยนได้ให้ความอนุเคราะห์พื้นที่ใน 

การด�าเนินการวิจัย	แลกเปลี่ยนเรียนรู	้และถ่ายทอดเทคโนโลย	ีด้วยการสนับสนุนจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่

  ขั้นขยายผล ได้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจกลุ่มต่างๆ	ได้แก่	กลุ่มเกษตรกรข้าวนาโยน 

ต�าบลไร่อ้อย	 อ�าเภอพิชัย	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 กลุ่มเกษตรกรข้าวอินทรีย์	 ต�าบลหาดกรวด	 อ�าเภอตรอน	 จังหวัดอุตรดิตถ	์ 

กลุ่มเกษตรกรข้าวนาโยนและเครือข่ายงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปี	 2556	 อาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย	ีมหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	นอกจากนี	้ยงัได้มกีารน�าเสนอผลงานในโอกาสต่างๆ	อาท	ิร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยี

นวัตกรรมข้าวนาโยนในงานส่งเสริมการปลูกข้าวในโรงเรียนบ้านกองโค	 อ�าเภอพิชัย	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 ร่วมถ่ายทอด 

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง	ThaiPBS	ในงานแข่งขันเครื่องบินปีกหมุนชิงแชมป์ภาคเหนือ	

เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefit)	
	 •	 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรข้าวอินทรีย์	 ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องต้นแบบที่ใช้โรยเมล็ดพันธุ์ข้าว 

	 	 ส�าหรับเพาะกล้านาโยนที่สามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวอินทรีย์ได	้	

	 •	 กลุ่มเกษตรกรข้าวนาโยน	 ต�าบลไร่อ้อย	อ�าเภอพิชัย	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 ได้เรียนรู้และร่วมออกแบบนวัตกรรม 

	 	 ที่ใช้แก้ปัญหาการโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวส�าหรับการเพาะกล้านาโยน	 จนสามารถลดขั้นตอนและกระบวนการ 

	 	 ในการเพาะกล้านาโยนลงได้	 และการน�านวัตกรรมไปใช้ในกลุ่มท�าให้ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวนา 

	 	 โยนได้ดียิ่งขึ้น	 ซึ่งจากการมีส่วนร่วมของคุณพิพัฒน์	 จีนทั่ง	 หัวหน้ากลุ่มเกษตรกรข้าวนาโยน	 ต�าบลไร่อ้อย	 

	 	 อ�าเภอพิชัย	 จังหวัดอุตรดิตถ์	 ต้ังแต่การวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา	 รวมถึงการขยายผลน�า 

	 	 นวัตกรรมเครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวนาโยนไปส่งเสริมให้เครือข่าย	 ส่งผลให้ได้รับรางวัลเกษตรดีเด่นระดับ 

	 	 จังหวัดด้านการใช้นวัตกรรมในการท�านาเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในเวลาต่อมา	 และได้เป็นตัวแทน 

	 	 ประกวดผลงานเกษตรดีเด่นระดับเขตและระดับประเทศ

	 • มหาวิทยาลัย	 งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดโครงการศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเกษตร:	 

	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับเครือข่ายเกษตร	 องค์กรท้องถ่ินจังหวัดอุตรดิตถ์	 และภาคีที่ได้ทุนสนับสนุน 

	 	 จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 และได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานวิจัยเด่นประจ�าปี	 2556	 

	 	 ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วภาคเหนือ	 โดยได้รับการเผยแพร่ทาง 

	 	 รายการโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์	 ส่วนผู้วิจัยได้รับองค์ความรู้การท�าวิจัยเชิงพื้นที่ในการออกแบบ	 และ 

	 	 พัฒนานวัตกรรมท่ีชุมชนมีส่วนร่วมและเป็นความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง	 นอกจากน้ี	 นักศึกษาที่ได้ 

	 	 ร่วมลงพื้นท่ียังได้เรียนรู้ถึงการออกแบบสร้างนวัตกรรมสู่ชุมชนด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 

	 	 ท�าให้เห็นว่า	 การที่จะให้ชุมชนยอมรับเทคโนโลยีต่างๆ	 ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบและ 

	 	 สร้างรวมถึงการน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง		
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เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	และน�าไปสู่ผลงานวิชาการ	(Knowledge	sharing	and	scholarship)	
	 งานนีเ้ป็นการท�างานร่วมกนัระหว่างภาคหีลกัคอื	นกัวชิาการ	กลุม่เครอืข่ายเกษตรกรข้าวอนิทรย์ี	และกลุ่มเกษตรกร

ข้าวนาโยน	ตัง้แต่การพฒันาโจทย์วจิยั	การเกบ็ข้อมลู	การออกแบบและพัฒนา	จนถงึการขยายผลไปสูก่ารใช้งานจรงิ	โดย

การน�าองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ผสานกับความรู้และประสบการณ์ของเกษตรกรในการโรยเมล็ดพันธุ์

ข้าวส�าหรบัเพาะกล้านาโยน	จนท�าให้เกดินวตักรรมเครือ่งโรยเมลด็พนัธุข้์าวนาโยนต้นแบบทีป่ระหยดั	เวลา	แรงงาน	และ

เมล็ดพันธุ์	ซึ่งงานดังกล่าวผู้วิจัยได้น�ามาพัฒนาเป็นผลงานวิชาการโดยการเขียนบทความวิจัยจ�านวน	2	เรื่อง	ได้แก่	เรื่อง 

"การออกแบบและพฒันาเครือ่งหยอดเมลด็ข้าวส�าหรบัการเพาะต้นกล้านาโยน	ด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมของชมุชน"	

น�าเสนอในการประชุมงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่	 (Area-based	 Collaborative	 Research)	ณ	 มหาวิทยาลัยพะเยา 

และ	สกว.	และเรือ่ง	การเพาะกล้านาโยนด้วยเครือ่งหยอดเมลด็ข้าวควบคมุด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เพือ่การเพิม่ผลผลติ	

น�าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	 และมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	

ร่วมกับเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ	โดยบทความวิจัยทั้ง	2	เรื่อง	ได้น�าไปใช้ยื่นขอต�าแหน่งทาง

วิชาการ

ภาพการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างนวัตกรรมกับเกษตรกร
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เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)	
	 เครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวส�าหรับการเพาะกล้านาโยนสามารถแก้ปัญหาทางการเกษตร	 โดยเครื่องมีประสิทธิภาพ

ในการลดจ�านวนคนในการด�าเนินการจาก	3	คนเหลือ	1	คน	ท�าให้ลดต้นทุนแรงงานจากเดิมไปร้อยละ	66.67	ลดเวลาใน

การด�าเนินงานร้อยละ	 90	 ลดต้นทุนการผลิตจากการสูญเสียเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ร้อยละ	 94	 และการใช้ไฟฟ้าของเครื่อง 

8	 ชั่วโมงต่อวัน	 มีค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าอยู่ที่	 4.033	 บาทต่อวัน	 ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกร 

ข้าวนาโยน	 เป็นนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาสนใจการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์มากขึ้นท�าให้ลดการใช้

สารเคมีร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม	ส่งผลดีกับสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค
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	“วิทยาศาสตร์เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน	
(Science	Empowers	Community)”	

	 จากการส�ารวจความต้องการของกลุ่มทอผ้าไทล้ือบ้านทุง่มอก	ต�าบลเชียงบาน	

อ�าเภอเชียงค�า	จังหวัดพะเยา	 เมื่อปลายป	ี2553	พบว่า	กลุ่มทอผ้ามีความต้องการ

ความรูแ้ละเทคนคิเพิม่เตมิในกระบวนการย้อมด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาต	ิเนือ่งจาก

ในปัจจบุนัเริม่มกีารตืน่ตวัถงึอนัตรายทีเ่กดิขึน้จากการใช้สสีงัเคราะห์ส�าหรบังานย้อม

ในอตุสาหกรรมสิง่ทอมากขึน้	เพราะสีสงัเคราะห์บางกลุม่	บางสภาวะ	สามารถเปลีย่น

เป็นสารก่อมะเร็งซึ่งส่งผลให้เกิดอันตรายต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค	 ท�าให้ทางกลุ่ม 

ทอผ้าฯ	 หันมาให้ความสนใจการย้อมด้ายฝ้ายและส่ิงทอด้วยสีธรรมชาติมากขึ้น 

เพราะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม	รวมถึงเป็นสีที่ย้อมได้

ไม่ฉูดฉาด	 แต่เป็นสีที่เย็นตากว่าสีสังเคราะห์	 อย่างไรก็ตาม	 ด้ายฝ้ายท่ีย้อมด้วยสี

ธรรมชาตกิย็งัมข้ีอด้อยกว่าด้ายฝ้ายทีย้่อมด้วยสีสังเคราะห์บางประการ	เช่น	สีตกง่าย	

ไม่ทนต่อการซักและแสงแดด	ปัญหาด้านกระบวนการย้อมที่ยุ่งยากและใช้เวลานาน	

อกีทัง้เป็นการยากต่อการท�าซ�า้เพือ่ให้ได้เฉดสีเดมิทีต้่องการ	เพราะไม่มกีารจดบนัทกึ

อตัราส่วน	และสภาวะทีแ่น่นอนหรอืเหมาะสมในการย้อม	คณะวทิยาศาสตร์	จงึได้น�า 

ความรู้จากงานวิจัยเรื่อง	 “กระบวนการพัฒนาเทคนิคการย้อมสีด้ายฝ้ายด้วยสีย้อม

ธรรมชาติ”	เข้าไปแก้ไขปัญหาของกลุ่มทอผ้าไทลื้อ	ภายใต้ชื่องาน	“ทุ่งมอกโมเดล”	

ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ	“หนึ่งคณะหนึ่งโมเดล”

ผู้เขียน:		 	 ดร.กัลยา	จ�าปาทอง	

หน่วยงาน:		 คณะวิทยาศาสตร	์มหาวิทยาลัยพะเยา

ระยะเวลาด�าเนินการ:  ปี	2553	ถึง	2558

ค�าส�าคัญ:		 กลุ่มทอผ้าไทลื้อ	บ้านทุ่งมอก	สีย้อมธรรมชาติ	

	 	 ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอไทลื้อ		บ้านทุ่งมอก

ทุ่งมอกโมเดล
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ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)
	 ด้วยความมุง่หวงัทีจ่ะน�าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาใช้ควบคมุ	และค้นหาสภาวะทีเ่หมาะสมทีส่ดุในการย้อมสี

ด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติจากพืชบางชนิดที่หาได้ในท้องถิ่น	 โดยการแลกเปลี่ยนความรู	้ เทคนิค	 และวิธีการที่ถูกต้อง

ระหว่างสมาชกิกลุม่ทอผ้าไทลือ้	บ้านทุ่งมอก	และนสิติทีก่�าลังศกึษาในรายวชิาเฮเทอโรไซคลิก	ซึง่ปีแรกของการจดัโครงการ	

(ปี	2553)	สภาวะต่างๆ	ที่น�ามาถ่ายทอดให้กับสมาชิกกลุ่มทอผ้าน�ามาจากงานวิจัยเรื่อง	“การพัฒนากระบวนการย้อมสี

ธรรมชาติจากพืชท้องถิ่นสกุลติ้วในภาคเหนือของไทย”	 โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ	 ได้เรียนรู้เทคนิค	 วิธีการ	 และสภาวะที่

เหมาะสมในการย้อมด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติของพืชสกุลติ้ว	 รวมทั้งได้ทดลองย้อมด้ายฝ้ายด้วยตัวเอง	 นอกจากจะ

ช่วยแก้ปัญหาในเรือ่งการท�าซ�า้แล้วไม่ได้เฉดสเีดมิ	มกีระบวนการย้อมทียุ่ง่ยาก	ปัญหาความคงทนของสต่ีอการซกัและต่อ

แสงแล้ว	ยงัเป็นการเพิม่ทกัษะใหม่ๆ	ให้กับกลุม่ทอผ้าเพือ่เป็นการพฒันาศกัยภาพของกลุม่ทอผ้าให้สามารถพฒันาตวัเอง

อย่างต่อเนือ่งเพือ่การแข่งขนัในอนาคตและเกดิประโยชน์ต่อชุมชน	อกีทัง้ยงัก่อให้เกดิการเรยีนรูร่้วมกนัจากการปฏิบตังิาน	

จริงระหว่างคนรุ่นเก่าคือ	 สมาชิกของกลุ่มทอผ้าในชุมชน	 และคนรุ่นใหม่ซึ่งคือ	 นิสิตนักศึกษาที่เข้าไปมีส่วนร่วมใน 

การถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับชุมชน	 รวมถึงเป็นการส่งเสริมและก่อให้เกิดการสืบทอด

วัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป

	 หลงัจากการด�าเนนิโครงการฯ	ในปีแรกพบว่า	กลุม่ทอผ้ามคีวามพงึพอใจเป็นอย่างมาก	และได้เสนอความต้องการ

เฉดสธีรรมชาตเิพิม่เตมิจากทีไ่ด้อบรมไปแล้ว	นอกจากนี	้กลุ่มทอผ้ายงัต้องการความรูแ้ละเทคนคิในการออกแบบลายผ้าทอ	

เนือ่งจากในปัจจบุนัทางกลุม่ทอผ้าสามารถผลิตผ้าทอมอืได้ในลวดลายทีไ่ม่ค่อยแตกต่างกนัมากนกั	ส่วนใหญ่เป็นลวดลาย

แบบเดิมๆ	ส่งผลไปถึงผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผ้าผืนท�าให้มีสีสันและลวดลายที่ซ�า้ๆ	กันไปด้วย	ดังนั้น	การจัดโครงการฯ	

ในปีถัดไปทางผู้วิจัยจึงได้น�าสภาวะท่ีเหมาะสมจากงานวิจัยของนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการศึกษาอิสระมา

ถ่ายทอดให้กับกลุ่มทอผ้า	 โดยเน้นการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติการเป็นสีย้อมของพืชท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา	 ตลอดจน

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบลายผ้าทอร่วมสมัย	ซึ่งได้รับเกียรติจาก	คุณจารุพันธุ์	ล�าพึงกิจ	ตัวแทนจากกลุ่มวิจัยของ

นักวิชาการด้านสิ่งทอ	อาจารย์เผ่าภิญโญ	ฉิมพะเนาว์	สาขาวิชาการออกแบบ	คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 ภาคพายัพ	 เชียงใหม่	 เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคนิคการออกแบบลายผ้าทอ	 

และการออกแบบผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอร่วมสมัย	 เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เป็นการขยายตลาดให้กับทาง

กลุ่มทอผ้าและเพื่อเป็นการสร้างลวดลายใหม่ที่มีความสวยงามแปลกตา	 แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์อันโดดเด่นของผ้าทอ

ไทลื้อได้	

เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefits)
	 จากการประเมินความส�าเร็จของโครงการฯ	 ตั้งแต่ปี	 2553	 ถึง	 2557	 ซ่ึงประเมินจากแบบสอบถามการน�า 

ไปใช้ประโยชน์พบว่า	 1)	 ผู้เข้ารับการอบรมเทคโนโลยีมีทั้งหมด	 63	 คน	 จากเป้าหมาย	 50	 คน	 2)	 ความพึงพอใจ 

ร้อยละ	89.85	จากเป้าหมายร้อยละ	80	3)	ผู้เข้าอบรมมีมากกว่าร้อยละ	50	สามารถน�าความรู้หลังจากการอบรมไปใช้

ประโยชน์ได	้และผู้เข้ารับการอบรมก็สามารถน�าความรู้ไปเผยแพร่ต่อให้กับบุคคลอื่นได	้และ	4)	ผลผลิตด้ายฝ้ายที่ย้อม

ด้วยสีธรรมชาติมีทั้งหมด	 5	 เฉดสี	 คือ	 สีด�า	 สีน�้าตาล	 สีเขียว	 สีชมพูกลีบบัว	 และสีเหลืองอ่อน	 ซึ่งสีที่ได้จากธรรมชาติ 

เหล่านี้สามารถน�ามาทดแทนสีสังเคราะห์ซึ่งใช้เป็นองค์ประกอบในผ้าซิ่นลายไทลื้อได	้โดยปรกติแล้วผ้าซิ่นลายไทลื้อจะมี

สีทั้งหมด	8	 เฉดสีคือ	 สีด�า	 สีม่วง	 สีเขียว	 สีชมพู	 สีเหลือง	 สีขาว	 สีแดง	 และสีฟ้า	 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ทางกลุ่มหันมา 

ใช้สีธรรมชาติในการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ของทางกลุ่ม	 และเพ่ือเป็นการเพิ่มความสะดวกแก่ผู้ทอผ้าและลด

ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ	คณะผู้วิจัยจึงส่งเสริมการปลูกฝ้ายสีธรรมชาต	ิ“สีน�้าตาล”	และ	“สีเขียว”	ซึ่งได้รับการตอบ

เป็นอย่างดจีากสมาชกิกลุม่ทอผ้าแม่ข่ายบ้านทุง่มอก	อ�าเภอเชียงค�า	และกลุม่ทอผ้าลูกข่ายคือ	กลุม่ทอผ้าบ้านธาตสุบแวน	

อ�าเภอเชียงค�า	 และบ้านทุ่งมอก	 อ�าเภอเชียงม่วน	 นอกจากเป็นการด�าเนินการตามกลยุทธ์ที่เน้นผ้าทอที่เป็นมิตรต่อ 
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สิ่งแวดล้อมเนื่องจากช่วยลดขั้นตอนการย้อมสีผ้าแล้ว	 ยังเป็นการน้อมน�า	 “หลักการเศรษฐกิจพอเพียง”	 ตามแนว 

พระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทีเ่น้นการพึง่พาตนเองเป็นส�าคญัคอื	ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซือ้ฝ้ายลงได้

บางส่วน

 ผลลพัธ์ทางเศรษฐกจิที่เกิดขึ้น	ท�าให้สมาชิกในกลุ่มทอผา้มีรายได้เพิม่ขึ้นคนละ	2,000-3,000	บาทต่อเดอืน	จาก

ทีต่ัง้เป้าหมายไว้	1,500	บาทต่อเดือน	เน่ืองจากผ้าทีท่อด้วยสย้ีอมธรรมชาตมิรีาคาสงูกว่าผ้าทีท่อด้วยสสีงัเคราะห์ประมาณ

ร้อยละ	50-80	เช่น	ผ้าซิ่นที่ทอด้วยสีสังเคราะห์ขายในราคา	350	บาท	แต่เมื่อทอด้วยสีธรรมชาติราคาจะสูงขึ้น	700-750	

บาท	 ทั้งน้ี	 ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของลวดลายที่ทอ	 และผ้าทอผืนใหญ่ส�าหรับตัดทั้งชุดจากที่ทอด้วยสีสังเคราะห์ราคา	

700	บาท	เมื่อทอด้วยสีธรรมชาติแล้วราคาจะเพิ่มขึ้นเป็น	1,500	บาท	ส�าหรับลายผ้าแบบใหม่ที่ได้รับการถ่ายทอดจาก

วิทยากร	 เมื่อเปรียบเทียบราคากับลายเดิมพบว่า	มีราคาที่สูงกว่าเท่าตัวเนื่องจากเป็นลายที่แปลกใหม	่ ไม่ซ�้ากับของเดิม	

ลกูค้าส่วนใหญ่ต้องสัง่จองล่วงหน้าเพราะผลติไม่ทนักบัความต้องการ	และจากการประเมินผลลพัธ์เป็นมลูค่าทางเศรษฐกจิ

ที่เกิดจากการสนับสนุนงบประมาณในโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ประจ�าปีงบประมาณ	 2557	 

ซึ่งประเมินร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพบว่า	 ผลประเมินอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน	 (B/C	

Ratio:	 ผลตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการสนับสนุนโครงการฯ	 ให้ผลมากกว่าหรือให้ผลคุ้มค่ากับงบประมาณที่สนับสนุนไป)	

เป็น	20.89	เท่า

 ผลลัพธ์ทางสังคม	การน�าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปพัฒนา	ปรับปรุง	และถ่ายทอดให้กับ

ชุมชนครั้งน้ีเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมของท้องถิ่น	 และก่อให้เกิดความร่วมมือกันของคนหลายวัยภายในชุมชน	 เพราะ 

ในขั้นตอนของการผลิตผ้าทอจากธรรมชาติหนึ่งผืนต้องอาศัยกระบวนการต่างๆ	 หลายกระบวนการ	 ตั้งแต่การปลูกฝ้าย	

การเก็บเกี่ยว	การท�าให้เป็นเส้นด้าย	การย้อมสีธรรมชาต	ิการทอผ้าฝ้าย	ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ไม่สามารถท�าได้ด้วยคน

คนเดียวหรือกลุ่มเดียว	ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน	ก่อให้เกิดการสร้างกลุ่มทอผ้าที่มีความเข้มแข็งขึ้น	

สามารถพึง่พาตนเองได้และเป็นการสร้างเครอืข่ายของกลุม่ทอผ้าในจงัหวดัพะเยา	ท�าให้ชมุชนมคีวามเข้มแขง็และสามารถ

อยู่ได้อย่างยั่งยืน

เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	และน�าไปสู่ผลงานวิชาการ	(Knowledge	sharing	and	scholarship)
	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืนและสามารถพึ่งพาตัวเองได้	 รวมทั้งสามารถเป็นหมู่บ้านต้นแบบ	 “ทุ่งมอกโมเดล”	 

ที่สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับหมู่บ้านอื่นๆ	 และผู้สนใจต่อไปได้	 เมื่อปลายปี	 2557	 จึงได้มีการจัดตั้งเป็น 

“ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอไทลื้อ	 บ้านทุ่งมอก”	 ขึ้น	 ด้วยความร่วมมือของสมาชิกกลุ่มทอผ้าไทลื้อ	 และกลุ่มตัดเย็บบ้าน 

ทุ่งมอก	คณะครูและอาจารย์โรงเรียนบ้านทุ่งมอก	ประชาชน	และองค์การบริหารส่วนต�าบลเชียงบาน	 เพื่อใช้เป็นแหล่ง

ศึกษาเรื่องราว	ประเพณี	วัฒนธรรมการทอผ้า	ปั่นฝ้าย	ตามแบบฉบับไทลื้ออย่างครบวงจร	ตลอดจนเรียนรู้กระบวนการ

และเทคนิคเกี่ยวกับการย้อมสีด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติ	 การทอผ้าด้วยลายไทล้ือลายต่างๆ	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

“ลายต�่าก๊าว”	 ซ่ึงเป็นลวดลายโบราณอันเป็นภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมการแต่งกายของชาวไทล้ือ	 ในเขตอ�าเภอเชียงค�า	

และพืน้ทีใ่กล้เคยีงมาช้านาน	โดยนยิมใช้เป็นผ้าห่มทบัชดุแต่งงานในงานมงคลหรอืในโอกาสพเิศษ	ซึง่มหาวทิยาลยัพะเยา

ได้น�าลายต�่าก๊าวดังกล่าว	 มาเป็นแถบผ้าทอบนชุดครุยของมหาวิทยาลัย	 ท�าให้ชุดครุยของมหาวิทยาลัยพะเยาม ี

ความสวยงามด้วยลวดลายและมคีวามประณตีจากเทคนคิการทอ	เป็นการน�าคุณค่าของภูมปัิญญาท้องถิน่เข้ามาผสมผสาน

กับพันธกิจการผลิตบัณฑิตและการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว
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	 ในป	ี2558	คณะวิทยาศาสตร์ได้ด�าเนินโครงการการอบรมเรื่องเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมในการย้อมด้ายฝ้าย

ด้วยสย้ีอมธรรมชาตจิากพชืชนดิอืน่	เพือ่เพิม่ความหลากหลายทางเฉดสีให้กบักลุ่มทอผ้าไทล้ือ	บ้านทุ่งมอก	อกีทัง้สนบัสนนุ

ให้กลุ่มทอผ้าดังกล่าวน�าความรู้ด้านการย้อมด้ายฝ้ายด้วยสีย้อมธรรมชาติ	 เทคนิคการปลูกด้ายฝ้ายธรรมชาติ	 และ 

การออกแบบลายผ้าทอ	ไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มทอผ้าไทลื้อลูกข่ายที่เข้าร่วมโครงการฯ	คือ	กลุ่มทอผ้าไทลื้อ	บ้านสันปูเลย	

กลุ่มทอผ้าบ้านฮวก	 และกลุ่มทอผ้าบ้านธาตุภูซาง	 เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญ

ประจ�ากลุ่มที่สามารถถ่ายทอดเทคนิคต่างๆ	ให้แก่ผู้สนใจเพื่อน�าไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง	

	 นอกจากนี้	 ตั้งแต่ปี	 2553	 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน	 ในรายวิชาการศึกษาอิสระได้เปิดโอกาสให้นิสิตช้ันปีท่ี	 4	 

ที่มีความสนใจศึกษาในเรื่องสีย้อมธรรมชาติ	 ได้มีส่วนร่วมในการท�าวิจัยร่วมกับอาจารย์ก่อให้เกิดผลงานทางวิชาการขึ้น

อย่างมากมาย	 และนิสิตสามารถน�าความรู้ที่ได้ออกไปบริการวิชาการให้คนในชุมชนได้อย่างแท้จริง	 เช่น	 รายงานฉบับ

สมบรูณ์เรือ่ง	“โครงการการพฒันากระบวนการย้อมสีธรรมชาตจิากพชืท้องถิน่สกลุติว้ในภาคเหนอืของไทย”	รายงานการ

ศึกษาอิสระเรื่อง	 “การศึกษาอิทธิพลของไคโตซานเพื่อปรับปรุงการดูดซับสีย้อมบนด้ายฝ้ายที่ย้อมด้วยพืชตระกูลต้ิวใน

จงัหวดัพะเยา”	“การศกึษาอทิธพิลของโปรตนีจากถัว่เหลอืงเพือ่ปรบัปรงุการดดูซบัสีย้อมบนด้ายฝ้ายทีย้่อมด้วยพชืตระกลู

ติ้วในจังหวัดพะเยา”	 “การศึกษาสมบัติการเป็นสีย้อมของใบติ้วขนและใบติ้วขาว”	 “การศึกษาสมบัติการเป็น 

สย้ีอมของใบสตาร์แอปเป้ิล”	“การศกึษาสมบตักิารเป็นสย้ีอมของแก่นไม้ฝาง”	“การศึกษาสมบตักิารเป็นสย้ีอมของเปลอืก

ต้นมะม่วง”	และ	“การศึกษาสมบัติการเป็นสีย้อมของใบสัก”	เป็นต้น	

เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)
	 การด�าเนินโครงการ	“ทุ่งมอกโมเดล”	อย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค	์ส่งผลให้โครงการฯ	นี้ได้รับรางวัลชนะเลิศใน

การประกวดโครงการ	 “หน่ึงคณะหน่ึงโมเดล”	 ในการประชุมทางวิชาการ	 “พะเยาวิจัย	 2557”	 ซึ่งจัดขึ้นโดย 

ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยพะเยา	 และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 และยังได้รับรางวัลโครงการ 

จติอาสาต้นแบบ	ด้านส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมระดบัดเีด่น	เนือ่งในการจดังานมหกรรมจติอาสาในสถาบนัการศกึษาประจ�า

ปี	 2557	 โดยกระทรวงศึกษาธิการ	 นอกจากนี้	 การด�าเนินโครงการฯ	 ดังกล่าวยังได้รับความสนใจจากส่ือมวลชนเข้ามา 

ถ่ายท�ารายการ	Green	Plus	 ในหัวข้อ	 “จากงานวิจัยเพื่อชุมชน	ขยายผลสู่เชิงพาณิชย์”	 โดยสถานีโทรทัศน	์ ThaiPBS	 

และรายการเที่ยงเกษตร	หัวข้อ	“สีธรรมชาติยกระดับผ้าทอ	มหาวิทยาลัยพะเยา”	และ	“ชุดครุยผ้าทอพื้น	เมืองไทลื้อ”	

โดยสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	 7	 ตลอดจนได้รับการเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	 คอลัมน์แคมปัส	 ในหัวข้อ 

“ทุ่งมอกโมเดล	 นิสิต	 มพ.ตะลุยพื้นที่เปิดห้องเรียนชุมชนท�าวิจัย”	 ความส�าเร็จของการด�าเนินโครงการฯ	 นี้เกิดจากการ 

ตั้งโจทย์วิจัยที่ตรงกับความต้องการของชุมชน	และความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชน	ท�าให้

สามารถสร้างความเปลีย่นแปลง	ก่อเกิดองค์ความรูใ้หม่จากรากฐานของชมุชน	ท�าให้เกดิความร่วมมอืระหว่างสถาบนัการ

ศึกษาในการน�าความรู ้ทางด้านงานวิจัยไปพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชน	 เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งใน 

ชุมชนสมดังปรัชญาของคณะวิทยาศาสตร์ที่ว่า	 “วิทยาศาสตร์เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”	 (Science	 Empowers	 

Community)
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“ร่วมคิดร่วมค้นหา	สู่การพัฒนาตราสินค้าผ้าไหม

บ้านแฝก-โนนส�าราญ”

	 จังหวัดนครราชสีมาเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่ส�าคัญ	สามารถสร้างรายได้ให้กับ

ท้องถิ่นและชุมชนไม่ต�า่กว่าปีละ	4,000	ล้านบาท	ผ้าไหมจากจังหวัดนครราชสีมามี

ส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดในกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมนครชัยบุรินทร์	 4	 จังหวัดท่ี

ประกอบด้วย	จังหวัดนครราชสีมา	ชัยภูม	ิบุรีรัมย์	 และสุรินทร์	 ดังนั้น	ยุทธศาสตร์

จังหวัดนครราชสีมาในป	ี2555	ถึง	2558	จึงมีเป้าประสงค์ในการเพื่อเสริมสร้างขีด

ความสามารถของจงัหวดัสูก่ารเป็นศนูย์กลางการผลติอตุสาหกรรมไหมในภาคตะวนั

ออกเฉียงเหนือ	 ซึ่งบ้านแฝก-โนนส�าราญที่เป็นพื้นที่ในการท�างานนี้เป็นหมู่บ้านผลิต

ผ้าไหมทีส่�าคญัแห่งหนึง่ของอ�าเภอสดีา	จงัหวดันครราชสมีา	ทีม่กีารสบืทอดอาชพีการ 

ทอผ้าไหม	กลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้อันมั่นคงให้กับครอบครัว	 โดยผลิตภัณฑ์ได้

รับรางวัลอย่างต่อเน่ืองถึง	 50	 รางวัล	 และรางวัลนกยูงสีเงินผ้าไหมหางกระรอก 

ซ่ึงเป็นการรับประกันมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมได้เป็นอย่างดี	 อย่างไรก็ตาม 

ผ้าไหมบ้านแฝก-โนนส�าราญก็ยังคงประสบปัญหาเช่นเดียวกับกลุ่มผลิตผ้าไหมอ่ืนๆ	

คือ	ผลิตภัณฑ์ขาดตราสินค้าที่แสดงอัตลักษณ์และสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์	

ดังน้ัน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงมุ่งศึกษาบริบทของผ้าไหมชุมชนและ 

การสร้างตราสินค้า	 โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอันจะส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชน 

เข้มแข็งด้วยปัญญาชุมชน	

ผู้เขียน:		 	 รศ.เนตรชนก	คงทน

หน่วยงาน:		 คณะวิทยาการจัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	

ระยะเวลาด�าเนินการ:  ตุลาคม	2557	ถึง	กรกฎาคม	2558

ค�าส�าคัญ:		 ผ้าไหมบ้านแฝก-โนนส�าราญ		กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	

	 	 การสร้างตราสินค้า

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการสร้างตราสินค้า:	กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมบ้านแฝก-โนนส�าราญ	
อ�าเภอสีดา	จังหวัดนครราชสีมา
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ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)
	 ในระยะแรกคณะวิจัยได้ศึกษาบริบทของกลุ่มทอผ้าไหมบ้านแฝก-โนนส�าราญ	 โดยการสัมภาษณ์ปราชญ์ผ้าไหม

บ้านแฝก-โนนส�าราญจ�านวน	 2	 คน	 การสนทนากลุ่ม	 และการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง	 แล้วจึงจัดอบรมให้ 

ความรู ้กับกลุ ่มทอผ้าไหมฯ	 เกี่ยวกับความส�าคัญของตราสินค้าและจัดสนทนากลุ่มอีกครั้งเพื่อให้สมาชิกกลุ ่ม 

ทอผ้าไหมฯ	และภาคีที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการค้นหาอัตลักษณ์ตราสินค้าซึ่งประกอบด้วย	ปราชญ์ไหม	สมาชิก

กลุม่ทอผ้าไหมบ้านแฝก-โนนส�าราญ	และพนัธมติรในชมุชนคอื	พฒันาการอ�าเภอสดีา	นกัวชิาการพฒันาชมุชน	และภาคต่ีางๆ	

ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้องคอื	ตัวแทนจากหอการค้าจงัหวดันครราชสีมา	หอการค้าไทย	นกัวชิาการการส่ือสารการตลาด	เจ้าหน้าที่

จากงานทรพัย์สนิทางปัญญา	มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา	ซึง่มคีวามเหน็ร่วมกนัว่า	ตราสนิค้านัน้จะต้องประกอบไป

ด้วยวดัทีเ่ป็นศนูย์รวมของจติใจชมุชน	ต้นหม่อนและหนอนไหมเพ่ือทอผ้า	หญ้าแฝกจ�านวนมากในชุมชนและข้าว	เนือ่งจาก

เป็นหมูบ้่านเมลด็พนัธุข้์าวทีไ่ด้รบัรางวลัอย่างต่อเนือ่ง	และสีทองทีแ่สดงถงึความรุง่เรอืง	คณะวิจยัจงึอาศยัข้อมลูดงักล่าว

มาสร้างตราสินค้า

ตราสินค้า

สีน�้าตาลเป็นสีย้อม
ผ้าดั้งเดิมจากเม็ด
มะขาม

โครงสร้างของวัด

ลายขอทบเชือก

หญ้าแฝกและต้นหม่อน

ข้าวสีทองแสดง
ความรุ่งเรือง

	 หลังจากที่คณะวิจัยได้สร้างตราสินค้าตามอัตลักษณ์ที่มาจากการมีส่วนร่วมของพื้นที	่จึงได้มีการตรวจสอบข้อมูล

กับกลุ่มทอผ้าไหมฯ	 อีกครั้งหน่ึง	 โดยการเชิญตัวแทนของกลุ่มทอผ้าไหมฯ	 พิจารณาว่า	 ตราสินค้ามีความถูกต้องและ

สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มหรือไม่	 โดยได้ช้ีแจงถึงความหมายขององค์ประกอบต่างๆ	 ของตราสินค้าที่สร้างขึ้น	

จากการสนทนากลุ่มพบว่า	 กลุ่มมีความพึงพอใจต่อตราสินค้าอย่างยิ่ง	 เน่ืองจากตราสินค้าได้แสดงอัตลักษณ์ของกลุ่ม 

ทอผ้าไหมฯ	และผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน	หลังจากนั้นกลุ่มได้ขอให้คณะวิจัยออกแบบกล่องผ้าคลุมไหล่โดยมีตราสินค้า

ปรากฏ	คณะวิจัยจึงได้ออกแบบกล่อง	และกลุ่มทอผ้าไหมฯ	จึงน�าไปผลิตจ�านวนทั้งสิ้น	1,000	กล่อง	
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เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefits)
	 จากการท�างานนี้ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแฝก-โนนส�าราญ	 มีตราสินค้าเพื่อแสดงอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ท�าให้เกิด 

การรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภค	โดยมีการผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่ที่ใช้ตราสินค้าจ�านวน	1,000	กล่อง	ซึ่งสนับสนุนทุน

ด้วยงบประมาณของส�านกังานพฒันาจงัหวดั	จากการสัมภาษณ์นางลมนุ	แก้วนอก	ประธานกลุม่ทอผ้าไหมบ้านแฝก-โนน

ส�าราญเม่ือวันท่ี	 3	 ธันวาคม	 2558	 ถึงผลจากการมีตราสินค้าและกล่องบรรจุภัณฑ์ส�าหรับใส่ผ้าคลุมไหล่พบว่า	 ภายใน

ระยะเวลา	 5	 เดือน	 ยอดการขายสินค้าเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ	 50	 ซ่ึงนางลมุนได้เล่าว่า	 สาเหตุที่ยอดขายเพิ่มขึ้นเน่ืองจากมี

ตราสนิค้าท�าให้สนิค้าเป็นทีย่อมรบัมากขึน้	และการมีกล่องบรรจภุณัฑ์ท�าให้กลุม่ลกูค้าซือ้ผ้าคลมุไหล่ไปเป็นของฝากหรอื

ของขวัญ	 เน่ืองจากมีกล่องบรรจุภัณฑ์ท่ีงดงามและเหมาะส�าหรับมอบเป็นของฝาก	 กลุ่มยังสามารถเป็นต้นแบบในการ

พัฒนาตราสินค้าชุมชนสู่ตลาดระดับชาติและระดับสากล	 สามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งด้วยปัญญาชุมชน	

นอกจากนี	้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทีเ่กีย่วข้อง	อาท	ิส�านกังานพฒันาชุมชนอ�าเภอบวัใหญ่	กรมส่งเสรมิการเกษตร	

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นต�าบลสามเมือง	 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา	 ส�านักงานจังหวัด	 และ 

ผู้ประกอบการด้านผ้าไหมอื่นๆ	 ยังสามารถน�าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการสื่อสารการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้

ต่อไป

	 ส่วนคณะวจิยัได้บรูณาการงานนีก้บัภารกจิของมหาวทิยาลยัคือ	การเรยีนการสอนรายวชิาการวจิยัเพือ่การโฆษณา

และประชาสัมพันธ	์และการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เข้ากับกระบวนการวิจัยในค้นหาบริบทผ้าไหม

และสร้างตราสนิค้า	และยงัได้เชือ่มโยงกบัภารกจิการบรกิารวชิาการของมหาวทิยาลยัให้กบัชมุชน	โดยเชญิเจ้าหน้าทีจ่าก

งานทรัพย์สินทางปัญญา	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	ให้ความรู้เรื่องความส�าคัญและความจ�าเป็นของตราสินค้าต่อ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กล่องผ้าคลุมไหล่	กลุ่มทอผ้าไหมบ้านแฝก-โนนส�าราญ
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กิจกรรมการบูราณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน

เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	และน�าไปสู่ผลงานวิชาการ	(Knowledge	sharing	and	scholarship)
	 ในการด�าเนินการวิจัย	 นอกจากความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับแนวคิดการสื่อสารการการตลาด	 และการออกแบบ

ตราสินค้าที่คณะวิจัยได้ถ่ายทอดให้กลุ่มทอผ้าไหมฯ	แล้ว	ในการจัดสนทนากลุ่มเพื่อค้นหาอัตลักษณ์ตราสินค้ายังได้เรียน

รู้ภูมิปัญญาท่ีเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไหมบ้านแฝก-โนนส�าราญคือ	 ลายขอทบเชือก	 อันมีต้นก�าเนิดมาจากที่ปราชญ์ทอผ้า

กลบัจากการท�านา	จงึได้น�าเชอืกไปแขวนไว้ทีต่ะขอ	นานวันเข้าจงึเหน็ความสวยงาม	และเกดิลวดลายขอทบเชอืกดงักล่าว	 

ซึ่งกลายเป็นลวดลายท่ีมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร	 เมื่อเทียบกับลายอื่นๆ	 ที่ปรากฏ	 นอกจากน้ี	 กลุ่มยังมีอัตลักษณ์ใน 

การย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากความหลากหลายของทรัพยากรที่มีอยู่	 อาทิ	 ใช้ฝักคูนแห้งและ 

เปลือกไม้ประดู่ในการให้สีน�า้ตาล	ฝักคูนสดให้สีเหลืองทอง	ใบหูกวางให้สีเขียว	และครั่งให้สีแดง		

	 จากการด�าเนินงานวิจัย	 ได้มีการน�าผลการวิจัยและกระบวนการในการด�าเนินงานวิจัยไปใช้ในการเรียนการสอน

โดยการบรรยายในชั้นเรียน	 รวมถึงได้น�านักศึกษาลงฝึกภาคปฏิบัติในขณะด�าเนินการวิจัยเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ 

ด้านทักษะในการด�าเนินงานวิจัยเพื่อให้ก่อประโยชน์กับชุมชน	หรือสามารถรับใช้สังคมในสาขาวิชาด้านนิเทศศาสตร	์

นอกจากนี้	 ยังได้น�าผลงานไปเผยแพร่ในการประชุมกับองค์การบริหารส่วนต�าบลหินดาด	 และหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ	 

อาท	ิส�านกังานอ�าเภอเฉลมิพระเกยีรต	ิเพือ่เป็นองค์ความรูใ้นการด�าเนนิงานด้านการส่ือสารการตลาดแก่ผลิตภัณฑ์ชมุชน

ต่อไป

เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)
	 นอกจากกลุ่มทอผ้าไหมฯ	 จะเห็นความส�าคัญของตราสินค้าที่สามารถสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ไปสู่การ

รับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคและภาคภูมิใจในตราสินค้าของตน	 โดยขอให้คณะวิจัยด�าเนินการจดลิขสิทธิ์ตราสินค้าและจดสิทธิ

บตัรกล่องบรรจภุณัฑ์	เพือ่ให้สามารถใช้ได้อย่างถกูต้องตามกฎหมายแล้ว	การด�าเนนิงานดงักล่าวยงัส่งผลให้กลุม่ผลติภณัฑ์

ชุมชนกลุ่มอื่นๆ	 ในจังหวัดนครราชสีมาได้แจ้งความประสงค์ขอให้คณะวิจัยสร้างตราสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์กลุ่มตน	อาท	ิ

องค์การบริหารส่วนต�าบลหินดาดได้ขอความร่วมมือในการสร้างตราสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบ้านตะคร้อ	 กลุ่มผู้ผลิตข้าว

ปลอดภัยบ้านเตย	 อ�าเภอพิมาย	 ได้ขอให้สร้างตราสินค้าและออกแบบถุงบรรจุข้าว	 เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ ์

ผ่านตราสินค้าให้เป็นที่รับรู้ในกลุ่มผู้บริโภค			
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"...การทอผ้ามัดหมี่เป็นศิลปะเก่าแก่อย่างหนึ่งของโลก	
มัดหมี่ของแต่ละประเทศก็มีลวดลายและความงาม

แตกต่างกันออกไป	เฉพาะมัดหมี่ไทยเท่าที่ศิลปาชีพได้รวบรวมไว้
มีไม่น้อยกว่า	200	ลายแล้ว	และอาจจะมีลายใหม่ๆ	เกิดขึ้นได้เสมอ	

เพราะคนไทยเราเป็นศิลปิน	ช่างคิด	ช่างประดิษฐ์..."

พระราชด�ารัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ	์พระบรมราชินีนาถ	

พระราชด�ารัสเมื่อวันที่	4	สิงหาคม	2535	ณ	ศาลาดุสิดาลัย	พระราชวังดุสิต

	 การปลูกหม่อนเล้ียงไหมและทอผ้าไหมของชาวบุรีรัมย์	 เป็นส่วนหน่ึงของ 

วิถีชีวิตที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างช้านาน	 โดยเริ่มมีการส่งเสริมอย่างจริงจังใน 

สมัยรัชกาลที่	5	ด้วยการจัดตั้งสถานีเลี้ยงไหมปลูกหม่อนที่จังหวัดบุรีรัมย์	และมีการ

เสด็จตรวจเยี่ยมไหมบุรีรัมย ์ที่หน่วยพุทไธสง	 โดยกรมหมื่นพิชัยมหิตโรดม 

พระราชโอรสล�าดบัที	่38	ซึง่เป็นอธบิดกีรมช่างไหมคนแรก	นอกจากนี	้ได้มกีารตัง้โรง

สาวไหมขึน้	ณ	ทีว่่าการอ�าเภอและศาลาวดัในพืน้ทีน่าโพธิ	์พทุไธสง	เพือ่สอนให้กลุบตุร

กุลธิดารู้จักกระบวนการผลิตไหมแบบครบวงจร	 โดยกรมช่างไหมได้ย้ายการทดลอง

เลี้ยงไหมจากกรุงเทพฯ	มาสมทบกับหน่วยเมืองพุทไธสง	ท�าให้ไหมบุรีรัมย์มีชื่อเสียง

นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา	และในป	ี2520	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ	์พระบรมราชินีนาถ	

ได้รับเอากลุ่มทอผ้าไหมนาโพธิ์เป็นสมาชิกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในพระองค์	 

โดยในปี	2542	มีการก่อสร้างศูนย์หัตถกรรมพื้นบ้านอ�าเภอนาโพธิ	์ เพื่อรองรับแผน

งานด้านการพฒันาอาชพีตามโครงการส่วนพระองค์ของสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมาร	ี เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งที่อ�าเภอนาโพธิ์	 ซึ่งทรงเสด็จเยี่ยมจ�านวน	

5	ครั้ง	ท�าให้เกิดการยกระดับฝีมือทอผ้าชาวบุรีรัมย์ให้ดียิ่งขึ้น

ผู้เขียน:   รศ.สมบัติ	ประจญศานต์			

หน่วยงาน: คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ระยะเวลาด�าเนินการ:		 ป	ี2556	ถึง	2558	

ค�าส�าคัญ:  ไหม		มัดหมี่		การออกแบบ		ลวดลาย		ลายผังพนม		

ผ้าไหมมัดหมี่ลายผังพนม:
การออกแบบลายมัดหมี่ลายใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์
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	 ผ้าไหมบรุรีมัย์มสีสีนัลวดลายหลากหลายตามความนยิมของชาวบรุรีมัย์ทีม่	ี4	ชาตพินัธุห์ลกั	ได้แก่	ชาวไทยโคราช

นิยมผ้าหางกระรอก	ผ้าสีพื้น	ชาวไทยขแมร์นิยมผ้าไหมลายหางกระรอก	ลายอัลปรม	ลายโฮล	ลายลูกแก้ว	ส่วนชาวกูย

นิยมผ้าไหมกระเนียวลายริ้วเป็นทางยาว	 และชาวไทยลาวนิยมผ้ามัดหมี่	 ซ่ึงผ้าไหมที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับว่า	

เป็นผ้าเอกลกัษณ์ประจ�าจงัหวดับรุรีมัย์คอื	“ผ้าซิน่ตนีแดง”	มแีหล่งผลติอยูท่ีอ่�าเภอพทุไธสงและอ�าเภอนาโพธิ์	นอกเหนอื

จากผ้ามดัหมีล่วดลายดัง้เดมิแบบแนวอนรุกัษ์จะได้รบัความนยิมจากกลุ่มผู้บรโิภคแล้ว	ผูบ้รโิภคอกีกลุ่มยงัต้องการผ้าไหม

ที่มีลวดลายใหม่ๆ	และมีความหลากหลาย	จึงได้มีการส่งเสริมการพัฒนาลายเอกลักษณ์ผ้าไหมประจ�าจังหวัดขึ้น	โดยใน

ปี	 2546	 เกิดผ้าไหม	 “ลายหางกระรอกคู่”	 และในปี	 2555	 มีการออกแบบผสมผสานระหว่างลายหางกระรอกคู่และ 

ผ้าซิ่นตีนแดง	 เป็นผ้าไหม	“ลายหางกระรอกคู่ตีนแดง”	ดังนั้น	 ในปี	2556	ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย	์จึงได ้

มอบหมายให้	 รศ.สมบัติ	 ประจญศานต์	 เป็นผู้ออกแบบผ้าไหมมัดหมี่ลายใหม่	 เพื่อเป็นผ้ามัดหมี่ลายเอกลักษณ์ใหม่ 

ประจ�าจังหวัดบุรีรัมย์	

ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)	
 ขั้นส�ารวจข้อมูล	จากการทบทวนงานวิจัยของนักวิชาการด้านผ้าทอพื้นบ้านในจังหวัดบุรรีัมย	์หรือผ้าทอพื้นบ้าน	

ของกลุ่มผู้ผลิตท้ัง	 23	 อ�าเภอ	 ท่ีข้ึนทะเบียนหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต�าบลของส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์พบว่า	

ปราสาทเขาพนมรุ้งเป็นสถานท่ีเชิงสัญลักษณ์ที่ส�าคัญประจ�าจังหวัดบุรีรัมย์และเป็นที่รู้จักของผู้คนโดยทั่วไป	 โดยเฉพาะ

ปรางค์ประธานที่มีลักษณะสมมาตรและงดงามตามอย่างศิลปะขอม	 ซึ่งยังไม่เคยถูกน�ามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ผ้าทอพื้นบ้าน	

 ขั้นออกแบบ	 จากลักษณะทางกายภาพของผังพื้นปรางค์ประธานปราสาทเขาพนมรุ้ง	 จึงน�ามาสู่การสร้างสรรค์	

ลวดลายเรขศลิป์	2	มติใิห้มลีกัษณะร่วมสมยัและเป็นสากล	โดยท�าการใช้เส้นรอบรปูของผงัพืน้อาคารปรางค์ประธานของ

ปราสาทเขาพนมรุ้งมาลดทอนรายละเอียด	และจัดองค์ประกอบศิลป์ด้วยการซ�า้ให้เกิดจังหวะของลาย	แล้วจึงออกแบบ

โครงสตีามหลกัการใช้ส	ีเช่น	สเีอกรงค์	สกีลมกลืน	สีขดั	สีคู่ประกอบ	สีเด่นทีป่รากฏ	สีสภาพส่วนรวม	ร่วมกับการใช้สกีลาง	

โดยมีการน�าเสนอแบบให้กลุ่มผู้ผลิตอ�าเภอนาโพธิ์ที่มีความช�านาญ	 ให้ค�าแนะน�าเชิงเทคนิคการก�าหนดขนาดของลาย	

(จ�านวนล�า)	จนท�าให้เป็นลายที่สามารถใช้ในการมัดหมี่ได้

 ขั้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	จากลวดลายใหม่ที่ออกแบบไว้ผสานกับฝีมือการผลิตของภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งการ

ฟอก	ย้อม	มดัหมี	่และการทอผ้าไหมของยอดฝีมือภูมปัิญญาของจงัหวดับรุรีมัย์	ท�าให้ได้ผลงานหตัถศิลป์ทีส่ื่อสุนทรยีภาพ

สะท้อนฐานมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นต้นแบบลายมัดหมี่ผังพนม	จ�านวน	10	แบบส�าหรับการ

มัดหมี่	และได้ผ้าต้นแบบจ�านวน	10	แบบ	เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อว่า	“ผ้ามัดหมี่บุรีรัมย์ลายผังพนม”	

ปราสาทเขาพนมรุ้งสถานที่เชิงสัญลักษณ์

ที่ส�าคัญของจังหวัดบุรีรัมย์
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 ขั้นขยายผลสู่ชุมชน จากต้นแบบได้มีการขยายผลผ้ามัดหม่ีลายผังพนมไปสู่การผลิตในระดับชุมชน	 โดยการ

สนบัสนนุของส�านกังานพฒันาชมุชนจงัหวดับรุรีมัย์	 ซ่ึงมกีลุม่ผ้าทอพืน้บ้านจาก	23	อ�าเภอของจงัหวดับรุรีมัย์มาร่วมเรยีนรู้

การผลิตผ้ามัดหมี่บุรีรัมย์ลายผังพนม	 โดยมี	 รศ.สมบัติ	 ประจญศานต์	 และกลุ ่มผู ้ผลิตที่จัดท�าผ้าต้นแบบเป็น 

ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้

เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefits)	
	 การพัฒนาผ้ามัดหมี่บุรีรัมย์ลายผังพนม	เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้อง	ดังนี้

	 •	 สังคม	 ผู้ผลิตผ้าทอพื้นบ้านทั้ง	 23	 อ�าเภอของจังหวัดบุรีรัมย์	 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิตผ้ามัดหมี่ 

	 	 บุรีรัมย์ลายผังพนม	 ท�าให้เกิดการสืบทอดสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพชนให้ด�ารงอยู่	 ภายใต้การ 

	 	 ส่งเสริมของส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย	์ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์

	 • เศรษฐกิจ	 ผู้ผลิตผ้าทอพื้นบ้านทั้ง	 23	 อ�าเภอของจังหวัดบุรีรัมย์	 ได้มีการผลิตผ้ามัดหมี่บุรีรัมย์ลายผังพนม 

	 	 ท้ังผ้าไหมและผ้าฝ้ายเพื่อเป็นสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งจังหวัดบุรีรัมย์	 ประกอบกับนโยบายส่งเสริมการใช้ 

	 	 ผ้าไทยในจังหวัดท�าให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ	 สร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและสร้างการยอมรับจาก 

	 	 ตลาดด้วยการประชาสัมพันธ์ในงานเสน่ห์ไหมบุรีรัมย์ภายใต้พระบารม	ีประจ�าป	ี2557

	 •	 มหาวิทยาลัย	 โครงการฯ	 ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	 ซ่ึงเป็น 

	 	 สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	 ถือเป็นการบูรณาการการวิจัยที่ได้ผลงานไปบริการวิชาการ 

	 	 ถ่ายทอดสู่ผู ้ผลิตผ้ามัดหม่ีในจังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง	 23	 อ�าเภอ	 และน�าผลจากการท�างานมาเป็นเนื้อหาใน 

	 	 การเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานการออกแบบ	 ที่ผู ้วิจัยท�าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู ้สอน	 สร้างผลต่อการ 

	 	 ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมผ้าทอพื้นเมืองของไทยให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส�าคัญ

ตัวอย่างลายมัดหมี่ผังพนม

กระบวนการออกแบบและขยายผลลายมัดหมี่ผังพนมสู่ชุมชน
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เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	และน�าไปสู่ผลงานวิชาการ	(Knowledge	sharing	and	scholarship)	
	 ผลงานวิจัยการออกแบบผ้ามัดหมี่บุรีรัมย์ลายผังพนม	ได้น�าเสนอแบบบรรยายในการประชุมนานาชาต	ิThe	6th	

International	Conference	“ASEAN	in	The	Next	Decade”	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร	์โดยได้ตีพิมพ์บทความ

ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมนานาชาต	ิชื่อเรื่อง	“Unique	Mudmee	Silk	Desing	from	Khmer	Temples	Plan	

in	 BuriRam	 Province”	 นอกจากน้ี	 ผลด�าเนินการและผลกระทบจากผลงานดังกล่าวท�าให้ผู้วิจัยได้รับรางวัลนักวิจัย 

ดีเด่น	 ประเภทผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน	 ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

โครงการราชภัฏวิจัย	ครั้งที่	3	“INACRU	III”	เมื่อวันที่	20-22	พฤษภาคม	2558	ซึ่งจัดโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ	

ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)	

เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)	
	 จงัหวดับรุรีมัย์	โดยส�านกังานพฒันาชมุชน	ได้ขยายผลผ้าไหมมดัหมีล่ายผงัพนมสูก่ารส่งเสรมิพฒันาศกัยภาพของ

ผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ต้องได้รับการพัฒนา	 โดย	 รศ.สมบัติ	 ประจญศานต์กับภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น	 เป็นวิทยากรร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการผลิต	 และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ผ้าไหมมัดหมี่ลายผังพนมให้ผู้ผลิตทั้ง	23	อ�าเภอของจังหวัดบุรีรัมย์	ซึ่งภายหลังได้มีการพัฒนาสู่ผ้าไหมมัดหมี่ลายประจ�า

จังหวัดบุรีรัมย์และพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นผ้าไหมมัดหมี่ลายผังพนมย้อมสีธรรมชาต ิ

ผ้าไหมมดัหมีล่ายผงัพนมคัน่หางกระรอก	และผ้าไหมมดัหมีล่ายผังพนมเชงิแดงทอยกดอก	กลายเป็นสินค้าทางวฒันธรรม

ประจ�าจังหวัดบุรีรัมย์	 ท่ีมีเอกลักษณ์และแตกต่างจากผ้าทอพื้นบ้านในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน	 โดยได้ม ี

การเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานเสน่ห์ไหมบุรีรัมย์ภายใต้พระบารมี	 ประจ�าปี	 2557	 และยังมีการผลิตเป็นสินค้า 

อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน	เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชนของจังหวัดบุรีรัมย์
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“ผลิตภัณฑ์จากศิลปะท้องถิ่นกับตลาดชุมชน”

	 “ชุมชนคลองแดน”	ตัง้อยูร่ะหว่างจงัหวดัสงขลา	นครศรธีรรมราช	และพทัลงุ	

ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่มีการติดต่อค้าขายรุ่งเรืองมาก	 โดยเป็นศูนย์กลางการแลก

เปลีย่นสนิค้าจากทางฝ่ังทะเลตะวนัออกสูช่มุชน	และจากชุมชนต่อชมุชน	มีร้านค้าขาย

ของโรงแรมที่เป็นตึก	3	ชั้น	และวัดในศาสนาพุทธที่มีอายุเก่าแก	่ประชาชนอาศัยอยู่

อย่างหนาแน่น	แต่เมือ่มกีารตดัทางหลวงสาย	408	เส้นทางสายนครศรธีรรมราช-สงขลา	

เลียบทะเลตะวันออก	 ท�าให้ชุมชนคลองแดนลดความส�าคัญและความเจริญลงเป็น

ล�าดับทั้งทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่รอบด้าน	ต่อมาในป	ี2551	พระ	ผู้น�าชุมชน	

และมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั	ได้ด�าเนนิการศกึษาและจดัท�าโครงการ

น�าร่องการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและชุมชนในชนบทภาคใต้	 ซ่ึงได้รับทุนจากการเคหะ

แห่งชาติ	ในพื้นที่	“ชุมชนคลองแดน”	โดยมุ่งพัฒนาแบบบูรณาการทั้งระบบตั้งแต่ที่

อยู่อาศัย	ศิลปวัฒนธรรม	(การร�าโนราห์)	การสร้างอาชีพ	การท่องเที่ยวเชิงวิถีพุทธที่

มลีกัษณะเป็น	Home	stay	การสร้างผลติภัณฑ์ชมุชนทีส่ามารถเสรมิรายได้จากอาชพี

หลัก	ซึ่งงานวิจัยรูปปั้นหินทรายเทียมรูปแบบจากศิลปะการร�าโนราห์สู่อุตสาหกรรม

ชุมชนนี	้ เป็นงานวิจัยที่ขยายผลจากงานดังกล่าว	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาชีพ

เสริมและเพิ่มรายได้จากอาชีพหลัก	 เน่ืองจากผลิตภัณฑ์หินทรายเทียมที่มีจ�าหน่าย

ตามท้องตลาดในพื้นที่ภาคใต้	 มีแหล่งผลิตใหญ่อยู่ที่บ้านด่านเกวียน	 อ�าเภอโชคชัย	

จังหวัดนครราชสีมา	 และไม่พบรูปแบบที่มีศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้	 เช่น 

การร�าโนราห์		ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ศิลปะการร�าโนราห์อีกรูปแบบหนึ่ง	รวมทั้งเพื่อ

สนับสนุนแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมให้คนกลับไปอยู่ยังถิ่นก�าเนิด	

ตลอดจนจุดประกายการประกอบอาชีพในภูมิล�าเนาเกิด

ผู้เขียน:		 	 อาจารย์พลากร	พันธุ์มณี

หน่วยงาน:  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ระยะเวลาด�าเนินการ:		 ป	ี2552	ถึง	2553

ค�าส�าคัญ:		 ตุ๊กตาปูนปั้น	รูปโนราห์	หินทรายเทียม

รูปปั้นหินทรายเทียมรูปโนราห์
สู่อุตสาหกรรมชุมชน	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชุมชนคลองแดน
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ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)
	 ชมุชนคลองแดนเดมิ	ได้มีการรวมตวักนัโดยการตัง้เป็นกลุ่มปนูป้ันโนราห์มาระยะหนึง่แล้ว	โดยมต้ีนแบบและแม่พมิพ์	

ส�าหรับหล่ออยู่	3	ลักษณะคือ	1)	รูปนูนสูงท่าขึ้นนอน	ขนาดความสูง	1.20	เมตรจ�านวน	2	แบบ	2)	รูปนูนต�่าครึ่งตัวท่าร�า

แตกต่างกัน	3	ท่า	และ	3)	รูปลอยตัว	ขนาดความสูงประมาณ	30-45	เซนติเมตร	แต่เนื่องจากแม่พิมพ์ท�าจากยางพารามี

ข้อจ�ากดัในการใช้งาน	ท�าให้มอีายกุารใช้งานส้ัน	ประกอบกบัต้นแบบทีม่อียูม่รีปูแบบไม่หลากหลายนกั		ซึง่ชมุชนไม่สามารถ

สร้างต้นแบบและสร้างแม่พิมพ์ขึ้นเองได้	เพราะสมาชิกของกลุ่มประกอบอาชีพหลักที่ไม่เกี่ยวกับด้านศิลปะหรือมีความรู้

ในการป้ันตุก๊ตาและท�าแม่พมิพ์เลย	การต่อยอดเพ่ือพฒันากลุม่ให้มกีารเตบิโตทัง้ผลในทางธรุกจิหรอืการเพิม่สมาชกิกลุม่

จึงท�าได้ยาก		

 ขั้นตอนการศึกษาข้อมูล	จากการร่วมพูดคุยกับกลุ่มปูนปั้นโนราห์ท�าให้พบว่า	แม่พิมพ์ยางพารามีความแตกต่าง

จากแม่พิมพ์ยางชนิดอื่นคือ	จะหดตัวและบิดตัวได้ง่าย	ส่วนวัสดุที่ใช้ในการหล่อคือ	“ปูนซีเมนต์”	มีความเป็นด่างสูงท�าให้

กดัผวิหน้าของแม่พมิพ์	ส่งผลให้ผวิหน้าของงานป้ันมคีวามคมชดัและความละเอยีดลดลง	บางช้ินงานมองไม่เหน็รายละเอยีด

ชัดเจนหรือมีจุดบวม	 ไม่สวยงามเหมือนการใช้แม่พิมพ์ระยะแรกๆ	ถึงแม้ว่าแม่พิมพ์ยางพาราจะมีอายุใช้งานที่สั้นกว่าแม่

พิมพ์ยางชนิดอื่น	แต่มีข้อดีก็คือ	มีราคาถูก	ท�าให้ต้นทุนไม่สูงมากสามารถจ�าหน่ายสินค้าได้ในราคาไม่แพง	จากการที่แม่

พมิพ์ยางพาราเสยีง่ายและอายกุารใช้งานสัน้นีเ่อง	ท�าให้สมาชกิกลุม่จะต้องมคีวามสามารถสร้างต้น	แบบแม่พมิพ์ยางพารา

ได้เอง	เพื่อสามารถผลิตผลงานเพื่อการจ�าหน่ายได้ต่อเนื่อง	ไม่ต้องหยุดการผลิตเมื่อแม่พิมพ์ที่มีอยู่เสียหรือต้องไปจ้างท�า

แม่พมิพ์จากภายนอกชมุชนจะท�าให้ต้นทนุในการผลติสงูจนผูบ้รโิภคไม่สามารถทีจ่ะซือ้ได้	ส่งผลต่อเนือ่งให้กลุม่เสยีโอกาส

หารายได้ในการสนับสนุนกลุ่ม

 ขั้นตอนการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 จากการประชุมกับกลุ่มแกนน�าจึงได้วางแผนการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี	

ทั้งหมด	3	ครั้ง	คือ

	 •	 ครั้งที่	 1	 เรื่อง	 “การท�าแม่พิมพ์ยางพารา	 และการท�าพิมพ์ปูนพลาสเตอร์รอบแม่พิมพ์ยางพารา”	 เพ่ือให้ 

	 	 สมาชิกกลุ่มปูนปั้นมีความรู้และสามารถท�าแม่พิมพ์ยางพาราจากต้นแบบเดิม	 10	 ต้นแบบที่มีอยู่ได้	 เพื่อ 

	 	 ทดแทนกับแม่พิมพ์ที่หมดอายุการใช้งานและสามารถหล่องานเพื่อจ�าหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งมีผู้สนใจ 

	 	 เข้าร่วมจ�านวน	 20	 คน	 โดยเร่ิมตั้งแต่การจัดบรรยายความรู้และหลักการท�าแม่พิมพ์	 คัดเลือกต้นแบบที่จะ 

	 	 น�ามาท�าแม่พิมพ์	 ลงมือปฏิบัติตามขั้นตอน	 และสรุปกิจกรรมร่วมกัน	 รวมทั้งมอบวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานเพื่อ 

	 	 ใช้งานต่อไป

	 •	 ครั้งที่	 2	 เรื่อง	 “การปั้นต้นแบบ”	 โดยการคัดเลือกตัวแทนกลุ่มที่พอมีพื้นฐานการปั้นและมีเวลาประมาณ	 

	 	 2	 อาทิตย์	 ซ่ึงมีตัวแทนของกลุ่มเข้ารับการถ่ายทอดเป็นวัยท�างาน	 1	 คน	 และเยาวชน	 1	 คน	 เริ่มตั้งแต่การ 

	 	 แนะน�าวัสดุ	 วิธีการปั้น	 หลักการออกแบบ	 สาธิตการปั้น	 และมอบเคร่ืองมือปั้นเพื่อน�าไปท�างานจริง	 จาก 

	 	 การถ่ายทอดครั้งน้ี	 ตัวแทนกลุ่มสามารถปั้นต้นแบบและท�าพิมพ์ได้ผลงานจ�านวน	 7	 ชิ้น	 ได้แก่	 รูปโนราห์ 

	 	 เด็กน่ังปั้น	 รูปนูนต�่าหน้าโนราห์	 (หน้ากาก)	 รูปโนราห์ท่าเขาควาย	 รูปนูนต�่าหน้าพรานบุญ	 (ท�าหน้ากาก)		 

	 	 รูปพรานบุญชี้นิ้ว	ออกแบบผลงานเอง	และฐานที่ตั้งงาน

	 •	 ครั้งที่	 3	 เป็นการขยายองค์ความรู้	 โดยจัดให้ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งที่	 2	 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปั้นต้นแบบ 

	 	 แก่สมาชิกของกลุ่ม	 ซึ่งมีสมาชิกที่สนใจและมีเวลาเข้ารับการถ่ายทอด	 3	 คน	 โดยผู้วิจัยท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง 

	 	 ช่วยดูแลและช่วยควบคุมในระยะแรก
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 ขั้นตอนน�าเสนอผลงาน	ผู้วิจัยได้ออกแบบและสร้างชั้นส�าหรับจัดวางผลงานของสมาชิก	และแสดงผลิตภัณฑ์รูป

ปั้นเพื่อจ�าหน่าย	ณ	บ้านนายกฤษณะ	นามสอน	ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มและมีที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณตลาดริมน�า้คลองแดน

เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefits)
	 ตลาดริมน�้าคลองแดนซ่ึงเปิดเฉพาะวันเสาร์	 วันเปิดตลาดวันแรกเมื่อเดือนมีนาคม	 2553	 รายได้รวมของ 

ทัง้ตลาดประมาณ	4,700	บาท	และในเดอืนมถินุายน	2558	ได้เพิม่ขึน้รวมเป็นเงนิประมาณ	250,000	บาทต่อวัน	ซึง่ตลาด

ริมน�้าคลองแดนได้รับรางวัลตลาดริมน�้าชุมชนไม่ใช้กล่องโฟม	 และรางวัลกินรี	 ประเภทแหล่งท่องเท่ียงชุมชน 

ปี	2558	ท�าให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในแผนการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยอัตโนมัติ	 โดยมีการ

เผยแพร่ในวารสาร	อสท.	ส่วนกลุม่ปนูป้ันได้ท�าโนราห์ประดบัตามจดุต่างๆ	ในชุมชนเพือ่ให้เป็นเอกลักษณ์และเกดิสุนทรยี	

มีความสวยงาม	 เกิดรายได้จากการขายตุ๊กตาประมาณ	 1,000	 บาทต่อวัน	 ซึ่งปัจจุบันกลุ่มปูนปั้นยังคงด�าเนินการอยู่ 

โดยมีสถานที่ตั้งกลุ่มและมีร้านส�าหรับจ�าหน่ายผลงานในตลาด	ซึ่งมีผู้เข้าเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง	

เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	และน�าไปสู่ผลงานวิชาการ	(Knowledge	sharing	and	scholarship)
	 เนื่องจากคลองแดนอยู่ในภาคใต	้ซึ่งมีศิลปะการแสดงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มบุคคลทั่วๆ	ไป	จึงได้มี

การตั้งกลุ่มปูนปั้นหินทรายเทียมรูปโนราห์ขึ้น	 เพราะต้องการงานศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของคลองแดนโดยน�าเอาศิลปะ

พืน้บ้านทีท่กุคนผกูพนัมาประดษิฐ์เป็นรปูตุ๊กตา	ก�าหนดอายไุว้ทีไ่ม่เกนิ	3	ขวบ	ใส่เครือ่งทรงทีแ่สดงเอกลักษณ์บางช้ิน	เช่น	

เทริด	ผ้าคาด	เขม็ขดั	เพราะถ้าใส่เครือ่งทรงมากไปจะท�าให้ดรูกรงุรงั	และบดบงัความน่ารกัของตวัตุก๊ตาไป	ซ่ึงการออกแบบ

นีต้้องขึน้อยูก่บัท่าทางของตุก๊ตาด้วยว่ามคีวามเหมาะสมเพยีงใด	งานวิจยันีไ้ด้น�าเสนอในงานประชุมวชิาการมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคล	 ครั้งท่ี	 5	 ได้รับรางวัลดีเด่น	 ผลงานวิชาการภาคบรรยาย	 สาขาสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม 

เรื่องการออกแบบการสร้างและการถ่ายทอดเทคโนโลยีงานรูปปั้น

ภาพบรรยากาศตลาดริมน�้าคลองแดน
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เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)
	 “ชุมชนคลองแดน”	จากเดิมที่เคยเป็นชุมชนร้างมีบ้านเรือนอยู่ประมาณ	30	ครัวเรือน	ปัจจุบันมีครอบครัวที่ย้าย

กลับเข้ามาในชุมชนมากกว่า	120	ครอบครัว	และมีหน่วยงานต่างๆ	เข้าไปสนับสนุนมากมาย	ท�าให้	“ชุมชนคลองแดน”	

กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง	 โดยกลุ่มปูนปั้นเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมในชุมชนคลองแดนที่สร้างการมีส่วนร่วมทั้งผู้ใหญ่ 

และเยาวชน

ภาพสถานที่ตั้งกลุ่มปูนปั้นและกิจกรรมภายในกลุ่มปูนปั้น
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C utural & Urban 
D evelopment 

	 พลังตระหนักรู้เพื่อการอนุรักษ์	ชุมชนปงสนุก	ประตูป่า	และพวกแต้ม	 160

	 การสร้างความเข้มแข็งท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง	ชุมชนแม่เจ้าอยู่หัว 164

	 การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น	จังหวัดบุรีรัมย์	 168

	 ค้นหาอัตลักษณ์	สู่	150	ปี	เมืองมหาสารคาม 172
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“ฉุกคิด	พินิจ	ร่วมใจสร้างกลไก	รักษาตัวตน”

	 ประเทศไทยเดินหน้าสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง	
สงัคมไทยก�าลงัเผชญิกบัผลลพัธ์ของการคดิและท�าแบบแยกส่วน	ซึง่เป็น	“ระบบปิด”	
และไม่ใช่เพือ่การด�ารงคงอยูร่่วมกนัทัง้หมดอนัขดักบัความเป็นจรงิของสังคมไทย	หาก
ยงัด�าเนนิไปเช่นนีจ้ะน�าไปสูว่กิฤตการณ์ทีเ่รยีกว่า “วกิฤตอารยธรรม” (Civilization 
crisis)	 ซ่ึงบรรจบกันทุกด้านทั้งเศรษฐกิจ	 จิตใจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	 การเมืองและ 
สิ่งแวดล้อม1	 การจะก้าวผ่านกับดักนี้ได้ต้องเกิดจากการส�านึกในศักดิ์ศรีและ 
เห็นศักยภาพ	รวมถึงคุณค่าของตัวเองและเคารพในความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น
	 การปลุกพลังแห่งการตระหนักรู ้ในบทความนี้ 	 เป็นการถอดบทเรียน 
10	ปี	ของกระบวนการทีเ่ริม่จากต้องการหาค�าตอบเรือ่ง	“แนวทางทีด่ทีีส่ดุในอนาคต
ส�าหรับมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน” ซึ่งเป็นทั้งสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม
ดั้งเดิมของชุมชน	 ที่วัดและชาวบ้านก�าลังเผชิญปัญหาการตัดสินใจในระหว่างทาง 
2	แพร่ง	คือ	“การเก็บรักษา”	และ	“การก้าวสู่การพัฒนา”	โดยสรุปจากกรณีศึกษา	
3	กรณี	คือ	
	 1.	 ชุมชนปงสนุก	จังหวัดล�าปาง	โจทย์จากชุมชนคือ	แนวทางอนุรักษ์หรือ
พัฒนาวิหารพระเจ้าพันองค์
	 2.	 ชุมชนประตูป่า	จังหวัดล�าพูน	โจทย์จากชุมชนคือ	แนวทางอนุรักษ์หรือ
พัฒนาอุโบสถชาวไทยอง
	 3.	 ชมุชนพวกแต้ม	จงัหวดัเชยีงใหม่	โจทย์จากชมุชนคือ	แนวทางการจดัการ
ศิลปกรรมคัวตอง	(งานท�าด้วยทองเหลือง)

1 ประเวศ	วะสี.	2557.	ปฏิรูปการศึกษาให้เป็นจุดคานงัดประเทศไทย.	กรุงเทพ	:	หมอชาวบ้าน.	หน้า	1-3,	10.

ผู้เขียน:    รศ.ดร.วรลัญจก์	บุณยสุรัตน์

หน่วยงาน:		 	 คณะวิจิตรศิลป์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระยะเวลาด�าเนินการ: ปี	2546	ถึง	2556

ค�าส�าคัญ:    การตระหนักรู้		อนุรักษ	์	วิชาการรับใช้ชุมชน		วัดปงสนุก		

	 	 	 มรดกทางวัฒนธรรม

การปลุกพลังแห่งการตระหนักรู้
เพื่อรักษามรดกสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของ
ชุมชนปงสนุก	ประตูป่า	และพวกแต้ม
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ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)
	 กระบวนการท�างานทัง้	3	กรณีศกึษาสามารถถอดรหสัการท�างานได้ว่า	“ฉกุคดิ พนิจิ ร่วมใจสร้างกลไก รกัษาตวั
ตน” โดยทกุโจทย์ทีไ่ด้รบัมาจะเป็นโจทย์การแก้ไขปัญหาของ	“ส่ิงทีม่องเหน็”	(Tangible	heritage)	คือ	งานสถาปัตยกรรม
และศิลปกรรม	 แต่การท�างานจะมุ่งเป้าไปที่	 “สิ่งที่มองไม่เห็น”	 (Intangible	 heritage)	 คือ “ความคิด ความเข้าใจ  
โดยการปลุกความตระหนักรู้”	ของคนในชุมชน2	เป็นหลัก	หรืออาจกล่าวได้ว่า	“เป้าคือคน ผลคือตัวงาน”	มิได้เริ่มจาก
การมุง่เน้นการแก้ปัญหาตามหลกัวชิาการทางสถาปัตยกรรมทีเ่ป็นโจทย์ของชมุชน	ทัง้นีผู้้วจิยัและทมีงานต่างตระหนกัอยู่
เสมอว่า	ทกุคนคอื	“คนนอก”	ทีเ่ข้าไปในชมุชนเพือ่แก้ไขปัญหาในโจทย์ทีชุ่มชนไม่เข้าใจ	และหาก	“คนใน”	ซึง่เป็นเจ้าของ
มรดกทางวัฒนธรรมไม่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา	ภายหลังเมื่องานส�าเร็จลุล่วง	 ชุมชนก็มิได้มีส่วนในการตัดสินใจหรือ 
ร่วมงาน	ก็จะปราศจากความภาคภูมิใจ	หรือเข้าใจในกระบวนการท�างาน	อันอาจน�ามาซึ่งความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องของ
ชุมชนในอนาคต	ซึ่งทั้ง	3	กรณีศึกษา	ผู้วิจัยมุ่งเน้นความส�าคัญในแนวทางของ	3	รหัสหลักคือ	“ฉุกคิด พินิจ ร่วมใจ”  
ซึง่เป็นการท�างานทีต้่องใช้ระยะเวลาร่วมกนัระหว่างนกัวจิยัและชมุชน	โดยการท�าความเข้าใจ	แลกเปลีย่นทศันะ	ขดัเกลา
ความคดิระหว่างกนั	จนเข้าใจกันดแีล้ว	จงึค่อยด�าเนนิการในส่วนต่อไปคอื	“แนวทางส�าหรบัมรดกของชมุชน”	โดยสามารถ
สรุปกระบวนการทั้งหมดได	้ดังนี้
 1. ฉุกคิด หมายถึง	 การฉุกคิดทั้งในส่วนของผู้วิจัยและชุมชน	ที่ผู้วิจัยจะเตรียมความพร้อมจากการศึกษาข้อมูล
เบื้องต้นของชุมชนทั้งประวัติศาสตร	์วัฒนธรรม	 เศรษฐกิจ	สังคม	และตีความโจทย์ที่ได้รับจากชุมชน	ในส่วน	“ฉุกคิด”	
ของคนในชุมชนนั้น	จะเป็นการสร้าง	“จุดฉุกคิด”	เพื่อสร้างสมดุลภาพทางความคิดภายในชุมชนให้เปิดใจหรือมีแนวทาง
ให้เลือกที่หลากหลาย	ซึ่งเป็นกระบวนการที่เป็นจุดเน้นย�า้มากของการเริ่มต้นงาน
 2. พินิจ เป็นการประเมินศักยภาพของชุมชน	ซึ่งทั้ง	3	กรณี	เป็นชุมชนซึ่งมีผู้สูงอายุเป็นหลัก	คนวัยหนุ่มสาวจะ
ออกจากชุมชนไปท�างาน	 หากแต่การท�างานจะต้องอาศัยพลังแห่งความสมดุล	 จึงเชิญชวนเด็กนักเรียน	 นักศึกษามา 
ร่วมท�างานในนามของ	 “กลุ่มคนตัวเล็กกับการอนุรักษ์”3	 ซึ่งต่อมาใน	 2	 กรณีหลังได้ท�าเป็นกรณีศึกษาในชั้นเรียนของ
นกัศกึษาของภาควชิาศลิปะไทย	คณะวจิติรศลิป์	และสาขาการจัดการศลิปะและวฒันธรรม	บณัฑติวทิยาลยั	มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่4	 เพื่อเป็นการวางรากฐานของการบริการวิชาการแก่ชุมชนให้แก่คนรุ่นใหม่ให้มีใจเอื้อเฟื้อ	 และสามารถท�างาน
ร่วมกับชุมชนได้
 3. ร่วมใจ	 เป็นการสร้างความตระหนักรู้ในศักยภาพของตนเอง	 และคุณค่าของมรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปกรรม	โดยทุกภาคส่วนของชุมชนร่วมกันตัดสินใจว่าจะด�าเนินการอย่างไร	ใครสามารถช่วยได้ในส่วนไหน	โดยที่หลัง
จากทีมงานได้ลงเก็บข้อมูลในพื้นที	่น�ามาประมวลให้ชุมชนได้รับทราบ	ซึ่งผลที่ออกมาเหมือนกัน	คือการร่วมมือ	ร่วมใจ
เก็บรักษามรดกของชุมชนเพื่อสืบทอดให้ลูกหลาน	 ซึ่งมรดกของชุมชนนั้นมิได้ถูกจ�ากัดแค่อาคารเพียงหลังเดียว	 หากแต่
ขยายเป็นประเพณี	พิธีกรรม	วิถีชีวิต	ฯลฯ	ของชุมชน
 4. สร้างกลไก เป็นหัวใจหลักในส่วนของการท�างานโดยท�างานเช่ือมโยงศักยภาพของผู้ร่วมงานทุกคน	 ทั้งคนใน
และคนนอกชุมชน	 พระ	 เณร	 และอาสาสมัครที่มาร่วมงาน	 ซึ่งสิ่งที่ชุมชนขาดคือ	 1)	 ขาดองค์ความรู้ทางวิชาการและ 
สิทธิพื้นฐาน	 2)	 ขาดโอกาส	 3)	 ขาดงบประมาณ	 4)	 ขาดผู้สืบทอด	 5)	 ขาดแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน 
ในการท�างานจะใช้ลักษณะของค่ายอาสาท่ีผู้วิจัย	 อาสาสมัคร	 และนักศึกษา	 จะสร้างกิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองกับมรดกทาง
วัฒนธรรมร่วมกับชุมชน	อันก่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้ง	2	ฝ่าย	และเป็นการกระตุ้นทางอ้อมให้ชาวบ้านตื่นตัวและร่วมแก้ไข
ปัญหาไปพร้อมกับกลุ่มอาสา	ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ปัญหาและมีการ	“เติมเต็ม”	ในสิ่งที่ชาวบ้านขาดหายไป	เช่น	ความรู้
และการสืบทอดงานช่างของชุมชนปงสนุก	 ความรู้และนักดนตรีเป่าปี่แนของชุมชนพวกแต้มที่เคยท�าหน้าที่ตีกลองจุม	
กลองชัยในการแห่พระพุทธรูปส�าคัญของเมืองเชียงใหม่	 แต่ไม่ได้ท�าหน้าที่น้ันเป็นเวลากว่า	 10	 ปี	 เพราะผู้ที่ท�าหน้าที่ 

2	 ค�าว่าชมุชนในกรณีศกึษานีจ้ะหมายรวมระหว่างวดัซึง่ประกอบด้วย	เจ้าอาวาส	สามเณร	และชมุชนชาวบ้านโดยรอบ
3	 เป็นกลุ่มจิตอาสาประกอบด้วย	ช่างภาพ	นักเรียน	นักศึกษา	ฯลฯ	ที่มีความต้องการอนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมมาจาก	 

	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่มหาวิทยาลัยศิลปากร	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4	 เป็นการน�านักศึกษาออกท�างานกับชุมชน	 ซึ่งเกี่ยวข้องกับพันธกิจหลักของคณะวิจิตรศิลป์	 และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่คือ	 การเรียน 

	 การสอน	การวิจัย	และการบริการวิชาการแก่ชุมชน	
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ก�ากับเสียงของวงกลองคือ	“ผู้เป่าปี่แน”	เสียชีวิต	ชุมชนจึงเลิกการตีกลองไป	ต่อมาเมื่อทราบปัญหาผู้วิจัยจึงมอบหมาย
ให้นักศึกษาท่ีมีความสามารถพิเศษในการเป่าปี่แนมาร่วมซ้อมเป่าปี่กับเด็กในชุมชนพบว่า	 เป็นการ	 “ดึงพลังแห่งจิต
วญิญาณ”	เดมิของชมุชนกลบัมา	ผู้ทีเ่คยตกีลองต่างน�ากลองของตนไปซ่อมแล้วน�ากลับมาตใีหม่	แล้วขยายไปสูก่ารรือ้ฟ้ืน
ท่วงท่าฟ้อนร�าโบราณ	“การฟ้อนเล็บแบบต้นข้าวพริ้วไหว”	ที่ท�าให้ชาย-หญิงทั้งชุมชนกลับเข้าไปร่วมขบวนแห่พระพุทธ
รูปส�าคัญ	และกลายเป็นชุมชนต้นแบบในการฟ้อนได้เช่นในอดีต	กลไกที่ส�าคัญอีกประการคือ	“การเงิน”	ที่ได้มาจากการ	
“ทอดกฐิน	ผ้าป่า”	ซึ่งมีการสร้างระบบ	“ความรับผิดชอบ” โดยการตกลงร่วมของชุมชนแสดงความโปร่งใสและเป็นที่
ยอมรับและไว้ใจแก่ทุกคนในชุมชน
 5. รักษาตัวตนสิ่งที่ส�าคัญอีกประการคือ	จะต้องมี	“การเรียนรู้และสืบทอดของคนในชุมชน”	อยู่ในทุกขั้นตอน	
ทั้งนี้ด้วยมีวิธีคิดว่าการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือ	 “การเห็นผู้อื่นท�าและการร่วมท�าหรือลงมือท�า”5	 ไม่ใช่การบอกเล่าหรือจ�าสิ่งที่
คนอื่นบอกเล่า6	ซึ่งการร่วมลงมือท�าผ่านการเรียนรู้นี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นของทักษะแห่งอนาคตใหม่ในประเทศไทย	
ที่	ศ.นพ.วิจารณ์	พานิช	ได้ริเริ่มและผลักดันคือ	“การเรียนรู้ในศตวรรษที	่21”

เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	และน�าไปสู่ผลงานวิชาการ	(Knowledge	sharing	and	scholarship)
	 แนวทางส�าหรับมรดกของชุมชน	ได้มีการใช้ความรู	้และทรัพยากรร่วมกันอย่างสร้างสรรค์	ดังนี้
 ความรู	้ที่ใช้ในการท�างานเป็นการบูรณาการผสานศาสตร์ทั้งประวัติศาสตร	์ศิลปกรรม	สถาปัตยกรรม	จิตวิทยา	
วิทยาศาสตร์	กฎหมาย	ผังเมือง	ศาสนา	ที่ส�าคัญที่สุดคือ	การเปลี่ยนวิธีคิดการท�างานที่ให้วัดและชุมชนร่วมคิดร่วมรื้อฟื้น
ความทรงจ�าร่วม	 ซึ่งด�าเนินการไปพร้อมกับการสร้างกิจกรรมให้ชาวบ้านซึมซับแนวทางการอนุรักษ์	 เช่น	 โครงการท�า
ทะเบยีนภาพพระบฏและโบราณวตัถอุนัเป็นสมบตัขิองชมุชน	โครงการปรับอาคารเก่าในวดัให้เป็นพพิธิภณัฑ์ทีม่ชีวีติของ
ชุมชน	 โดยทุกโครงการฯ	มีแนวคิดหลักคือ “ใช้วัสดุและของที่มีอยู่เดิมให้มากที่สุด”	 หากจะต้องมีสิ่งใหม่เข้ามาก็ต้อง
พิจารณาร่วมกันอย่างรอบคอบ	 ดังท่ีท่านพระครูปฏิภาณพิศิฐ	 เจ้าอาวาสวัดพวกแต้ม	 กล่าวไว้ว่า	 “ใหม่ก็เอา	 เก่าก็บ่	 
(ไม่)	ละ	(ทิ้ง)”	ให้ตรงกันระหว่างผู้ด�าเนินการ	รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
 งบประมาณ	ทั้ง	3	โครงการฯ	ใช้งบประมาณที่ได้จากการทอดกฐินหรือกิจกรรมสร้างรายได้	เช่น	การออกบูธหา
รายได	้ ซึ่งเมื่อเทียบการท�างานและเงินที่ใช้ในการท�างานนับว่าคุ้มค่ามาก	 เพราะเป็นงบประมาณที่ผสานกับแรงกายแรง
ใจทีผู่ท้�างานได้รบัสิง่ทีเ่รยีกว่า	“บุญ”	และ	“ความอ่ิมเอบิใจ”	ซ่ึงหากน�าการท�างานมาเป็นมลูค่าจะพบว่า	สามารถประหยัด
งบประมาณได้ถึง	7	เท่าตัวของค่าใช้จ่ายปรกติที่เกิดขึ้นคือ	การอนุรักษ์อาคาร	1	หลัง	ใช้งบประมาณเพียง	1.5	ล้านบาท	
ซึ่งหากใช้ระบบจ้างเหมาจะต้องใช้งบประมาณถึง	10-12	ล้านบาท
 คน สิ่งส�าคัญที่น�ามาใช้ในการวางรากฐานท�างานคือ	การสร้างกิจกรรมเพื่อให้คน	3	วัย	ท�างานเพื่อชุมชน	ได้แก่	
1)	วัยเด็ก	2)	วัยรุ่นและวัยท�างาน	3)	วัยกลางคนถึงผู้สูงวัย	ซึ่งการสร้างกิจกรรมให้คนทุกวัยสามารถมีส่วนร่วม	เพื่อจะได้
มีประสบการณ์ร่วมกัน	โดยมุ่งเป้าถึงความยั่งยืนขององค์ความรู้ส�าหรับชุมชนในอนาคต
	 กรณีศกึษาทั้ง	3	แสดงใหเ้ห็นความต่อเนื่องของงาน	โดยจุดเริม่ตน้คือ	กรณีของชมุชนปงสนุก	หลังจากการท�างาน
สิน้สดุ	และค�าตอบของการท�างานคอื	ตวัสถาปัตยกรรมหรอืศิลปกรรมได้รบัการอนรุกัษ์	จนกลายเป็นแหล่งเรยีนรูเ้รือ่งการอนรุกัษ์
ของหน่วยงานต่างๆ	ทั้งในภาคเหนือและภาคอื่นๆ	แล้ว	โครงการฯ	ก็มิได้สิ้นสุดเท่านั้น	เพราะ	“เมล็ดพันธุ์ของการเป็น 
ผู้อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน”	 ได้เติบโตในปัญญาญาณของแทบทุกคนที่มาร่วมโครงการฯ	 และได้รวมกลุ่ม
ออกส�ารวจช่วยเหลือและท�างานร่วมกับชุมชนอื่นๆ	อย่างไม่หยุดยั้ง	โดยทั้ง	3	วัด	ต่างกลายเป็น	“ศูนย์”	กระจายวิธีการ
และองค์ความรู้ที่ตนมีไปช่วยชุมชนอื่นๆ	เช่น	วัดปงสนุก	ได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาที่ขยายออกตลอดเวลา	
ทั้งเรื่องอาหาร	งานใบตอง	เครื่องพิธีกรรม	การฟ้อนร�า	ฯลฯ	ที่โรงเรียนและชุมชนอื่นๆ	ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดมาขอ
ให้ไปช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้	และได้รับคัดเลือกให้เป็น	Pilot	project	of	South	-East	Asia	ในโครงการ	Museum	
Capacity	Building	ขององค์การ	UNESCO	ซึง่ถวายความรูแ้ละฝึกปฏบิตักิารของพระภกิษสุงฆ์และสามเณรใน	3	จงัหวดั	
และจะเห็นตัวอย่างรูปธรรมเด่นชัดคือ	 “โครงการอนุรักษ์อุโบสถไทยของวัดประตูป่าล�าพูน”	 ที่ท่านปฏิภาณ	 ภูริปัญโญ	
รองเจ้าอาวาสได้รบัคดัเลอืกให้เข้าร่วมการอบรม	จึงได้น�าความรูไ้ปหาแนวทางด�าเนนิงานอนรุกัษ์ฟ้ืนฟมูรดกทางประเพณี
และสถาปัตยกรรมในชุมชน

5	 ประเวศ	วะสี.	อ้างเรื่องเดิม.	หน้า	13.
6	 เรื่องเดียวกัน.	หน้า	12.
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	 ผลจากการท�างาน	จนท�าให้องค์กรทัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต	ิเช่น	ศนูย์มานษุยวทิยาสิรนิธร	กระทรวงวัฒนธรรม	
เทศบาลต่างๆ	องค์กร	ICOMOS	สถานฑูตอเมริกา	SEMEO-SPAFA	และองค์กร	UNESCO	เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวในชุมชน	
ภายใต้โครงการ	GCI-UNESCO-SEAMEO-SPAFA	Directors’	Retreat	Built	Heritage	Conservation	in	Asia	and	
the	Pacific:	Advancing	Education,	4	June	2008	อนัท�าให้ชมุชนมคีวามภาคภมูใิจและพยายามรกัษามรดกของชมุชน	
ต่อมาการท�างานอนุรักษ์ครั้งนี้จึงได้รับรางวัล	2008	UNESCO	Asia-Pacific	Heritage	Award	of	Conservation
	 หลังจากนั้นได้ด�าเนินงาน	Museum	 to	Museum	Capacity	 Building	 ที่องค์กร	 UNESCO	 มอบหมายให ้
คณะวิจิตรศิลป์	 และชุมชนปงสนุกร่วมมือด�าเนินงานร่วมกับ	Deakin	University,	Australia	ซึ่งได้เชื่อมโยงบูรณาการ
องค์กรต่างๆ	 เช่น	 ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 วิทยาลัยอินเตอร์เทค	 และวิทยาลัยสงฆ์ล�าปาง	 
เข้าร่วมงาน
	 ผลของการท�างานได้มกีารน�าเสนอในระดบันานาชาตหิลายครัง้	เช่น	การบรรยายทีป่ระเทศมาเลเซยีในการประชมุ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยในอาเซียน	2nd	ASEAN	University	Network	Thematic	Network	on	University	Social	
Responsibility	and	Sustainability	(AUN	USR&S)	Steering	Commitee	Meeting,	13	June	2013	การบรรยาย
ให้แก่องค์กรรัฐบาลเอกชนและชุมชนที่ท�างานอนุรักษ์ของประเทศไต้หวัน	เมื่อวันที	่19	เมษายน	พ.ศ.	2557	ในโอกาส
เปิดอาคารอนุรกัษ์ของรฐับาลชื่อ	Futai	1910	และได้รบัเลือกให้เป็นกรณศีึกษาเรื่องการอนรุักษ์ของกระทรวงวัฒนธรรม
ฝรั่งเศสและเป็นตัวแทนประเทศไทยท่ีน�าเสนอในที่ประชุมนานาชาติ	 Intangible	 Cultural	 Heritage	 ขององค์การ	
UNESCO	ที่ประเทศจีน

เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefits)
	 การท�างานก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 ซึ่งผู้วิจัยและชุมชนต่างแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ	
ร่วมกัน	 ชุมชนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ	 เช่น	 ประวัติศาสตร์	 สถาปัตยกรรม	 พุทธศิลป์	 หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ผู้สูงวัย 
ได้กลายเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้	ฝ่ายสงฆ์เป็นผู้น�าของชุมชน	กลุ่มอาสาสมัครได้เรียนรู้เรื่องราวในชุมชน
	 เด็กได้เรียนรู้และซึมซับวิธีการ	 หน่วยงานรัฐ	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โรงเรียน	 วัด	 ต่างได้ประโยชน์จาก 
โครงการฯ	ทั้งสิ้น	 เพราะท้ัง	 3	 กรณี	 ค�าตอบของการท�างานคือ	 ตัวสถาปัตยกรรมหรือศิลปกรรมได้รับการอนุรักษ์ด้วย
กระบวนการรื้อฟื้นฝีมือช่างโบราณ	และแสดงเอกลักษณ์จนได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)

	 ผลของการท�างานน้ี	 ได้มีการตีพิมพ์ในวารสาร
และเอกสารวิชาการหลายฉบับ	 มีการบรรยายท้ังใน 
ประเทศและต่างประเทศ	ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้แนวคิด
ของ	 “การท�างานอนุรักษ์ร่วมกับชุมชน”	 เป็นที่แพร่
หลายมากขึ้น	 นอกจากนี้ยังเห็นได้จากโครงการฯ	 
ที่มีการขยายความรู้ไปสู่วงกว้างทั้งในส่วนของชุมชน	
พระภิกษุสงฆ์	 ผู้มีส่วนร่วมทุกคนที่ต่างมีส่วนร่วมและ
ขยายงานลกัษณะเช่นนีใ้นแต่ละส่วนงานขององค์กรตน	
โดยทั้ง	 3	 กรณีได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ทาง

วัฒนธรรมของภาคเหนือท่ีสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและจังหวัดทั้งทางตรงและทางอ้อม	 และที่ส�าคัญที่สุดคือ 
การสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในเวทีนานาชาติ
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“สร้างพื้นที่ความทรงจ�าร่วม	ขับเคลื่อนสู่ความเข้มแข็งชุมชน”

	 ส�านกัวชิาศลิปศาสตร์	มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ได้เข้าไปท�างานร่วมกบัชมุชน	
“แมเ่จ้าอยูห่ัว”	อ�าเภอเชยีรใหญ่	จังหวัดนครศรธีรรมราช	สืบเนื่องมาจากชือ่ต�าบลที่
ชื่อว่า	“ต�าบลแม่เจ้าอยู่หัว”	และชื่อวัดประจ�าต�าบลที่ชื่อว่า	“วัดแม่เจ้าอยู่หัว”	ซึ่งมี
ท่ีมาจากชื่อเรียกหนึ่งของ	 “พระนางเลือดขาว”	 วีรสตรีตามต�านานของชาวใต้	
(เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมจนเลือดมีสีขาว)	 โดยมีเรื่องเล่ามาแต่อดีตว่า	แม่เจ้าอยู่
หวัเป็นชาวบ้านในพืน้ทีท่ี่เป็นต�าบลแม่เจา้อยู่หวัในปัจจบุนั	ซึง่แต่เดมิชาวบ้านจะเลา่
เรือ่งแม่เจ้าอยูห่วัต่อๆ	กนัมาและมคีวามเคารพนบัถอืแม่เจ้าอยูห่วัอย่างมาก	แต่มาใน
ระยะหลังเรื่องราวของแม่เจ้าอยู่หัวได้สูญหายไป	และไม่มีใครเล่าสืบทอดกันอีก
	 แกนน�าและคนในชุมชนแม่เจ้าอยู ่หัวมีความเห็นร่วมกันว่า	 ชุมชนได้
เปลีย่นแปลงไปจากเดมิทีเ่คยมพีลงัยดึเหนีย่วให้คนมคีวามทรงจ�าร่วมกนัรูถ้งึการเป็น
พวกเดียวกัน	 และก่อให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเข้มแข็ง	 การเปล่ียนแปลง 
ดังกล่าวน้ี	 ท�าให้ชุมชนในปัจจุบันขาดความสามารถในการพึ่งตนเอง	 และการสร้าง
ทางเลือกทีเ่หมาะสมกบัตนเอง	กลุ่มแกนน�าจงึได้หารอืกบัอาจารย์ส�านกัวชิาศลิปศาสตร์	
มหาวทิยาลัยวลยัลักษณ์	เพือ่ค้นหาและรือ้ฟ้ืนทนุเดมิมาใช้เป็นพลังขบัเคล่ือนส�าหรบั
สร้างความเข้มแขง็ให้แก่ชมุชน	โดยเริม่ต้นจากการขอรบัการสนบัสนนุจากส�านกังาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 ใช้กระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นขับเคลื่อนไปสู่ 
เป้าหมายดังกล่าว	 ซึ่งกระบวนการด�าเนินการได้ดึงคนออกมามีส่วนร่วมจ�านวนมาก	
และผลการวิจัยสามารถเขียนประวัติแม่เจ้าอยู่หัวฉบับชาวบ้านขึ้นมาได	้และน�าไปสู่
การสถาปนาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นที่วัดแม่เจ้าอยู่หัว	 ก่อให้เกิดพื้นที่ร่วมที่สามารถสร้าง
ความทรงจ�าร่วมให้แก่คนในชุมชนได้	 และมีส่วนโดยตรงต่อการฟื้นฟูความร่วมมือ	
ความร่วมแรงร่วมใจในการแก้ปัญหาและวางแผนอนาคตร่วมกัน

ผู้เขียน:		 	 ดร.เลิศชาย	ศิริชัย

หน่วยงาน:  ส�านักวิชาศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ระยะเวลาด�าเนินการ:		 ป	ี2544	ถึง	2558

ค�าส�าคัญ:		 พื้นที่ศักดิ์สิทธิ	์	ทุนทางวัฒนธรรม	การสร้างตัวตน	(อัตลักษณ์)		

	 	 ธนาคารความด	ี	ศูนย์การเรียนรู้

การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
ในบริบทของการเปลี่ยนแปลง:	
กรณีชุมชนแม่เจ้าอยู่หัว	อ�าเภอเชียรใหญ่	
จังหวัดนครศรีธรรมราช	
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ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)
	 ทมีวจิยัซึง่ประกอบด้วย	คณาจารย์	และแกนน�าชมุชนแม่เจ้าอยูห่วัหรอืทมีวจิยัชาวบ้าน	มกีระบวนการท�างานร่วม
กันที่แบ่งออกเป็นช่วงระยะเวลาได	้ดังนี้
 ปี 2544 ถึง 2555 การสถาปนาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์:	 ทีมวิจัยมีความเห็นร่วมกันว่า	 จะต้องสร้างสรรค์พื้นที่วัดแม ่
เจ้าอยูห่วัให้เป็นพืน้ทีท่ีค่นในชมุชนจะมาปฏบิตัพิธิกีรรมและงานประเพณร่ีวมกนัอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้เป็นพืน้ทีศ่กัด์ิสทิธิ์
และพืน้ทีร่่วมทีส่ามารถน�าผูค้นมาสร้างความทรงจ�าร่วมกนัได้	การเกดิความทรงจ�าร่วมของผูค้นจะท�าให้พวกเขารูว่้าพวก
เขาคือใคร	 มีดีอะไร	 จะใช้สิ่งท่ีเป็นและมีไปสร้างทางเลือกและสร้างความสัมพันธ์กับคนกลุ่มต่างๆ	 ได้อย่างไร	 หากเป็น 
เช่นนี้ได้ชุมชนก็จะก้าวไปข้างหน้าในลักษณะที่พึ่งตนเองและสร้างทางเลือกของตนเองได้มากขึ้น
	 ในการวิจัย	 แกนน�าชุมชนสามารถดึงคนหลายฝ่ายมาร่วมท�างานในทีมวิจัยฝ่ายชุมชน	 ตั้งแต่ปราชญ์ชาวบ้าน 
ครูจากโรงเรียนในท้องถิ่น	 ผู้อาวุโส	 เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมอ�าเภอ	 นักวิชาการท้องถิ่น	 พระสงฆ์	 กระทั่งชาวบ้านธรรมดา	 
โดยสามารถใช้กระบวนการวิจัยขับเคลื่อนรื้อฟื้นเรื่องราวของแม่เจ้าฯ	และสร้างประวัติแม่เจ้าอยู่หัวฉบับของชาวบ้านขึ้น
มาได้	ซึ่งสามารถเชื่อมสถานที่	หมู่บ้าน	และเรื่องราวการด�ารงชีวิตของชาวบ้านเข้ากับประวัติของแม่เจ้าฯ	อย่างเป็นเนื้อ
เดยีวกนั	ท�าให้ประวตัแิม่เจ้าอยูห่วักลายเป็นเรือ่งราวทีส่อดคล้องกบัชวีติจรงิของชมุชน	ระหว่างการศึกษาและสร้างสรรค์
เรื่องราวของแม่เจ้าอยู่หัว	 ทีมวิจัยได้จัดเวทีรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะเพื่อให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมรับรู้ความ
ก้าวหน้าและร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม	อีกทั้งยังมีคนหลายกลุ่มเข้ามาร่วมเวทีด้วย	เช่น	ผู้อ�านวยการโรงเรียนหลาย
แห่ง	ครจูากหลายโรงเรยีน	ผูป้กครองท้องถิน่	เจ้าหน้าทีว่ฒันธรรมจงัหวดั	นกัข่าว	ตวัแทนสถานโีทรทศัน์และวทิยใุนจงัหวดั	
มีการถ่ายทอดสดเวทีดังกล่าวทั้งทางสถานีโทรทัศน์และวิทย	ุท�าให้กระบวนการรื้อฟื้นประวัติและแม่เจ้าอยู่หัวเป็นที่รับรู้
และเป็นที่สนใจอย่างกว้างขวางทั้งในชุมชน	ในท้องถิ่น	ในจังหวัด	และในระดับที่กว้างกว่าจังหวัด	กระบวนการดังกล่าว
ท�าให้ชาวบ้านในต�าบลแม่เจ้าอยู่หัว	เกิดความประทับใจและศรัทธาแม่เจ้าอยู่หัวอย่างมาก	เพราะรับรู้ถึงความดีงามและ
ความห่วงใยที่พระองค์มีต่อประชาชน	ในขณะที่คนภายนอกจ�านวนไม่น้อยเมื่อทราบเรื่องราวก็เกิดความศรัทธาไปด้วย
	 ทีมวิจัยได้ขับเคลื่อนต่อเนื่องเพื่อสร้างบริเวณวัดแม่เจ้าอยู่หัวให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิ	 โดยได้ระดมทุนในชุมชนและ 
ผู้ศรัทธาทั่วไปสร้างรูปหล่อแม่เจ้าอยู่หัวขึ้น	พร้อมกับสร้างลานวัฒนธรรมขึ้นเป็นส่วนประกอบส�าคัญด้วยปรากฏว่าได้รับ
ความสนใจจากคนในชมุชนทกุกลุม่กล่าวคอื	คนในชุมชนได้มากราบไหว้บชูา	ขอพร	ท�าบญุ	เดก็นกัเรยีนเข้ามาเรยีนรูค้วาม
เป็นมาและคุณงามความดีของแม่เจ้าอยู่หัว	 นักการเมืองท้องถิ่นทุกกลุ่มล้วนเข้ามาขอพรและแสดงสัตย์ปฏิญาณต่อ 
แม่เจ้าอยูห่วัว่าจะเป็นนกัการเมอืงทีซ่ือ่สตัย์สจุรติ	พร้อมน�าเสนอโปสเตอร์หาเสยีงทีแ่สดงให้เหน็รปูภาพทีพ่วกเขามาแสดง
สตัย์ปฏญิาณดงักล่าว	ส่วนผู้คนภายนอกนัน้กส็นใจเข้ามาเรยีนรูแ้ละบชูาแม่เจ้าอยูห่วั	องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัสนบัสนนุ
ทนุให้จดังานประจ�าปีสมโภชแม่เจ้าอยูห่วั	จากวดัทีเ่คยเงยีบเหงากลายเป็นพืน้ทีท่ีค่นในชมุชนและคนจากภายนอกเข้ามา
ร่วมกิจกรรมกันอย่างใกล้ชิด
	 ต่อมาประชาชนทัง้ในชุมชนและจากภายนอกมคีวามเหน็ร่วมกนัว่า	ควรจะผลกัดนัให้พืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิข์องแม่เจ้าอยู่
หวัมคีวามยิง่ใหญ่และสมพระเกยีรตมิากขึน้	โดยน�าไปโยงกบัการทีพ่ระองค์ทรงเป็นพระมเหสขีองพระเจ้าศรธีรรมโศกราช	
(ตามความเชื่อของชาวบ้าน)	 ทุกฝ่ายจึงได้ช่วยกันระดมเงินทุนทั้งจากในชุมชนและนอกชุมชน	 จนได้เงินที่เกิดจากความ
ศรัทธานับ	10	ล้านบาท	และทุกฝ่ายเห็นชอบว่าจะต้องสร้างเจดีย์พระบรมธาตุจ�าลอง	(ให้ชื่อว่าเจดีย์ศรีธรรมโศกราช)	ไว้
ที่ลานแม่เจ้าอยู่หัวพร้อมรูปปั้นของพระเจ้าศรีธรรมโศกราช	 ซ่ึงในที่สุดชุมชนและฝ่ายต่างๆ	 ก็สามารถท�าส่ิงที่เป็น 
ความฝันได้ส�าเร็จ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 สยามบรมราชกุมารีเสด็จทรงเป็นประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ	ณ	
เจดีย์ศรีธรรมโศกราช	วัดแม่เจ้าอยู่หัว	เมื่อวันที่	31	กรกฎาคม	2552
	 ปัจจุบัน	 นอกจากชาวบ้านในชุมชนจะมาปฏิบัติพิธีกรรมด้วยตัวเองอยู่เป็นประจ�า	 คนจากภายนอกเข้ามาท่อง	
เที่ยวและเคารพบูชาเป็นประจ�า	นักเรียนนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้เป็นประจ�าแล้ว	ทีมวิจัยและชาวบ้านยังได้ร่วมกันจัดงาน
ประเพณเีป็นประจ�าทีล่านวฒันธรรม	เพือ่ให้ผู้คนได้มาพบปะร่วมปฏบิตัพิธิกีรรมกนัอย่างต่อเนือ่ง	ซึง่จะช่วยสืบทอดความ
ทรงจ�าร่วมให้เข้มแข็งยิ่งๆ	ขึ้น	เช่น	ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาต	ุประเพณีสงกรานต์	ประเพณีชักพระ	และประเพณีอื่นที่แกน
น�าชุมชนเห็นว่า	เหมาะสมและควรจัดเพิ่มขึ้นในแต่ละช่วงของปี
 ปี 2556 การสร้างธนาคารความด:ี	ทมีวจิยัร่วมกบัทมีวจิยัชาวบ้านต่อยอดพลงัของชมุชนด้วยการด�าเนนิโครงการ
ธนาคารความดีเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและการพนันซึ่งก�าลังระบาดอยู่ในชุมชนต่างๆ	 โดยมีหลักการว่า	 ต้องใช้คนดี 
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และความดเีข้าไปช่วงชงิพืน้ทีข่องการเสพยาและการเล่นการพนนัคอื	ประการแรก โครงการฯ	ด�าเนนิการให้คนดใีนชมุชน
ได้รับการยกย่อง	มีตัวตนทางสังคม	มีความภาคภูมิใจในความเป็นคนด	ีประการที่สอง	โครงการฯ	ด�าเนินการให้คนดีได้
รับการดูแลด้านสวัสดิการ	ทั้งการด�ารงชีวิตยามปกติและยามเจ็บป่วย	ทั้งนี้เพื่อให้คนทั่วไป	รวมทั้งเยาวชนได้เห็นว่า	การ
เป็นคนดีนั้นจะได้รับการยกย่องและดูแลจากสังคม	และเป็นแรงจูงใจให้ตนอยากเป็นคนดีบ้าง	ประการที่สาม	โครงการฯ	
ด�าเนินการให้คนดีได้มีบทบาทโดยตรงในการลด	ละ	 เลิกยาเสพติดและการพนันของคนในชุมชน	โดยการปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่าง	 การให้ข้อคิด	 การตักเตือน	 โดยโครงการฯ	 ได้รับการสนับสนุนจาก	 สกว.	 เริ่มตั้งแต่การศึกษาความดีใน 
ความหมายของชุมชน	 คัดเลือกคนดีตามความหมายดังกล่าว	 และประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อตั้งกองทุนสนับสนุนคนดี
 ปี 2558 การเสรมิศกัยภาพและการเตรยีมตวัเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีน:	แกนน�าของชมุชนแม่เจ้าอยูห่วัเหน็ความ
ส�าคัญของการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 และต้องการเตรียมคนในชุมชนก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ 
อย่างมีศักยภาพ	จึงตกลงร่วมกับทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยว่า	ให้อาจารย์และนักศึกษาจากหลักสูตรต่างๆ	ของส�านักวิชา
ศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 เข้ามาร่วมท�างานกับชุมชนเพื่อเตรียมชุมชนส�าหรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	
ดังนี้
	 •	 หลักสูตรอาเซียนศึกษา	 ร่วมกับชุมชนศึกษาเปรียบเทียบเรื่องราวของแม่เจ้าอยู่หัว	 (พระนางเลือดขาว)	 กับ 
	 	 เรื่องราววีรสตรีของกลุ่มประเทศอาเซียน	 ซึ่งมีแก่นเรื่องคล้ายๆ	 กัน	 เพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจวัฒนธรรมชุมชน 
	 	 ในกลุ่มประเทศอาเซียน	 ขณะเดียวกันจะได้ถ่ายทอดเรื่องราวของแม่เจ้าอยู่หัวและชุมชนเป็นภาษาต่างๆ	 
	 	 ในกลุ่มประเทศอาเซียน	เพื่อสร้างความเข้าใจกันมากขึ้นระหว่างประชาชนในกลุ่มประเทศอาเซียน	
	 •	 หลักสูตรรัฐศาสตร์	 สนับสนุนโครงการธนาคารความดีโดยการเข้ามาร่วมด�าเนินกิจกรรมเพื่อให้โครงการฯ 
	 	 ไปสู ่ความส�าเร็จตามเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น	 และผลักดันให้ธนาคารความดีเป็นฐานระดมความคิด 
	 	 ชาวบ้านและผู้เกี่ยวข้องถึงแนวทางที่ชุมชนจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได ้
	 	 อย่างเหมาะสม
	 •	 หลักสูตรนิติศาสตร์	 สนับสนุนให้ชาวบ้านเรียนรู ้กฎหมายใหม่ๆ	 ที่จะเกี่ยวข้องกับการเปิดประชาคม		 
	 	 เศรษฐกิจอาเซียน
	 •	 หลักสูตรอื่นๆ	 เช่น	 หลักสูตรภาษาอังกฤษสนับสนุนให้เด็กในชุมชนใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น	 หลักสูตรไทย 
	 	 ศึกษาบูรณาการร่วมกับชาวบ้านศึกษาค้นหาจุดเด่นที่ชุมชนมี	 เพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้นใน 
	 	 สถานการณ์เปิดเสรีอาเซียน	 และเป็นสินค้าส่งออกจากชุมชนได้	 ในเบื้องต้นได้ร่วมกันศึกษาพืชสมุนไพร 
	 	 และพืชผักกินได้ท่ีมีอยู่ในชุมชน	 หลักสูตรภาษาจีนเข้าไปขับเคล่ือนให้เด็กในชุมชนเริ่มสนใจภาษาจีนและ 
	 	 วัฒนธรรมจีน	เนื่องจากประเทศจีนจะเป็นประเทศที่มีความส�าคัญอย่างมากในประชาคมอาเซียน

เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefits)
	 •	 พื้นที่	 ชุมชนแม่เจ้าอยู่หัวเกิดพ้ืนที่ร่วมและความทรงจ�าร่วม	 น�าไปสู่การอยู่ร่วมกันของสมาชิกอย่างสงบสุข	 
	 	 มีความเอื้ออาทรซ่ึงกันและกัน	 และสามารถร่วมกันสร้างทางเลือกในการพัฒนาส�าหรับชุมชนได้มากขึ้น	 ใน 
	 	 ขณะเดียวกันชุมชนได้เป็นท่ีรู้จักและได้รับการรับรู้ในแง่มุมที่ดี	 ได้รับการยอมรับในตัวตนหรืออัตลักษณ	์ 
	 	 ซ่ึงช่วยให้ชาวบ้านออกไปสร้างความสัมพันธ์กับคนภายนอกอย่างได้รับการเคารพนับถือ	 เช่น	 การประกอบ 
	 	 อาชีพ	 เป็นต้น	 มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหายาเสพติดและการพนัน	 รวมทั้งมีประสบการณ์ส�าหรับการก้าวเข้าสู ่
	 	 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 อย่างน้อยก็มากกว่าชุมชนในลักษณะเดียวกัน	 ขณะเดียวกันนักการเมือง 
	 	 ท้องถิ่นมีเครื่องเตือนใจที่จะเป็นนักปกครองที่ดี	 เห็นได้จากนายกองค์การบริหารส่วนต�าบลแม่เจ้าอยู่หัว 
	 	 เป็นนักการเมืองที่มีคุณภาพต่อเน่ืองมาทุกคน	 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นสามารถใช้พื้นที่วัดแม่เจ้าอยู่หัว 
	 	 จัดกิจกรรมหรือนัดหมายผู้คน	 เพราะชาวบ้านมีความศรัทธาแม่เจ้าอยู่หัวอยู่แล้ว	 ส่วนประชาชนในท้องถิ่น 
	 	 อื่นใช้วัดแม่เจ้าอยู่หัวเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ	 และเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม	ทางราชการสามารถใช ้
	 	 ประโยชน์ในการสนับสนุนชุมชนอื่นให้มาศึกษาเรียนรู้	 เพื่อเป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน 
	 	 โรงเรียนในท้องถิ่นใช้วัดแม่เจ้าอยู่หัวเป็นพื้นที่การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและวัฒนธรรมของชุมชน
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	 •	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ	์ มีพื้นที่ชุมชนแม่เจ้าอยู่หัวเป็นพื้นที่บริการวิชาการ	 การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 
	 	 การวิจัย	 และการเรียนการสอนอย่างเต็มที่	 ทั้งอาจารย์และนักศึกษาหลายหลักสูตรได้อาศัยพื้นที่วัดและ 
	 	 ต�าบลแม่เจ้าอยู่หัวเป็นพื้นท่ีการศึกษาภาคสนาม	 และผู้น�าชุมชนได้เข้าไปเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา 
	 	 อยู่เนืองๆ	 ในขณะท่ีอาจารย์หลายท่านก็ใช้พื้นที่ชุมชนแม่เจ้าอยู่หัวเป็นพื้นที่การวิจัย	 เช่น	 อาจารย์ภาษา 
	 	 อังกฤษท่านหนึ่งที่สนใจแนวคิดสตรีนิยม	 ได้ลงไปศึกษาแม่เจ้าอยู่หัวในมุมมองสตรีนิยม	 และสามารถน�า 
	 	 เสนอผลการศึกษาในเวทีประชุมทางวิชาการนานาชาติได้อย่างน่าสนใจ

เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	และน�าไปสู่ผลงานวิชาการ	(Knowledge	sharing	and	scholarship)
	 ทมีวจิยัและชมุชนได้เรยีนรูท้ัง้จากคนภายในชมุชนด้วยกนัและภายนอกชมุชน	ถงึวธิกีารท�างานเพือ่รือ้ฟ้ืนทนุเดมิ
ของชุมชนมาสร้างความหมายใหม่ให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน	 สามารถคิดและขับเคลื่อนเพื่อสร้างและต่อยอดความ
เข้มแขง็ให้ชมุชนแก้ปัญหาของตนเองได้อย่างเป็นรปูธรรม	รวมทัง้การน�าความรูแ้ละนวตักรรมต่างๆ	มาใช้ในการแก้ปัญหา	
ได้แก่	 ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	 ทุนทางวัฒนธรรม	 และการสร้างตัวตน	 (อัตลักษณ์)	 ผ่านพื้นที่การเรียนรู้ใน 
รูปแบบต่างๆ	
	 นอกจากการเป็นพื้นที่เรียนรู้แล้ว	ยังมีการสร้างเวทีเรียนรู้ต่างๆ	ในโครงการธนาคารความด	ีเพื่อเป็นพื้นที่ให้คนดี
กบัผูต้ดิยาและเล่นการพนนัได้พบปะพดูคยุ	ได้แลกเปลีย่นเรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั	ซ่ึงจะกลายเป็นตวัอย่างให้คนจากพืน้ทีอ่ืน่
มาศกึษาได้เช่นกนั	รวมทัง้การได้เรยีนรูท้ีจ่ะเสรมิศกัยภาพและเตรยีมตวัเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนผ่านการท�างาน
ทางด้านวชิาการกบัอาจารย์และนกัศกึษาในหลกัสตูรต่างๆ	เพือ่ให้ชมุชนได้เรยีนรู	้มคีวามเข้มแขง็และสามารถปรบัตวัเข้า
สู่การเปลี่ยนแปลงต่างๆ	ได้อย่างเหมาะสม
	 เมื่อการท�าวิจัยเสร็จสิ้นแล้ว	ทีมวิจัยสามารถน�าผลศึกษาวิจัยเผยแพร่ให้คนรับรู้ได้อย่างกว้างขวาง	ทั้งการจัดเวท	ี
การน�าสู ่การเรียนการสอนในโรงเรียน	 การพิมพ์หนังสือเผยแพร่	 การเผยแพร่ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์	 โดยมี 
ผลงานวชิาการตพีมิพ์	3	ชิน้คอื	1)	บทความเรือ่ง	แม่เจ้าอยูห่วั:	ศรทัธา	ความด	ีแรงใจ...สูพ่ลงัชมุชน	ปี	2546	โดย	ส�านกังาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย	ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น	2)	เอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ	์โครงการเรียนรู้ประวัติแม่เจ้าอยู่หัว
อย่างมีส่วนร่วม	 เมื่อป	ี 2545	 เสนอต่อส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น	และ	3)	บทความเรื่อง	
Phanang	Leudkhaw,	A	Legendary	Royal	Figure	of	Southern	Thailand,	Who	took	an	outstanding	role	in	
community	building	บทความน�าเสนอในที่ประชุมนานาชาต	ิทีมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ	์ปี	2554	(ตีพิมพ์ในเอกสาร
ประกอบการสัมมนา)

เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)
	 นบัตัง้แต่ปี	2544	โครงการฯ	น้ียงัด�าเนนิมาอย่างต่อเนือ่งจนถงึปัจจบุนั	พืน้ทีว่ดัแม่เจ้าอยูห่วักลายเป็นพืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิ์
ทีม่คีวามส�าคญัส�าหรบัชาวต�าบลแม่เจ้าอยูห่วัมากยิง่ขึน้เรือ่ยๆ	และกล่าวได้ว่าเป็นพ้ืนทีร่่วมทีค่นมคีวามเคารพศรทัธาร่วม
กันมาปฏิบัติพิธีกรรมและกิจกรรมต่างๆ	 ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง	 ส่งผลให้สามารถสร้างความทรงจ�าร่วมกันว่าพวกเขาเป็น
ลกูหลานแม่เจ้าอยูห่วั	เป็นเหมือนพีน้่องกนั	มีอะไรควรพึง่พาช่วยเหลอืกนั	ไม่ท�าร้ายกนั	ต้องเป็นคนด	ีประพฤตดิอีย่างแม่
เจ้าอยู่หัว	 เม่ือออกไปสัมพันธ์กับคนกลุ่มอื่นๆ	 ทั้งในการท�างานหรือกิจกรรมต่างๆ	 ก็จะคบหาบนพื้นฐานของการใช ้
ความดแีละความซ่ือสตัย์สจุรติ	ชาวชมุชนแม่เจ้าอยูห่วัมคีวามตืน่ตวัในการด�าเนนิโครงการเพือ่แก้ปัญหาและพฒันาชมุชน	
รวมทั้งการเตรียมการเพื่อการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
	 ส�านักวิชาศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 มีนโยบายที่จะร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายสนับสนุนการ 
ก้าวไปข้างหน้าของชมุชนอย่างต่อเนือ่งโดยเฉพาะทางด้านวชิาการ	ทัง้นี	้ องค์การบรหิารส่วนต�าบล	แกนน�าชมุชน	และชาวบ้าน	
รวมทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ในระหว่างการระดมทุนเพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนไว้ที่วัดแม่เจ้าอยู่หัว	 เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	สยามบรมราชกุมาร	ีในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ	60	พรรษา	
	 ดงันัน้	ผลกระทบต่อสังคมทีส่รปุได้คอื	1)	ชมุชนแม่เจ้าอยูห่วัเป็นชมุชนทีเ่ข้มแขง็	พึง่ตนเองได้มาก	และมศีกัยภาพ
ในการพัฒนา	2)	วัดแม่เจ้าอยู่หัวเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์	พื้นที่การเรียนรู	้และพื้นที่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของสังคมใน
วงกว้าง
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“กระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการฯ	
สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและเกิดแรงจูงใจในการอนุรักษ์

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นให้กับชุมชน”

	 ชุมชนส่วนใหญ่ในจงัหวดับรุรีมัย์เป็นชุมชนเกษตรกรรม	อาศัยภูมปัิญญาท้องถิน่	
ในการด�ารงตน	 ซึ่งการด�ารงชีพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการสั่งสมเป็นมรดกทาง
วฒันธรรมทัง้ภมูปัิญญาด้านอาหาร	ด้านเครือ่งนุง่ห่ม	ด้านยารกัษาโรค	และด้านทีอ่ยูอ่าศัย	
ภมูปัิญญาสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่นบัวนัจะสิน้สญูสลายไป	ดงันัน้	จงึเกดิโครงการบรูณา
การการเรยีนการสอน	การวจิยั	การบรกิารวชิาการและการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรมของ	
สาขาวชิาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม	คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม	มหาวทิยาลัยราชภฏั-
บรุรีมัย์ขึน้	เพือ่แก้ปัญหาการท�าลายอาคาร	อนรุกัษ์และใช้ประโยชน์อาคาร	อนัเป็นการ	
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนที่ยังคงด�ารงอัตลักษณ์ท้องถิ่นท่ามกลางกระแส
โลกาภิวัตน์	 โดยเป็นโครงการที่ให้ความส�าคัญเรื่องการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาในรูป
แบบการพัฒนาบัณฑิตที่เน้นกิจกรรมการเรียนที่กระตุ้นให้นักศึกษาให้ความส�าคัญ 
ต่อทรัพยากรในชุมชนและมีความเข้าใจร่วมกันว่า	การให้ความส�าคัญกับชุมชนไม่ใช่
เพียงการเกิดส�านึกที่ดีเท่าน้ัน	 แต่จะต้องน�าเอาประเด็นปัญหาของชุมชนเข้ามาเป็น
โจทย์ในการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรและการวิจัยระดับอุดมศึกษาของตนเองด้วย	 ซึ่ง
นกัศกึษาจะมบีทบาทในการเรยีนแบบลงมอืปฏิบตัด้ิวยตนเอง	เพือ่ให้ได้รบัการพฒันา
ทักษะที่เอื้อต่อการคิดวิเคราะห	์ สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ	 โดยใช้กระบวนการวิจัย
ให้นกัศกึษาร่วมกนัเรยีนรูน้อกห้องเรยีน	แสวงหาความรู	้น�าเสนอองค์ความรูด้้วยการ
ท�างานร่วมกนัของพีน้่องต่างชัน้ปีทีร่วมคนรวมความสามารถหรอืทกัษะทีห่ลากหลาย
ในลักษณะการเรียนรู้เสมือนการท�างานจริง	 (Studio	 learning)	 โดยบูรณาการการ

เรียนการสอนระหว่างรายวิชา	6	รายวิชา	4	อาจารย์ผู้สอน	

ผู้เขียน:   รศ.สมบัติ	ประจญศานต์	และคณะ

หน่วยงาน:  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ระยะเวลาด�าเนินการ:		 ป	ี2555	ถึง	2558

ค�าส�าคัญ:  สถาปัตยกรรม	สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น	การอนุรักษ์

การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
ในจังหวัดบุรีรัมย์:	โครงการบูรณาการ	การเรียน
การสอน	การวิจัย	การบริการวิชาการและการ
ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)
	 คณะท�างานประกอบด้วย	คณาจารย์ผูส้อน	จ�านวน	4	คน	ประกอบด้วย	รศ.สมบตั	ิประจญศานต์	อ.วสิาข์	แฝงเวยีง	

อ.ปิยชนม์	สงัข์ศกัดา	และอ.กฤษณ์	ปิตาทะสงัข์	ในรายวชิา	6	รายวชิา	ได้แก่	การอนรุกัษ์สถาปัตยกรรมและชมุชน	เตรยีม

งานวจิยัทางสถาปัตยกรรม	การเขียนแบบก่อสร้าง	2	การแสดงแบบทางสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์	1	การแสดงแบบ

ทางสถาปัตยกรรมด้วยคอมพวิเตอร์	3	ออกแบบเวบ็ไซต์เพือ่การน�าเสนองานทางสถาปัตยกรรม	และนกัศกึษาชัน้ปีที	่2-4	

ร่วมท�างานกับชุมชน	 ได้แก่	 เจ้าของอาคาร	 ผู้ดูแลอาคาร	 เจ้าอาวาส	 ผู้อาวุโส	 และผู้น�าชุมชน	 ในพื้นที่ที่สถาปัตยกรรม 

พื้นถิ่นตั้งอยู่	คือ

	 ปีที	่1	ในพื้นที	่5	แห่งคือ	วัดขุนก้อง	ต�าบลนางรอง	อ�าเภอนางรอง	จังหวัดบุรีรัมย	์วัดชัยมงคล	ต�าบลประโคนชัย	

อ�าเภอประโคนชัย	จังหวัดบุรีรัมย์	วัดหนองบัวเจ้าป่า	หมู่	5	ต�าบลสตึก	อ�าเภอสตึก	จังหวัดบุรีรัมย์	ชุมชนตลาดห้วยราช	

อ�าเภอห้วยราช	จังหวัดบุรีรัมย์	และโบสถ์นักบุญเทเรซาบ้านโนนแก้ว	อ�าเภอห้วยแถลง	จังหวัดนครราชสีมา

	 ปีที	่2	ในพื้นที่	4	แห่งคือ	วัดมณีจันทร์	ต�าบลมะเฟือง	อ�าเภอพุทไธสง	จังหวัดบุรีรัมย์	วัดเขื่อนคงคา	ต�าบลโคก

สะอาด	อ�าเภอล�าปลายมาศ	จังหวัดบุรีรัมย์	วัดท่าเรียบ	หมู่	10	ต�าบลนาโพธิ	์อ�าเภอนาโพธิ	์จังหวัดบุรีรัมย์	และวัดบรม

คงคา	หมู	่1	ต�าบลบ้านแวง	อ�าเภอพุทไธสง	จังหวัดบุรีรัมย์

	 ปีที	่3	ในพื้นที	่3	แห่งคือ	วัดท่าเรียบ	หมู่	10	ต�าบลนาโพธิ	์อ�าเภอนาโพธิ	์จังหวัดบุรีรัมย์	วัดบรมคงคา	หมู่	1	ต�าบล

บ้านแวง	อ�าเภอพุทไธสง	จังหวัดบุรีรัมย์	และวัดสะแก	ต�าบลบ้านเป้า	อ�าเภอพุทไธสง	จังหวัดบุรีรัมย์

	 ในการด�าเนินการเน้นให้ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานของนักศึกษา	 และเข้ารับฟังการน�าเสนอ 

ผลงานของนกัศกึษา	เพือ่ตรวจสอบข้อมลู	ประเมนิผลงานและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ	กระบวนการท�างานประกอบด้วย

 การส�ารวจพ้ืนท่ี	 คณาจารย์ท�าหน้าที่ส�ารวจพื้นที่ในชุมชนเพื่อหาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่มีคุณค่า	 พบปะกับ 

ผู้น�าชุมชน	เจ้าของอาคาร	เพื่อประเมินชุมชนเบื้องต้น	พิจารณาความเป็นไปได้ของความส�าเร็จในการท�างานร่วมกันโดย

แนะน�าโครงการฯ	ชี้แจงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการฯ	เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าร่วมใน

โครงการฯ

 การสร้างความเข้าใจต่อเป้าหมายของโครงการฯ แก่ผู้เรียน	 ด�าเนินการสลายการเรียนการสอนแบบรายวิชา	 

โดยคัดเลือกรายวิชาที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับโครงการฯ	 แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มจะ

ประกอบด้วย	นักศึกษาชั้นปีที	่2	3	และ	4	เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เสมือนการท�างานจริง	มีการจัดประชุมชี้แจงโครงการฯ	

แก่นักศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางและเป้าหมายของโครงการฯ	ในทิศทางที่ตรงกัน

 การลงพืน้ทีป่ฏบิตังิาน นกัศกึษาแต่ละกลุ่มลงพืน้ทีเ่พือ่ศึกษาบรบิทของชุมชน	ประวตัศิาสตร์ชุมชน	ประวตัอิาคาร

ด้วยการสมัภาษณ์คนในพืน้ทีช่มุชน	การทบทวนข้อมลูทีเ่กีย่วข้องแล้วส�ารวจรงัวดัขนาดทกุส่วนของอาคารด้วยเครือ่งมอืวดั	

และเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม	2	มติ	ิประกอบด้วย	ผังบรเิวณ	ผงัพืน้	ผงัหลงัคา	รปูด้าน	รปูตดัของอาคาร	แบบน�าทาง

สถาปัตยกรรม	3	มิติ	ได้แก	่ทัศนียภาพของอาคาร	รวมทั้งหุ่นจ�าลอง	และจัดท�ารายงาน	สื่อวีดิทัศน	์แผนภาพโปสเตอร	์

 การคืนข้อมูลให้ชุมชน	ด�าเนินการจัดเวทีคืนข้อมูลให้ชุมชน	เพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชน	ถือ

เป็นส่วนหนึ่งในการให้ชุมชนตรวจสอบและประเมินผลงาน	 นอกจากน้ี	 ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการในชุมชน	 

เมื่อได้รับข้อเสนอแนะจากชุมชนแล้ว	 นักศึกษาจะปรับปรุงผลงานและส่งมอบผลงานให้กับชุมชน	 เพื่อใช้เป็นแบบเพื่อ 

การอนรุกัษ์อาคารต่อไป	ในขณะเดยีวกันคณาจารย์จะมกีารตดิตามความก้าวหน้าของงานเพือ่ให้ข้อเสนอแนะทางวชิาการ

ต่อผลงานแก่นักศึกษาควบคู่ไปด้วย

 การจัดท�าประวัติและข้อมูล	คณาจารย์	นักศึกษา	และชุมชน	ร่วมมือกันท�าประวัติอาคาร	ข้อมูลประกอบอาคาร

เพือ่การอนรุกัษ์ศลิปะสถาปัตยกรรมพืน้ถิน่	และเสนอขอรบัรางวลัอนรุกัษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดเีด่นของสมาคมสถาปนกิ

สยามในพระบรมราชูปถัมภ์
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เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefits)
 1. ชุมชน: เกิดความตระหนักถึงคุณค่าสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน	์พัฒนาเป็นแนวทาง

การท�างานและเกิดแผนพัฒนาชุมชน	ซึ่งได้มีการขยายผลโดยการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นหลังอื่นในพื้นที่ต่อไป

 2.  อาจารย์:	มคีวามสขุในวชิาชีพ	สร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างคณาจารย์	ศษิย์	และชมุชนอนัเป็นการพฒันา

รูปแบบกระบวนการสอนแบบมส่ีวนร่วม	สามารถพฒันาสูน่กัวชิาการสายรบัใช้สงัคมโดยได้ประสบการณ์เชงิพืน้ทีน่�ามาเขยีนต�ารา	

ผลงานวิชาการงานวิจัย	บทความวิจัย	น�าผลงานใช้ขอต�าแหน่งทางวิชาการต่อไป	จากโครงการบูรณาการฯ	นี้	 ได้มีการ

ต่อยอดท�าให้เกิดเป็นผลงานวิจัยของคณาจารย์ตั้งแต่ปี	2555	ถึง	2558	รวม	7	โครงการ	โดยมีผลงานตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับชาติและนานาชาติ

 3. สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย:	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา 

ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม	ท�าให้ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นต่อการจัดการเรียนการสอน	ชุมชนเข้าใจบทบาทของวิชาชีพทาง

สถาปัตยกรรม	เกิดการน�าเสนอผลงานต่อเครอืข่ายสถาบนัอดุมศึกษาด้านสถาปัตยกรรมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื	8	สถาบนั	

และต่อองค์กรทางวิชาชีพ	ได้แก	่กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน	และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

 4. นกัศกึษา: เกดิส�านกึรกัถิน่ฐาน	รูคุ้ณค่าของตนเอง	รูคุ้ณค่าของวชิาชีพทีม่ต่ีอการพฒันาชุมชนบ้านเกดิ	สร้าง

ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่-น้อง-เพื่อนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยทักษะกระบวนการวิจัย	 เป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่า

ความหมาย	 เป็นประสบการณ์ท่ีสร้างสุขในการเป็นผู้ให้กับชุมชนต่อยอดสู่โครงการวิจัยทางสถาปัตยกรรมของนักศึกษา

ชั้นปีที่	4

ภาพที่ 1	 กระบวนการท�างานที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของคณาจารย	์นักศึกษา	และชุมชน	ในการอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
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เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	และน�าไปสู่ผลงานวิชาการ	(Knowledge	sharing	and	scholarship)
	 โครงการบูรณาการฯ	ด�าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา	2555	จนถึง	2558	เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ	ในปีที่	1	ได้รับการ

พิจารณาคัดเลือกจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้น�าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี	 (Best	 practices)	 ด้านการเรียน 

การสอนแบบบูรณาการโครงการ	LNN	SHOW	&	SHARE	ครั้งที่	1	มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน�าเสนอแนวปฏิบัติที่

ดีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา	 เมื่อวันที	่ 22-23	พฤษภาคม	 2556	 ต่อคณาจารย์อุดม	

ศึกษาในและต่างสถาบัน	จ�านวน	200	คน	และในปีที่	2	เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ	ได้น�าเสนอแนวปฏิบัติที่ด	ี(Best	practices)	

คร้ังที	่2	เม่ือวนัที	่13-14	พฤษภาคม	2557	ต่อคณาจารย์อุดมศกึษาในและต่างสถาบนั	จ�านวน	150	คน	ซึง่ในระดบัภายใน

มหาวิทยาลัย	มีสาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างได้น�ารูปแบบการด�าเนินโครงการฯ	ไปใช้ในปีการศึกษา	2557	และได้มี

การน�าเสนอผลงานในชุมชนร่วมกัน	นอกจากนี	้โครงการฯ	ยังได้น�าไปสู่ผลงานวิชาการจ�านวน	2	บทความ	คือ

	 1.	 “รูปแบบการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับการวิจัย	 การบริการวิชาการ	 และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

ของสาขาวชิาเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม	มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย์”	เผยแพร่ในวารสารการพฒันาชมุชนและคณุภาพชวีติ	

ปีที่	2	ฉบับที	่2	(พฤษภาคม-สิงหาคม	2557)

	 2.	 “รูปแบบการเรียนการสอนที่บูรณาการการวิจัย	การบริการวิชาการ	และการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมของ

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”	เผยแพร่ในวารสารวิชาการโฮมภูมิปีที	่2	ฉบับที	่2

เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)
	 โครงการฯ	ดังกล่าวเกิดผลกระทบต่อสังคมที่สังเกตคือ	ส่งผลต่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น	อุโบสถ	รวมถึง

ศาสนคารอืน่ๆ	ภายในวดั	เช่น	หอระฆงัของวดัหนองบวัเจ้าป่า	โรงฉนัของวดับรมคงคา	ซ่ึงแต่เดมิก่อนเข้าด�าเนนิการชมุชน

มีความคิดที่จะรื้อถอนอาคาร	 แต่เมื่อมีโครงการฯ	 ชุมชนจึงได้เปล่ียนแนวคิดมาสู่การหาทางอนุรักษ์เพื่อให้เป็นอาคาร

ประกอบกับอุโบสถพื้นถิ่นที่ได้อนุรักษ์ไว	้เป็นต้น	อีกทั้งยังเกิดความคิดต่อยอดสู่การวางแผนท่องเที่ยวโดยชุมชนต่อไป

	 นอกจากนี้	 การที่ชุมชนได้เข้ามาร่วมกันจัดท�าประวัติอาคาร	 ข้อมูลประกอบอาคารเพื่อน�าไปเสนอขอรับรางวัล

อนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์	 รางวัลพระราชทานจากสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา	 สยามบรมราชกุมารี	 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อชุมชนท้องถิ่นเจ้าของมรดกทางวัฒนธรรม

จึงส่งผลให้สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นยังคงอยู่	 รวมท้ังชุมชนร่วมด�าเนินการหาแนวทางในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อาคาร

อย่างยั่งยืนต่อไป	ซึ่งจากการด�าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้อาคารได้รับรางวัลในระยะเวลาต่อมาคือ

	 1)	 อุโบสถพื้นถิ่นวัดหนองบัวเจ้าป่า	ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น	ประจ�าปี	2556	

	 2)	 อุโบสถพื้นถิ่นวัดท่าเรียบ	ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น	ประจ�าปี	2557

	 3)	 อุโบสถพื้นถิ่นวัดบรมคงคา	ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น	ประจ�าปี	2558

 

ภาพที่ 2 ผลงานที่เกิดขึ้นจากการท�างานร่วมกันระหว่างคณาจารย์	นักศึกษา	และชุมชน



 ป
ระ

มว
ลบ

ทค
วา

มว
ิชา

กา
รเ

พ
ื่อส

ังค
ม

172    
“การขับเคลื่อนเครือข่าย	

ค้นหาอัตลักษณ์เมืองมหาสารคามสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

	 จากโครงการหนึง่หลกัสตูรหนึง่ชมุชน	ตามนโยบายของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	

(มมส.)	 ภายใต้ชื่อโครงการ	 “ส่งเสริมอัตลักษณ์ของเมืองด้วยอุปกรณ์ประกอบถนน

เทศบาลเมืองมหาสารคาม	จังหวัดมหาสารคาม”	ในป	ี2556	และงานวิจัยอีก	2	เรื่อง

คอื	 โครงการแนวทางการอนุรกัษ์และพฒันาตกึดนิในเขตเมอืงเก่าจงัหวดัมหาสารคาม	 

ป	ี2550	และโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และคุณค่าถนนสายวัฒนธรรมงานไหว้เจ้า

และเล่นงิว้จงัหวดัมหาสารคาม	ในปี	2551	ยงัพบข้อจ�ากดัในกระบวนการค้นหาและ

สร้างอัตลักษณ์ว่า	จ�าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาและสร้างกระบวนการมีส่วน

ร่วมของคนทุกกลุ ่มที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างส�านึกร่วมกันทั้งทางประวัติศาสตร ์

เมืองมหาสารคาม	 เช่น	 ระยะเวลา	 กลุ่มคน	 กระบวนการค้นหาและสร้างอัตลักษณ์	

รวมทั้งการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากคนทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องยังไม่อาจน�าไปสู่

การรับรู้และยอมรับ	 หรือเกิดส�านึกร่วมทางด้านประวัติศาสตร์เมืองมหาสารคาม 

ร่วมกันได้นั้น	

	 ด้วยเหตุน้ี	 จึงเกิดการต่อยอดการศึกษาในงานวิจัยโครงการ	 “การสร้าง 

อัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์ย่านเมืองเก่าของเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยการมี

ส่วนร่วมของภาคประชาสังคม”	 ขึ้น	 โดยมุ่งศึกษาอัตลักษณ์ร่วมย่านเมืองเก่าของ

จังหวัดมหาสารคาม	จ�านวน	10	ชุมชนคือ	ชุมชนสามัคค	ี1	2	ชุมชนนาควิชัย	1	2	3	

ชุมชนมหาชัย	 ชุมชนโพธิ์ศรี	 1	 2	 และชุมชนอภิสิทธิ์	 1	 2	 ผ่านประเด็นด้าน

ประวัติศาสตร์เป็นหัวใจหลัก	 เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือชุดความรู้ในการต่อยอดสู ่

การพัฒนาจังหวัดมหาสารคามอย่างหลากมิติให้สมกับที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น

เมืองแห่งการศึกษา	ซึ่งก�าลังขยับเข้าสู่วาระแห่งการครบรอบ	150	ปีของการตั้งเมือง	

โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	 (People	 participations)	 ให้มากกว่าที่

ผ่านมา

ผู้เขียน:   อาจารย์เมธี	พิริยการนนท	์และนายพนัส	ปรีวาสนา

หน่วยงาน:		 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระยะเวลาด�าเนินการ:		 ป	ี2555	ถึง	2557

ค�าส�าคัญ:  อัตลักษณ์เมือง		เครือข่าย	น�าฮอย	150	ปี	การพัฒนาที่ยั่งยืน

150	ปี	เมืองมหาสารคาม:
อีกหนึ่งผลพวงของการเรียนรู้คู่บริการว่าด้วยงาน
วิชาการรับใช้สังคมจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)
	 การขับเคลื่อนผ่าน	“กระบวนการมีส่วนร่วม”	เป็นหัวใจหลักทุกกระบวนการของกลุ่มคนต่างๆ	โดยมีเครือข่ายที่

เกีย่วข้องอย่างหลากหลายคอื	ผูอ้าวโุส	ผูน้�าชาวคุม้	บคุคลผูม้คีวามถนดัเฉพาะด้านประชาชนทัว่ไป	นักวชิาการ	และหน่วย

งานท้องถิ่นต่างๆ	 ผ่านวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มทั้งการสัมภาษณ์	 ส�ารวจ	 ประชุม-

เสวนา	(โสเหล่)	การท�าแผนที่วัฒนธรรมที่หยิบยกประเด็นในพื้นที่	โดยมีภาพถ่ายทางอากาศเป็นส่วนประกอบ	ภาพถ่าย	

และศิลปะภาพวาดทางวัฒนธรรมท่ีคนในชุมชนได้ร่วมกันค้นหาและลงมือวาดกันเอง	 การท�าเส้นเวลาประวัติศาสตร์	

(Timeline)	เพื่อแสดงล�าดับเวลาและเหตุการณ์ทางวัฒนธรรมที่มาจากการสืบค้นร่วมกัน	สรุปกระบวนการมีส่วนร่วมได	้

ดังนี้

	 •	 การมีส่วนร่วมแบบสร้างการรับรู้ผ่านส่ือการเรียนรู้	 การให้ข้อมูล	 กระตุ้นการเรียนรู้	 จิตส�านึก	 และขยายผล	 

	 	 เกิดเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคม

	 •	 การมีส่วนร่วมแบบร่วมคิดร่วมท�า	 ระดมความคิด	 เก็บข้อมูล	 วิเคราะห์ข้อมูล	 จากคณะท�างานภายใต้ช่ือ	 

	 	 “เครือข่ายฮักแพงกลุ่มน�าฮอย	150	ปี”

	 •	 การมีส่วนร่วมแบบร่วมท�า	เก็บข้อมูล	วิเคราะห์ข้อมูล	ภายใต้ชื่อ	"เครือข่ายฮักแพงกลุ่มน�าฮอย	150	ปี"

	 •	 การมีส่วนร่วมแบบร่วมรับผล	 โดยร่วมเป็นเจ้าของด�าเนินงานต่อ	 นับถอยหลัง	 365	 วันสู่วันเฉลิมฉลองเมือง 

	 	 มหาสารคามอายุครบ	150	ปี	ในวันที่	22	สิงหาคม	2558

	 ท้ังน้ี	 จากกระบวนการและเครือข่ายดังกล่าวได้ร่วมกันคิดกันท�าเป็นทีมงานที่ขับเคลื่อนกิจกรรมของเมือง 

โดยมีคณะท�างาน	 6	 กลุ่ม	 ประกอบด้วย	 1)	 คณะท�างานวิจัย	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	 2)	 คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์	 ผังเมืองและนฤมิตศิลป์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 3)	 ชาวคุ้มเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

4)	 กลุ่มฮักแพงเบิ่งแญงคนมหาสารคาม	 5)	 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	และ	 6)	

เทศบาลเมืองมหาสารคาม	ซึ่งมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาการสร้างอัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์

ย่านเมืองเก่าสู่การพัฒนาเมือง	 3	 ระยะคือ	 

การท�างานภาคประชาสังคมระยะต้นน�้า  

ด�าเนินงานในฐานะผู้ประสานงานด้านพื้นที	่ 

การท�างานระยะกลางน�้า	 โดยท�าให้เกิดการ 

ขยายฐานเครอืข่ายให้ชดัเจนขึน้	 มกีารรวมตวักนั

อย่างไม่เป็นทางการภายใต้อดุมการณ์การท�างาน

เดยีวกนัว่า	 “เครือข่ายน�าฮอย	 150	 ปี	 เมือง

มหาสารคาม”	และเป็นแกนน�าคณะท�างานหลกั	

ได้แก่	กิจกรรมงานงิ้ว	งานสงกรานต์	งานปีใหม่	

และไปร่วมกับเครือข่ายกิจกรรมของเทศบาล
เมืองอย่างเป็นทางการตั้งกลุ่ม	 Facebook	 เพ่ือสื่อสารไปยังผู้สนใจและกลุ่มเด็ก-เยาวชน	 เกิดการรวมกลุ่มในช่ือ 

"New Generation ฮักแพงเบิ่งแญงเมืองมหาสารคาม" การท�างานระยะปลายน�้า	 มีคณะท�างานอย่างชัดเจนเป็น 

รูปธรรมแต่มีรูปแบบการท�างานแบบไม่เป็นทางการ	ภายใต้อุดมการณ์การท�างานเดียวกัน	

ภาพที่ 1 การประชุมหาอัตลักษณ์กับกลุ่มผู้น�าชุมชน
เมื่อวันที่	28	พฤษภาคม	2556
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เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefits)
 ระดับชุมชน และภาคีเครือข่าย

	 จากการทบทวนประวตัศิาสตร์เมอืงมหาสารคามแบบมส่ีวนร่วม	ท�าให้รบัรูถ้งึบทบาท	สถานะและความส�าคญัของ

ปราชญ์ชาวบ้านในเขตชมุชนเมอืงหลากหลายด้านมากขึน้กว่าทีผ่่านมา	น�าไปสู่วาทกรรมหรอืแผนพฒันาจงัหวดั	“น�าฮอย	

150	 ปีเมืองมหาสารคาม”	 และเกิดกระแสการตื่นตัวว่าด้วยการรับรู้	 “ตัวตนความเป็นเมืองมหาสารคาม”	 ในมิติต่างๆ	 

ทั้งที่เป็นสถาปัตยกรรม	ประวัติศาสตร์	วัฒนธรรม	ชาติพันธุ	์ฯลฯ	รวมทั้งเกิดการสร้างชุดความรู้และข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

ผ่านการรับรู้ของภาคส่วนต่างๆ	อย่างหลากมิติ	เช่น	การรับรู้พื้นที่เชิงอัตลักษณ์ในระดับจังหวัดคือ	ความเป็นตักสิลานคร	

พระธาตุนาดูน	 ปูทูลกระหม่อม	 ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง	 ในระดับเทศบาลคือ	 หอนาฬิกา	 พระพุทธกันทรวิชัย	 กุดนางใย	 

คลองสมถวิล	 สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ	 แก่งเลิงจาน	 ในชุมชนตลาดเก่า/เมืองเก่า	 เช่น	 บ้านดิน	 บ้านไม้	 งานง้ิว	 

กลายเป็นคลังข้อมูลหลากรูปแบบในเชิงสาธารณะทั้งที่เป็นภาพถ่าย	 เรื่องเล่า	 นิทรรศการ	 หนังสือ	 ระบบสารสนเทศ	

ผลิตภัณฑ์	เกิดการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนกลุ่มส�านึกรักษ์บ้านเกิดในชื่อ	“New	Generation	ฮักแพงเบิ่งแญงเมือง

มหาสารคาม”

 ระดับมหาวิทยาลัย 

	 ได้ก่อให้เกดิการบรูณาการงานวจิยัร่วมกบัภารกจิด้านต่างๆ	ของมหาวทิยาลัย	เช่น	งานบริการวชิาการแก่สังคม	ได้แก่	

โครงการแนวทางการอนรุกัษ์สถาปัตยกรรม	เพือ่ส่งเสรมิการรบัรูอ้ตัลักษณ์เทศบาลเมอืงมหาสารคาม	(สาขาสถาปัตยกรรม

เมืองและชุมชน)	โครงการออกแบบและพัฒนาเรขศิลป์เพื่ออัตลักษณ์เมือง	กรณีศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคาม	(สาขา

นฤมิตศิลป์)	โครงการแนวทางการจัดภูมิสถาปัตยกรรมในชุมชนเมือง	และพื้นที่กิจกรรมลานบ้านลานเมือง	เพื่อส่งเสริม

การรับรู้อัตลักษณ์เทศบาลเมือง	งานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	ได้แก่	โครงการเผยแพร่ภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมชุมชน

เมืองด้วยภาพถ่ายจากอากาศยาน	เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนเมืองมหาสารคาม	(สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์)	โครงการ

แนวทางการศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรม	เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์เทศบาลเมืองมหาสารคาม	(สาขาภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์)	

โครงการการศึกษาภูมิปัญญางานหัตถกรรมท้องถิ่นเพื่อออกแบบและพัฒนาของที่ระลึกส่งเสริมอัตลักษณ์จังหวัด

มหาสารคาม	 (สาขานฤมิตศิลป์)	 อีกท้ังยังเป็นการบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้กับกิจกรรมนอกชั้นเรียนของนิสิตจาก 

"ชมรมกาแฟถกึ"	ในสงักดัสโมสรนสิติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ	ภายใต้ชือ่โครงการ	“หนึง่ชมรมหนึง่ชมุชน”	ซึง่ถอืเป็น

อีกหนึ่งต้นแบบการบูรณาการการเรียนรู้ระหว่างกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ลงตัว	นิสิตสามารถจัด

ท�า	 "แผนท่ีอาหาร"	 ในย่านเทศบาลเมืองมหาสารคามควบคู่ไปกับการสะท้อนข้อมูลอันเป็น	 "พื้นที่อาคารเก่า"	 (อาคาร

ไม้-อาคารดิน)	ที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู	น�าไปสู่กระบวนการบ่มเพาะอัตลักษณ์ความเป็นนิสิต	(ผู้ช่วยเหลือสังคม

ภาพที่ 2 เล่าเร่ืองและน�าเข้าสูก่ารระดมความคดิเหน็
การหาอัตลักษณ์ของเยาวชน	 เพื่อน�าเข้าสู่สาระส�าคัญ
ที่ต้องการในการจัดกิจกรรม
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และชมุชน)	ด้วยการน�าองค์ความรูไ้ปสูก่ารบรกิารสังคม	โดยมอีาจารย์และปราชญ์ชาวบ้าน	หรอืชมุชนเป็นครแูละห้องเรยีน

สู่การเรียนรู้ความเป็นวิชาชีพและวิชาคน	 นอกจากน้ี	 ยังท�าให้เกิดเป็นพื้นที่การศึกษา	 วิจัยและการฝึกประสบการณ ์

ด้านวิชาชีพของนิสิตบนฐานวัฒนธรรม	และเกิดปรากฏการณ์	“ลูกฮัก”	ในชุมชน	

เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	และน�าไปสู่ผลงานวิชาการ	(Knowledge	sharing	and	scholarship)
	 คณะท�างานทุกกลุ่มและทุกฝ่ายได้เรียนรู้เรื่อง	คุณค่า	อัตลักษณ์	มรดกทางวัฒนธรรม	จนเกิดการพัฒนาร่วมกัน

ทกุระบบในจงัหวดัเนือ่งในวาระ	“น�าฮอย	150	ปี	เมืองมหาสารคาม”	ผ่านกจิกรรม	มุมมอง	และโครงการอย่างหลากหลาย	

เช่น	คนดีเมืองมหาสารคาม	ของดีเมืองมหาสารคาม	สถานที่ส�าคัญในเมืองมหาสารคาม	ประเพณีและวัฒนธรรมในเมือง

มหาสารคาม	นอกจากนี	้ภาคประชาสงัคมและเยาวชนต่างได้เรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นมมุมองซึง่กนัและกนั	จนเกดิการรบัรูแ้ละ

เข้าใจซึ่งกันและกัน	อาทิ	เยาวชนจะมีมุมมองใหม่ๆ	ให้ความส�าคัญกับกิจกรรมใหม่ๆ	ในชีวิตประจ�าวันให้ความส�าคัญกับ

อัตลักษณ์ที่มองเห็นและจับต้องได้	ส่วนในมุมของชุมชนจะเป็นการมองผ่านประสบการณ	์ความทรงจ�าในอดีต	 เรื่องเล่า

ความประทับใจต่างๆ

	 ส�าหรับผลงานท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมต่างๆ	 อาทิ	 หนังสือเรื่องเล่าในชื่อ	 “365	 วัน	 365	 เรื่องเมืองมหาสารคาม:	 

เรียงร้อยเรื่องราวเพื่อความรู้และความรัก”	 นิทรรศการเคลื่อนที่ว่าด้วยประวัติศาสตร์	 ความทรงจ�า	 เมืองมหาสารคาม 

ในชือ่	“150	ปี	เมอืงมหาสารคาม:	วนัเวลาเมอืงนีย้งัช้าอยู”่	หนงัสอืสารคด/ีคลปิวดีทีศัน์		ช่ือ	“ของดี	150	ปี	เมอืงมหาสารคาม”	

จดหมายข่าว	มมส.	งานวิชาการรับใช้สังคมในชื่อ	“มมส.:	สืบฮอยตาวาฮอยปู	่150	ปี	เมืองมหาสารคาม”	ตลอดจนเวที

สัมมนาวิชาการว่าด้วยเรื่องราว	“150	ปี	เมืองมหาสารคาม”	ในระดับจังหวัด

จังหวัดมหาสารคามว่าด้วย	“150	ปีเมืองมหาสารคาม”	ที่มุ่งให้ภาคประชาสังคมได้มีส่วนร่วม	เนื่องในวาระ	150	ป	ีเมือง

มหาสารคาม	 ซึ่งมีการกระตุ้นและก�าหนดให้แต่ละหน่วยงาน	 หรือแต่ละภาคส่วนจัดกิจกรรมรองรับวาระอันทรงเกียรติ

ของจังหวัดร่วมกัน	 โดยมีนโยบายเชิงรุกว่าด้วยการสืบค้นสิ่งดีงามเพื่อการเชิดชูในระดับจังหวัด	 เช่น	 คนดี	 150	 ปี	 

เมืองมหาสารคาม	 ของดี	 150	 ปี	 เมืองมหาสารคาม	 รวมทั้งพิธีเททองพระกันทรวิชัยรุ่นพิเศษ	 150	 ปีมหาสารคาม 

เพื่อสนับสนุนการบูรณะองค์พระธาตุนาดูน	 หรือการจัดตั้งมหาวิทยาลัย	 จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย	 จังหวัดมหาสารคาม	

และการจัดท�าฐานข้อมูล	 หรือระบบสารสนเทศว่าด้วยเรื่องของดี	 150	 ปี	 เมืองมหาสารคาม	 โดยมหาวิทยาลัยได้มี 

การบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ของนิสิตผ่านประเพณีนิยมในสถานศึกษา	 เช่น	 โครงการลอยกระทงภายใต้ชื่องาน 

"เอ้กระทงสมมาแม่นท	ีร่วมฉลอง	150	ปี	เมืองมหาสารคาม	มอลุ่มน�า้ชีสืบต�านานคืนเดือนเพ็ญ”	

เกดิผลกระทบต่อสงัคมทีป่ระเมนิได้	(Measurable	
social	impact)
	 การพัฒนาอย่างยั่งยืนในปัจจุบันที่มุ ่งเน้นในการ

พฒันาด้านส่ิงแวดล้อม	ด้านเศรษฐกจิ	และด้านสังคมพร้อม

กนันัน้	โดยทีผ่ลพวงของโครงการวจิยัเรือ่ง	“สร้างอัตลกัษณ์

ด ้านประวัติศาสตร ์ย ่านเมืองเก ่าของเทศบาลเมือง

มหาสารคามโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม"	ร่วม

กับภารกิจด้านการเรียนการสอน	 การบริการวิชาการแก่

สังคมและการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 ก่อให้เกิดกระแส

การตืน่ตวัทางด้านสังคมในวงกว้างเกีย่วกบัการรบัรู	้“ตวัตน

เมืองมหาสารคาม”	 จนกลายเป็นวาระ	 หรือแผนพัฒนา

ภาพที ่3 ประชาชนและเยาวชนมคีวามสนใจและตืน่ตวัเกีย่วกบัวาระ
และแผนพัฒนาจังหวัดที่เน้นความเป็นตัวตน	เมืองมหาสารคาม
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178    “ทวิภาษาและการเชื่อมร้อยวัฒนธรรม	...	
รูปแบบการจัดการศึกษาที่น�าไปสู่สันติภาพ”

	 ภาษาเป็นอตัลักษณ์ของกลุ่มชนและเป็นเครือ่งมอืในการส่ือสารทัว่ไป	รวมทัง้

เป็นสื่อของการเรียนการสอนส�าหรับเยาวชน	 การเลือกและก�าหนดการใช้ภาษาท่ี

เหมาะสมจึงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 อันได้แก่	 จังหวัด

ปัตตานี	ยะลา	นราธิวาส	และ	4	อ�าเภอในจังหวัดสงขลา	ซึ่งมีประชาชนกว่าร้อยละ	

83	หรือกว่าล้านคน	นับถือศาสนาอิสลามและพูดภาษามลายูที่เรียกว่า	ภาษามลายู

ปาตานี	หรือ	บาซอ	นายู	ตานิง	มีปัญหาพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของ

กลุ่มชนที่ส�าคัญอยู่สองประการคือ	 1)	 อัตลักษณ์ทางภาษาไม่เป็นที่ยอมรับของทาง

ราชการ	โดยอนุญาตให้ใช้แต่เพียงภาษาไทยในโรงเรียนของรัฐ	และ	2)	ความตกต�า่

ของคุณภาพการศึกษา	อันเนื่องมาจากอุปสรรคทางภาษาและวิธีการสอนที่ไม่มีการ

เชือ่มโยงกบัภาษาและวฒันธรรมท้องถิน่	ไม่มกีารเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าเรยีนเป็น

ภาษาไทยในโรงเรียน	 ท�าให้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานและต�่าที่สุดในประเทศ	

เยาวชนชัน้ประถมปีที	่3	ยงัอ่านหนงัสอืไม่ออกและเขยีนไม่ได้เกอืบร้อยละ	50	(ข้อมลู

จากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ปี	2551)

	 โครงการวจิยั	“การจัดการเรยีนการสอนแบบทวภิาษา	(ไทย-มลาย)ู	ในจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้”	 ด�าเนินการในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ	 4	 โรงเรียนในจังหวัด

ชายแดนภาคใต	้ เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ทุนทางภาษา

และวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นฐานของการพัฒนาสมอง	การเรียนรู้	ความคิดสร้างสรรค	์

และสร้างความเข้มแขง็ในการเรยีนภาษาไทยของเยาวชนไทยมสุลิมเชือ้สายมลาย	ูโดย

ใช้ทัง้ภาษามลายถูิน่และภาษาไทยเป็นส่ือการเรยีนการสอนในโรงเรยีนทีม่นีกัเรียนใช้

ภาษามลายูร้อยเปอร์เซ็นต์	 (ซึ่งเป็นลักษณะของโรงเรียนส่วนใหญ่ในพื้นที่	 หรือ

ประมาณกว่า	700	โรงเรยีน	ยกเว้นในเขตเมอืง)	โดยมเีป้าหมายเพือ่สร้างเยาวชนไทย

มุสลิมเชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นประชากรไทยที่มีคุณภาพ	

ผู้เขียน:   ศ.เกียรติคุณ	ดร.สุวิไล	เปรมศรีรัตน์

หน่วยงาน:		 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย	มหาวิทยาลัยมหิดล

ระยะเวลาด�าเนินการ:		 ป	ี2550	ถึง	2559

ค�าส�าคัญ:		 การศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา	จังหวัดชายแดนภาคใต้	ภาษากับอัตลักษณ์

การจัดการศึกษาแบบทวิ/พหุภาษา
(ไทย	–	มลายู)	ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ประสบความส�าเร็จในการศึกษา	 การท�างานและการด�ารงชีวิตในสังคมไทย	 โดยสามารถรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นไว้ได	้ 

เป็นผูท้ีพ่ดู-เขยีนทัง้สองภาษาคอื	ภาษามลายปูาตานแีละภาษาไทย	ปฏบิตัตินได้เหมาะสมทัง้ในวฒันธรรมความเป็นมลายู	

(ในระดับท้องถิ่น)	และความเป็นไทย	(ในระดับชาติ)	น�าไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนในระยะยาว

ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)	
	 เน่ืองจากโครงการน้ีเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	จึงท�าให้เกิดการท�างานร่วมกันระหว่างภาคีต่างๆ	

ได้แก่	 ชุมชน	 โรงเรียน	 บุคลากรจากสถานศึกษา	 นักการศึกษา	 ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา	 นักวิชาการท้องถิ่นและ 

นกัวชิาการจากส่วนกลาง	รวมท้ังหน่วยงานต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	โดยการด�าเนนิงานจะประกอบด้วย	คณะกรรมการขับเคลือ่น	

2	ชุด	คือ	

	 1)	 คณะกรรมการอ�านวยการวจิยั	ประกอบด้วย	ผู้แทนจากชุมชนในพืน้ที	่ผู้แทนกระทรวงศึกษาธกิาร	มหาวทิยาลยั	

สถาบันวิชาการ	 หน่วยงานด้านความม่ันคงจากส่วนกลางและในพื้นที่	 รวมทั้งผู้แทนทีมงานวิจัยและองค์กรที่สนับสนุน 

ทุนวิจัยและเทคนิควิธีการโดยคณะกรรมการนี้จะท�าหน้าที่ดูแลให้การสนับสนุน	 และผลักดันโครงการให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์	 โดยการจัดหาทุน	 ให้ข้อคิดเห็น	 ร่วมแก้ไขปัญหา	 ช่วยประสานงานสร้างเครือข่าย	 และท�าความเข้าใจกับ

สังคมทั่วไป	รวมทั้งติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน	

	 2)	 คณะกรรมการด�าเนินการวิจัย	ประกอบด้วย	นักวิจัยจากส่วนกลาง	(มหาวิทยาลัยมหิดล)	และนักวิชาการใน

พื้นที่	 ได้แก่	 นักภาษาศาสตร์	 ผู ้เช่ียวชาญภาษามลายู	 อดีตครูที่มีประสบการณ์ในพื้นที่	 ผู ้เชี่ยวชาญวัฒนธรรม 

ท้องถิ่น	 ผู ้น�าศาสนา	 และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยในพื้นที่	 เป็นต้น	 ผู ้รับผิดชอบงานด้านต่างๆ	 ในพื้นที่คือ	 

คณะกรรมการด้านวชิาการและวจิยั	หลกัสตูร	ส่ือการเรยีนการสอน	การฝึกอบรมกลวธิกีารสอน	การนเิทศก์ตดิตามประเมนิ

ผล	และงานด้านภาษามลายู	และวัฒนธรรมท้องถิ่น

	 การใช้ทุนทางภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นฐานในการท�างาน	 คนในพื้นที่ที่เป็นเจ้าภาษาและวัฒนธรรมจึง

สามารถมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานทกุขัน้ตอน	ทัง้การเตรยีมการ	การตัดสนิใจ	และลงมือปฏบิตั	ิรวมทัง้ร่วมแก้ไขปัญหา

ต่างๆ	 โดยมีกระบวนการด�าเนินงาน	 9	 ข้ันตอน	 ได้แก่	 1)	 การวิจัยพื้นฐาน	 ได้แก่	 การส�ารวจสถานการณ์การใช้ภาษา	

ทัศนคติ	และการรู้หนังสือ	การศึกษาลักษณะทางภาษาและความแตกต่างระหว่างภาษามลายูและภาษาไทย	การศึกษา

องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น	เช่น	นิทาน	เพลง	กลอน	รวมทั้งสุภาษิตและค�าสอน	เป็นต้น	2)	การพัฒนาระบบเขียน

ภาษามลายูปาตานีให้เป็นมาตรฐาน	3)	การสร้างความตระหนักและความเข้าใจกับกลุ่มบุคคลในระดับต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

4)	การสรรหาและฝึกอบรมบุคลากร	ทั้งการฝึกอบรมเทคนิควิธีการสอนแก่คร	ู และฝึกอบรมบุคลากรวิจัย	5)	การสร้าง

หลักสูตรและแผนการเรียนการสอน	 6)	 การสร้างสื่อการเรียนการสอนและสื่อการอ่าน	 7)	 การนิเทศก์ติดตามและการ

ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง	และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในระยะยาวตลอดประถมปีที	่1	ถึง	6	เปรียบเทียบระหว่างโรงเรียน

ทดลองและโรงเรียนคู่เทียบ	 8)	 การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน	 9)	 การผลักดันนโยบายด้านการ

ศึกษาและนโยบายภาษาแห่งชาติที่สนับสนุนการใช้ภาษาแม่เป็นฐานของการศึกษา

เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefits)
 โรงเรยีนได้นวตักรรม/เครือ่งมอืการจดัการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพ	มวีธิกีารแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขยีนไม่ได้	

และการขาดความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน	ครมูีวิธีการสอนและสื่อการสอนที่หลากหลายทั้งภาษาที	่1	ภาษาที่	2	และ

ภาษาต่างประเทศ นักเรียนมีความสุขและมีพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีขึ้น	 กล้าคิดกล้าแสดงออก	 สามารถอ่านออกเขียนได้มี

ทักษะภาษาไทยและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีขึ้นกว่าเดิม	ชุมชน/ผู้ปกครอง	 มีความพึงพอใจต่อพัฒนาการของบุตร

หลาน	 โดยสามารถอ่านออกเขียนได้	 มีความรู้ภาษาไทยในระดับที่ใช้การได้	 และยังสามารถรักษาภาษาและวัฒนธรรม 

ท้องถิน่ไว้ได้	ท�าให้มคีวามมัน่ใจในระบบการศึกษาของรฐัมากขึน้กว่าเดมิ	หน่วยงานภาครฐั	เช่น	ส�านกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน	กระทรวงศกึษาธกิาร	ได้เคร่ืองมอืทีเ่ป็นนวตักรรม
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ทางการศึกษาที่อยู่บนฐานของงานวิจัยทั้งกระบวนการ	ที่เห็นความส�าเร็จและปัญหาในการด�าเนินการ	 รวมทั้งแนวทาง 

ในการพฒันา	เมือ่น�าเข้าสูก่ารขยายผลในระบบกระทรวงศกึษาธกิารต่อไป	มหาวทิยาลยั	องค์ความรูจ้ากงานวจิยันีน้�าไป

สู่หลักสูตรการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัย	 โดยจัดหลักสูตรการเรียนการสอนแบบทวิ-พหุภาษาในหลักสูตร 

ปกติของคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	 และมีการจัดให้มีการสอนรายวิชา	 1)	 ภาษาศาสตร์การศึกษา 

(Educational	linguistics)	และ	2)	การศกึษาแบบพหภุาษา	(Multilingual	education)	เป็นรายวิชาในหลักสูตรปริญญา

โทและเอก	 สาขาภาษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล	 (เริ่มตั้งแต่ปี	 2556)	 และปัจจุบันก�าลังด�าเนินการเพื่อจัดท�า 

หลักสูตรปริญญาโท-เอก	 สาขาพหุภาษาพหุวัฒนธรรมศึกษา	 (M.A.	 และ	 Ph.D.	 Program	 in	multilingual	 and	 

multicultural	education)	นอกจากนี ้องค์กรนานาชาติทีส่่งเสรมิสทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐานทางด้านการศกึษาได้ตวัอย่าง

ของการด�าเนินงานการจัดการศึกษาในพื้นที่มีความไม่สงบโดยน�าภาษาและวัฒนธรรมของเด็กมาใช้ในระบบการศึกษา	

และมีการเชื่อมโยงไปสู่ภาษาชาติและอื่นๆ	ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน	สามารถน�าไปใช้เพื่อการให้ความรู้แก่ประเทศต่างๆ	ได้

เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	และน�าไปสู่ผลงานวิชาการ	(Knowledge	sharing	and	scholarship)
	 จากการท่ีงานวิจัยน้ี	 ใช้ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้ของเด็กในการเรียนภาษาชาติและ 

สาระวิชาอื่นๆ	ชุมชนเจ้าของภาษา	จึงเข้าร่วมในการด�าเนินงานเกือบทุกขั้นตอน	ท�าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	และน�าไปสู่ 

ผลงานวิชาการได้	 เช่น	 การเขียนบทความวิชาการ	 เรื่องการวางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษามลาย ู

ปาตานเีป็นสือ่การเรยีนการสอนร่วมกบัภาษาไทย	การสร้างระบบการเขยีนภาษามลายปูาตานอีกัษรไทยให้เป็นมาตรฐาน	

วิธีการเชื่อมโยงภาษามลายูปาตานีเข้าสู่ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ	 ความส�าคัญของอัตลักษณ์กับภาษาและอักษร	

แนวทางการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองส�าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ	์แนวทางการเรียนการสอนการคิดวิเคราะห	์การจัด

ท�าคู่มือการฝึกอบรมครูในการเรียนการสอนแบบต่างๆ	 เป็นต้น	 เพื่อฝึกอบรมเพิ่มเติมแก่ครูประจ�าการและผู้ช่วยครูที่จะ

สอนแบบทวภิาษา	ทัง้วธิกีารสอนภาษามลายปูาตาน	ีภาษาไทย	ภาษาองักฤษ	หรอืการสอนวชิาคณติศาสตร์	วทิยาศาสตร์	

ซึง่ใช้วธิปีระกบภาษา	เป็นต้น	ผลงานวิชาการอยูใ่นรปูแบบของรายงานผลการวจิยั	หนังสือ	บทความทางวชิาการในวารสาร	

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 คู่มือการฝึกอบรม	 วีดิทัศน์	 กลวิธีการสอนแบบต่างๆ	 นิทรรศการเผยแพร่ให้ความรู้ใน 

การประชุมวิชาการ	 สารคดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษา	 เช่น	 รายการพันแสงรุ้ง	 รายการตะวันยิ้ม	 

การสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์	 โดยบุคลากรฝ่ายต่างๆ	 ของงานวิจัย	 และบุคลากรของโรงเรียนทวิภาษา	 

รวมทั้งการที่โรงเรียนทวิภาษาเป็นแหล่งการศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ	ทั้งไทยและต่างประเทศ
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ผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)
	 ผลของโครงการฯ	 นี้สามารถแก้ไขปัญหาการศึกษา	 เช่น	 การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเยาวชนจ�านวนมาก 

เกือบร้อยละ	50	ได้อย่างเป็นรูปธรรม	(ข้อมูลป	ี2551	จากกระทรวงศึกษาธิการ)	โดยผลจากการประเมินผลสัมฤทธิ์การ

เรียนช้ันประถมปีท่ี	 1	 ของสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ผลพบว่า	 ผลการเรียนของ 

นักเรียนรุ่นทดลองเกาะกลุ่มอยู่ในระดับคะแนนสูงร้อยละ	 70-100	 ในขณะที่โรงเรียนปกติเกาะกลุ่มอยู่ที่ร้อยละ	 20-40	

ในระดับสูงข้ึนก็เช่นกัน	 ได้พบจ�านวนผู้ท่ีได้คะแนนเกินร้อยละ	 50	 มีจ�านวนมากกว่าโรงเรียนปกติอย่างชัดเจน	 ซึ่งมีผล 

กระทบต่อสันติสุขในสังคมชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนในระยะยาว	เนื่องจากเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเรียน

รู้ให้แก่เดก็และเยาวชนในพืน้ที	่ซึง่น�าไปสูก่ารประสบผลส�าเรจ็ทางการเรยีนการศกึษา	ซ่ึงจะเชือ่มโยงไปสูก่ารประสบความ

ส�าเร็จในชีวิต	(การมีงานท�าและมีคุณภาพชีวิตที่ดี)	เป็นประชากรที่มีคุณภาพ	

	 ในแง่เศรษฐกิจ	 โครงการฯ	 นี้มีการด�าเนินงานในกรอบของงานวิจัยที่ประเมินผลได้	 โดยสามารถยกผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาของเยาวชนกลุ่มใหญ่ในระดับกลางและระดับต�า่	ซึ่งนับว่าเป็นการช่วยลดงบประมาณในการจัดการศึกษา

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ซ่ึงใช้งบประมาณจ�านวนมากในการสร้างนวัตกรรมที่ขาดการติดตามและประเมินผล	 โดย 

โครงการฯ	 นี้สามารถใช้งบประมาณทางการศึกษาได้อย่างคุ้มค่า	 นอกจากนี้	 ตลอดระยะเวลาของการด�าเนินงานได้มี 

การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง	 และพร้อมส�าหรับการน�าไปต่อยอดและใช้อย่างกว้างขวาง 

ต่อไป	

	 หลังจากโครงการสิ้นสุดแล้ว	ยังได้มีการด�าเนินการต่อเนื่องและขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆ	และวิชาครุศาสตร	์ดังนี้

	 1.	 การขยายผลไปสู่ชั้นเรียนอื่นๆ	ที่ตามมาในโรงเรียนน�าร่องโดยต่อเนื่อง	นอกเหนือจากชั้นเรียนทดลอง	

	 2.	 การขยายผลไปสูโ่รงเรยีนอืน่ๆ	จากเดมิทีม่เีพยีง	4	โรงเรยีนทดลองไปสู	่15	โรงเรยีนในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน

ภาคใต้	ท�าให้มีจ�านวนนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น

	 3.	 การขยายผลจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่โรงเรียนในพื้นที่อื่นๆ	ทางภาคเหนือ	 เช่น	 กลุ่มละเวือะ	

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน	และภาคอีสาน	เช่น	กลุ่มเขมรถิน่ไทย	จงัหวดัสรุนิทร์	รวมทัง้การฝึกอบรมครใูนโครงการ	“การจัดการ

เรียนการสอนโดยใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษาไทย”	ของส�านักวิชาการฯ	สพฐ.	กระทรวงศึกษาธิการ	

	 4.	 การถ่ายโอนจากองค์ความรู้ด้านการจัดการศึกษาแบบทวิ/พหุภาษาศึกษา	ไปสู่สถาบันที่ผลิตบุคลากรครูใน

พื้นที่	ได้แก่	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	

	 5.	 การขยายองค์ความรูจ้ากโรงเรยีนภาครฐัไปสูโ่รงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอสิลามในพืน้ที	่ในโครงการ	“แสวงหา

รูปแบบการศึกษาที่เสริมสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

	 6.	 การด�าเนินการเพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมส�าหรับครูฝึกและผู้รับผิดชอบโครงการ	 “การจัดการศึกษาแบบทวิ/

พหุภาษาศึกษา”	 ในระดับชาติและระดับภูมิภาค	 ด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลและองค์กรนานาชาติ	 เช่น	

United	Nations	Educational,	Scientific	and	Cultural	Organization	(UNESCO),	The	United	Nations	Children's	

Fund	(UNICEF)	และ	SIL	International
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182    “พัฒนาโจทย	์ขับเคลื่อนศักยภาพ	
เชื่อมประสานภูมิปัญญากับเทคโนโลยี”

	 จากงานวิจัยรับใช้สังคม “การพัฒนารูปแบบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อ

การเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างมส่ีวนร่วมของชมุชน” ของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	

(มมส.)	 เมื่อปี	 2556	 ณ	 ชุมชนต�าบลหนองบัว	 อ�าเภอโกสุมพิสัย	 จังหวัด

มหาสารคาม	 ได้ขยายสู่โครงการ	 ICT	 สู่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม	 ในปี	 2557	 

ณ	พื้นที่โรงเรียนบ้านดอนจ�าปาดอนสวรรค์	 ต�าบลโพนงาม	 อ�าเภอโกสุมพิสัย	

จงัหวดัมหาสารคาม	ซ่ึงเป็นโรงเรยีนขยายโอกาสระดบักลาง	เปิดสอนต้ังแต่ระดบั

ชัน้อนบุาล	1	ถงึชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	เป็นพืน้ทีห่นึง่ทีย่งัเผชญิหน้ากบัความเหลือ่ม

ล�้าในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ	 กล่าวคือ	 ครูและนักเรียนยังมีข้อจ�ากัดใน

เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาระบบการ

เรียนการสอน	 การพัฒนาต�าแหน่งทางวิชาการและการพัฒนาชุมชน	กอปรกับ

ชมุชนก�าลังถกูคุกคามจากส่ิงเร้าภายนอก	ส่งผลให้นักเรยีนไม่เข้าเรยีนใช้เวลาว่าง

ไปกบัการเล่นเกม	หนีเทีย่ว	และลอกเลียนแบบพฤตกิรรมโดยไม่รูเ้ท่าทนัสือ่	รวม

ถึงนโยบายเชิงรุกของโรงเรียนที่ต้องการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให้มีมาตรฐานต่อการเรียนรู้และผ่านการประเมินตามตัวชี้วัดทางการศึกษา	จึง

กลายเป็นโจทย์ของการขับเคล่ือนร่วมกับมหาวิทยาลัย	 ซึ่งได้บูรณาการศาสตร์ 

ทัง้	6	หลักสูตร	ประกอบด้วย	หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์	นเิทศศาสตร์	เทคโนโลยี

และสารสนเทศ	 วิทยาการคอมพิวเตอร	์ ภูมิสารสนเทศ	คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน

และเกมลงสู่ชุมชนทั้งที่เป็นโรงเรียนและชุมชนบ้านดอนจ�าปาดอนสวรรค	์โดยมี

วัตถุประสงค์หลักคือ	 การน�าเทคโนโลยีไปหนุนเสริมการพัฒนาโรงเรียนและ

หมู่บ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	 โดยเฉพาะมิติทางสังคมที่ยึดโยงกับการศึกษา	

ประเพณี	 วัฒนธรรม	 รวมถึงมุ่งปรับทัศนคติเด็กและเยาวชนให้มีกระบวนทัศน์

ผู้เขียน:   ผศ.ดร.ฉันทนา	เวชโอสถศักดา	และนายพนัส		ปรีวาสนา

หน่วยงาน:  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระยะเวลาด�าเนินการ:		 ป	ี2557	ถึง	2558

ค�าส�าคัญ:		 ICT	บ้านดอนจ�าปาดอนสวรรค์		บูรณาการศาสตร์

ICT	สู่ชุมชนแบบมีส่วนร่วม:
กรณีการบูรณาการศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน
และโรงเรียน
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และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์	 ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของครูให้สามารถน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศเข้าสู่การยกระดับการเรียนรู้ของครูและนักเรียน	หรือกระทั่งการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นควบคู่กันไป

ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)
	 ภายใต้หลกัคดิการขบัเคลือ่นแบบไม่แยกส่วน	เน้นการมีส่วนร่วม	และลดความเหล่ือมล�า้ระหว่างมหาวทิยาลัยกบั

ชุมชนด้วยการท�างานร่วมกันท้ังมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ชุมชน	 องค์กรท้องถ่ิน	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	

(สกว.)	และส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสุขภาพ	(สสส.)	โดยการประชุมจะด�าเนนิการร่วมกนัทกุหลักสูตรกบั

ชุมชน	องค์กรท้องถิ่น	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสะท้อนปัญหา	ปรับความคาดหวัง	และออกแบบกิจกรรมเพื่อตอบ

โจทย์ทั้งของชุมชนและศักยภาพของมหาวิทยาลัย	 รวมท้ังเชื่อมประสานความเป็น	“ภูมิปัญญากับเทคโนโลยี” ให้เป็น

หนึง่เดยีวกนัผ่านระบบและกลไกของ	“การศกึษาเพือ่รบัใช้สงัคม”	ด้วยกจิกรรมการท�างานและเวทรีะดมความคดิต่างๆ	

เช่น	การพฒันาห้องสมดุและส่งเสรมิการเรยีนรูข้องนกัเรยีน	การสือ่สารเพือ่รูเ้ท่าทนัส่ือของเยาวชน	การพฒันาส่ือประกอบ

การสอนแบบมีส่วนร่วม	 การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยระบบฐานข้อมูลแบบไดนามิก	 การพัฒนาระบบเครือข่ายและระบบ

สารสนเทศ	การพัฒนาแบบจ�าลองพื้นที่ให้บริการของโรงเรียนและความเสี่ยงของการเดินทางของนักเรียนต�าบลโพนงาม

ด้วยระบบภมูสิารสนเทศ	การใช้เทคนคิและเครือ่งมอืในการเรยีนรูแ้ละพฒันาชมุชนแบบมส่ีวนร่วม	กจิกรรมในการถ่ายทอด

ข้อมูลบริบทชุมชน	การจัดท�าสื่อการเรียนรู	้(หนังสั้น)	การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ	เป็นต้น

	 การสร้าง “เวทีระดมความคิด”	เป็นการค้นหา	“โจทย์”	ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน	เพื่อการเรียนรู้

และพัฒนานักเรียนและชุมชนควบคู่กันไป	โดยโจทย์ที่ได้มาล้วนเป็นเรื่องที่ชุมชนก�าลังถูกคุกคามในระบบเทคโนโลยีแห่ง

ยุคสมัยโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก	สสส.	ส่วนหนึ่ง	เพื่อขับเคลื่อนเรื่องสื่อการเรียนรู้	และด�าเนินการผลิตหนังสั้น

เพื่อการเผยแพร่สู่สาธารณะ	ที่สามารถดึงครูและชาวบ้านเข้ามาร่วมเป็นตัวละครในเรื่อง	เช่นเดียวกับกิจกรรม “พัฒนา

ระบบห้องสมุดและการเรียนรู้ของนักเรียน”	และกิจกรรมการ	“พัฒนาสื่อการสอนของครู”	ที่มีนักเรียนและครูได้เข้า

มามส่ีวนร่วมเพือ่ช่วยให้โรงเรยีนมสีือ่หลากรปูแบบในการเรยีนรู	้และเป็นสือ่ทีเ่น้นการใช้วตัถดุบิในชมุชนมาจดัท�าเป็นสือ่

การเรยีนรูใ้นโรงเรยีน	เพือ่ให้สมจรงิกบัระบบการเรยีนรูท้ีใ่ช้ความเป็นจรงิของชมุชนเป็นฐานการเรยีนรู	้โดยไม่จ�าเป็นต้อง

ติดยึดกับสื่อจากส่วนกลางหรือเฝ้ารอการสนับสนุนจากภาคส่วนภายนอกมากจนเกินไปเหมือนที่ผ่านมา

เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefits)
 มหาวทิยาลยั	ภาพรวมเกดิการบรูณาการงานวจิยัสูก่ารเรยีนการสอน	การบรกิารวชิาการแก่สงัคม	และการท�านบุ�ารงุ

ศิลปวัฒนธรรม	ในส่วนของคณะมีการบูรณาการศาสตร์ภายในคณะ	เกิดกระบวนการปรับปรุงการเรียนการสอนโดยการ

มีส่วนร่วมของนิสิตและชุมชน	ผ่านการปฏิบัติการ	หรือกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม	ส�าหรับนิสิตแต่ละหลักสูตร

สามารถน�าความรูภ้าคทฤษฎไีปสูก่ารปฏบิตัจิรงิร่วมกนั	

เกิดความรู้ความเข้าใจในเอกลักษณ์	 อัตลักษณ์ของ

หลักสูตรภายในคณะต้นสังกัดร่วมกัน	 ก่อให้เกิด

นวตักรรมและงานสร้างสรรค์ทีน่สิิตและชุมชน	(นักเรยีน	

ครู	และชาวบ้าน)	 ได้ร่วมกันรังสรรค์ขึ้นหลากรูปแบบ	

เช่น	 หนังส้ัน	 ส่ือการเรียนการสอนในรูปของหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์	 มีพื้นที่หรือองค์กรรองรับการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพแก่นิสิตของแต่ละหลักสูตร 

โดยไม่จ�าเป็นต้องมุ่งเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน

กรุงเทพ	หรือตลาดงานใหญ่ๆ
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	 ส่วนโรงเรียน มีโรงเรียนต้นแบบในมิติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู	้และหนังสั้นซึ่งเป็นสื่อการเรียน

รูท้ีน่กัเรยีนผลติขึน้ด้วยตนเอง	และหนังสอือเิลก็ทรอนกิส์	แอนเิมชนัและเกมทีค่รผูลติสือ่การสอน	ได้รบัการพฒันาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา	เช่น	ห้องสมุด	(ระบบยืม-คืน	และการจัดตกแต่งห้องสมุด)	เว็บไซต์	ระบบเครือ

ข่ายอินเทอร์เน็ต	 แบบจ�าลองพื้นที่ความเสี่ยง	 นักเรียนเกิดการรวมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ภายในโรงเรียนและชุมชน	 เช่น	

การเป็นบรรณารกัษ์น้อย	ส่วนชมุชนค้นพบพืน้ทีค่วามเสีย่งเกีย่วกบัการเดนิทางของนกัเรยีนมายงัโรงเรยีนอย่างหลากมติิ	

มีฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ในชุมชนที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนและชุมชน	เช่น	พื้นที่ความเสี่ยง	ปัญหาเด็กและเยาวชน	

สถานที่ส�าคัญในชุมชน	

เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	และน�าไปสู่ผลงานวิชาการ	(Knowledge	sharing	and	scholarship)
	 ทีมวิจัย	 นิสิต	 นักรียน	 ครู	 และชาวบ้าน	 เกิดการเรียนรู้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและส่ือการเรียนการสอนใน

หลากรปูแบบ	อาท	ิ“การผลติหนงัสัน้”	ท่ีนกัเรยีนสามารถถ่ายท�าทกุกระบวนการด้วยตนเอง	สามารถดงึครแูละชาวบ้าน

มาเป็นตัวละครในเรื่องได	้รวมถึงได้เรียนรู้กระบวนการค้นหา	“โจทย์”	เพื่อขับเคลื่อนงานในพื้นที	่และนักเรียนได้เรียนรู้

งาน	“พัฒนาระบบห้องสมุดและการเรียนรู้ของนักเรียน”	ซึ่งเน้นให้นักเรียนได้เข้าสู่กระบวนการ	เพื่อบ่มเพาะจิตส�านึก

รักษ์สถานศึกษาควบคู่ไปกับการบ่มเพาะค่านิยมและทักษะในการอ่าน	 หรือการใช้บริการห้องสมุดและไอทีในมิติต่างๆ	

อย่างสร้างสรรค์	 รวมถึงกิจกรรมการ “พัฒนาสื่อการสอนของครู”	 ที่มุ่งหนุนเสริมให้ครูเกิดความรู้และทักษะในเรื่อง 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส	์แอนิเมชัน	และเกม	

	 ส่วนนิสิตเกิดกระบวนการเรียนรู้ในมิติการศึกษารับใช้สังคมโดยใช้นิสิตและชุมชนเป็นศูนย์กลางทั้งระบบของการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง	และการเรียนรู้แบบกลุ่ม-ทีม	โดยได้เกิดชุดความรู้ในรูปแบบต่างๆ	คือ	

	 1)	 หนังสั้น	 ภายใต้การมีส่วนร่วมผลิตร่วมกัน	 มีเนื้อหาในลักษณะ	“ชุมชนเพื่อชุมชน”	 ภายใต้สถานการณ์ที่

เป็นภัยคุกคามของชุมชน

	 2)	 สือ่การเรยีนการสอนระบบอเิลก็ทรอนกิส์	แอนเิมชนั	และเกมแบบมีส่วนร่วมของครทูัง้เชงิปัจเจกบคุคลและ

ในระดับกลุ่มภาควิชาอย่างเป็นทีม

	 3)	 เอกสารและผลงานวชิาการ	ได้แก่	งานวจิยัในระดบัคณะ	(วิจยั	มมส.	เพือ่ชมุชน)	เรือ่ง	“โครงการศกึษาระบบ

เพื่อพัฒนากระบวนการด�าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม	คณะวิทยาการสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”	 โดย

ผศ.ดร.ฉัตรเกล้า	 เจริญผล	และผลงานทางวิชาการ	เรื่อง	“Engaged	learning	and	 ICT	for	development	 in	the	

University	curriculum”	(3-5	June	2014	Concorde	Hotel,	Selangor,	Malaysia)	เป็นต้น

	 4)	 ชุดความรู้อื่นๆ	 ได้แก	่ ชุดความรู้เรื่องการพัฒนาระบบห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	 ชุดความรู้ว่า

ด้วยระบบและกลไกการท�างานวิชาการรับใช้สังคมในแบบบูรณาการศาสตร์แบบมีส่วนร่วม	 ชุดความรู้ในมิติของนิสิตใน

แบบเรื่องเล่าเร้าพลัง	 (Storytelling)	 และสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียน	 ชุมชน	 และวิชาพัฒนานิสิตของ

มหาวิทยาลัย	ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของนิสิตและนักเรียนจ�านวน	6	เรื่อง	ที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม

ในชื่อโครงการ "เยาวชนสร้างสรรค์รู้ เท่าทันสื่อเพื่อชุมชนเข้มแข็ง"	ณ	โรงเรียนดอนจ�าปาดอนสวรรค	์ต�าบลโพนงาม	 

อ�าเภอโกสุมพิสัย	 จังหวัดมหาสารคาม	 ได้แก่	 เรื่อง	 อยากลอง	 ความน่ากลัวของเฟซบุ๊ก	 รักวุ่นวายที่เกือบตายเพราะรัก	

โทรศัพท์ก�ากับชีวิต	โลกยุคใหม่ของเด็กติดเกม	3D	เป็นต้น
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เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)
	 ในระดับชุมชนคือ	 ห้องสมุดโรงเรียนดอนจ�าปาดอนสวรรค์	 ได้รับการพิจารณาจากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มหาสารคาม	เขต	3	ให้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม	"โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด 3D (3 ดี) ปีการ

ศกึษา 2557"	เกิดกลุม่บรรณารกัษ์น้อยในโรงเรยีนและชมุชน	มปีรากฏการณ์การอ่านและการใช้ห้องสมดุอย่างสร้างสรรค์

เพิ่มมากขึ้น	ส่วนกิจกรรมการอ่านได้ขยายไปสู่ระดับครัวเรือน	โดยนักเรียนน�าหนังสือใส่ย่าม	(ย่ามหนังสือสู่ชุมชน)	กลับ

ไปอ่านให้สมาชิกในครอบครัวได้ฟังอย่างต่อเนื่อง	อีกทั้งยังเกิดการพัฒนาหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อในระดับประถมศึกษา	

และมัธยมศึกษาแบบมีส่วนร่วม

	 ในขณะที่ระดับนโยบายท้องถิ่น	 ได้มีการน�าข้อมูลจากกิจกรรมเรียนรู ้คู ่บริการไปสู่การบริหารจัดการด้าน	

สาธารณูปโภคและการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชน	เช่น	พื้นที่ความเสี่ยงของเด็กและเยาวชน	พื้นที่เกษตรกรรมที่มีสารพิษ

ตกค้าง	มาประกอบการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับต�าบล	

	 อีกทั้งยังได้เกิดทั้งในระดับประเทศและระดับชุมชนคือ เครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างประเทศ	 โดย	Prof.	Royal	

Donald	Colle	จากมหาวิทยาลัยคอร์แนลล	์สหรัฐอเมริกา	มาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	องค์การบริหารส่วนต�าบล

หนองบัว	อันเป็นพื้นที	่“วิจัย มมส. เพื่อชุมชน” ส่งผลให้ผู้รับผิดชอบหลักฯ	 ได้รับเชิญไปน�าเสนอการพัฒนาศูนย์การ

เรียนรู้ชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	ณ	ประเทศมาเลเซีย	(Engaged	learning	and	ICT	for	development	in	the	

University	curriculum)	เมือ่วนัที	่3-5	มิถนุายน	2557	และเครอืข่ายการเรยีนรูใ้นระดับชมุชนจากชมุชน	ต�าบลหนองบวั	

อ�าเภอโกสุมพิสัย	จังหวัดมหาสารคาม	มายังชุมชน	ต�าบลโพนงาม	อ�าเภอโกสุมพิสัย	จังหวัดมหาสารคาม
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“การเรียนรู้เพศศึกษาเป็นเรื่องที่มากกว่าการเข้าใจทางชีวภาพ

ต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลง	และการปรับตัว”

	 จากสถติสิาธารณสขุของส�านกัอนามยัเจรญิพนัธุร์ะบวุ่า	ประเทศไทยมผีูห้ญงิ
อายุต�่ากว่า	20	ปี	คลอดบุตรเฉลี่ยวันละ	355	ราย	ในจ�านวนนี้มีอายุต�า่กว่า	15	ปี
จ�านวน	10	รายต่อวัน	หรือเรียกว่า	“คุณแม่วัยใส”	ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าปัญหาเด็ก	
ผูห้ญงิตัง้ครรภ์ในประเทศไทยก�าลังมจี�านวนตวัเลขเพิม่ขึน้	ส่วนหนึง่มสีาเหตจุากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว	 ขณะเดียวกันเด็กและวัยรุ่นก็ยัง 
ไม่ได้รับความรู้ด้านเพศศึกษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอที่จะรับมือและป้องกัน
ตนเองจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	ผู้ปกครองก็ไม่สามารถเป็น
ที่ปรึกษาเรื่องเพศให้กับลูกๆ	 ได้	 และมีความเชื่อดั้งเดิมในบางท้องถิ่นว่า	 เด็กผู้หญิง
วัยรุ่นมีหน้าที่เพียงแต่งงานสร้างครอบครัวมากกว่าเรียนหนังสือ	 โดยไม่มีความรู้ 
ความเข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดตามมา1	

	 รายงานจ�านวนมากยงัได้ยนืยนัว่า	การเป็นแม่วัยใสเป็นการตัง้ครรภ์ทีไ่ม่พร้อม	
ทัง้ทีแ่ต่งงานแล้วหรอืตัง้ใจจะตัง้ครรภ์กต็าม	และแนวทางในการป้องกนัทีจ่ะน�ามาซึง่
ความยั่งยืนและป้องกันปัญหาได้ก็คือ	 การให้ความรู้แก่วัยรุ่นเพื่อให้เข้าใจและรู้เท่า
ทันถึงผลกระทบต่างๆ	ที่จะเกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อมหรือการมีเพศสัมพันธ์ที่
ไม่เหมาะสม	 การป้องกันปัญหาเหล่านี้จึงมุ่งมาสู่การจัดการเรียนการสอนเพศศึกษา
ในโรงเรยีน2	ทีต้่องพฒันาไม่ให้มกีารสอนเพศศึกษาแบบปิดๆ	บงัๆ	ท�าให้เกดิการอยาก
รูอ้ยากลองมากขึน้	โดยจะต้องมกีารเตรยีมครผูู้สอนเพศศกึษาโดยเฉพาะควบคูไ่ปกบั
การปรบัหลกัสตูรเพศศกึษาให้เหมาะกบับรบิทของปัญหา	เพ่ือให้การสร้างภมูคิุม้กนั
ทางเพศแก่เยาวชนเป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพและครอบคลุมต่อการสร้างทกัษะชวีติ
ของเยาวชนต่อไป	ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา	ซึ่งองค์การแพธ	(PATH)	
แห่งประเทศไทยได้กล่าวว่า	“ภารกิจของเพศศึกษาเป็นภารกิจในการท�าให้คนเกิด

1	 กรมอนามัย.	2556:	อ้างถึงใน	กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ.	2557.	หน้า	1.	
2	 เบญจพร	ปัญญายงค์.	บรรณาธิการ.	2554.	คู่มือการให้การปรึกษา	ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม.	นนทบุรี:	กลุ่มที่ปรึกษา	กรมสุขภาพจิต.	

ผู้เขียน:		 	 ดร.วจ	ีปัญญาใส

หน่วยงาน:		 คณะครุศาสตร	์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ระยะเวลาด�าเนินการ:		 กรกฎาคม	2555	ถึง	กรกฎาคม	2557

ค�าส�าคัญ:		 เพศศึกษา	การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
เพศศึกษาบูรณาการแบบมีส่วนร่วม	
เพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
จังหวัดอุตรดิตถ์
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3 ชะนวนทอง		ธนสุกาญจน	์และคณะ.	2555.	โครงการวิจัยประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านในสถานศึกษาระดับการศึกษา 
	 ขั้นพื้นฐาน.	กรุงเทพฯ	:	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.	หน้า	1.
4	 โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	 จังหวัด 
	 อุตรดิตถ์.	2555.

ความเข้าใจตนเอง เข้าใจผูอ้ืน่โดยให้ข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัธรรมชาตขิองมนษุย์และท�าให้ทกุคนเข้าใจธรรมชาตขิองมนษุย์ใน
การปรับวิถีทางเพศตามสภาพแวดล้อมและสังคมที่เปลี่ยนแปลง”3	ดังนั้น	การสร้างการเรียนรู้เพศศึกษาจึงไม่เพียงแต่ให้
เกดิความเข้าใจในระดบัทางชวีภาพเท่านัน้	แต่ต้องสร้างความเข้าใจให้ลกึถงึเรือ่ง	“การเปลีย่นแปลง”	และ	“การปรับตวั”	
จากอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงนั้น	 แล้วสามารถเสริมสร้างความเป็นตัวตนให้สามารถด�ารงตนอยู่ในสังคมของการ
เปลีย่นแปลงได้อย่างมคีวามสขุตามศกัยภาพของแต่ละบคุคลด้วย	ท�าให้เป้าหมายส�าคญัของการด�าเนนิงานวจิยัครัง้นี	้คอื	
การน�าเสนอกระบวนการ	 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาบูรณาการแบบมีส่วนร่วม	 รวมทั้งเพื่อเป็นการ
พัฒนาศักยภาพ	ครู	ผู้บริหาร	นักเรียน	และนักศึกษา	ตลอดจนเพื่อขยายเครือข่ายการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาบูรณาการ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	จังหวัดอุตรดิตถ์	

ร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน	(Partnership)
	 กลุม่ตวัอย่างส�าหรบังานนีเ้ป็นโรงเรยีนเครอืข่ายจ�านวน	5	โรงเรยีน	ทีเ่ข้าร่วมเป็นศนูย์การเรยีนรูเ้พศศกึษาประจ�า
ต�าบลต้นแบบคอื	1)	โรงเรยีนลบัแลพทิยาคม	ศนูย์การเรยีนรูเ้พศศกึษาประจ�าองค์การบรหิารส่วนต�าบลชยัจมุพล	อ�าเภอ
ลับแล	 2)	 โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ	 ศูนย์การเรียนรู้เพศศึกษาประจ�าเทศบาลท่าปลา	 อ�าเภอท่าปลา	 3)	 โรงเรียน 
ตรอนตรสีนิธุ	์ศูนย์การเรยีนรูเ้พศศกึษาประจ�าองค์การบรหิารส่วนต�าบลบ้านแก่ง	อ�าเภอตรอน	4)	โรงเรยีนอนบุาลไทยรฐั
วิทยา	5	ศูนย์การเรียนรู้เพศศึกษาประจ�าองค์การบริหารส่วนต�าบลพระเสด็จ	ต�าบลทุ่งยั้ง	อ�าเภอลับแล	และ	5)	โรงเรียน
เทศบาลท่าอฐิ	ศนูย์การเรยีนรูเ้พศศกึษาประจ�าเทศบาลเมอืงอตุรดติถ์	โดยในระยะแรก	ทมีวจิยัได้เข้าไปท�าความเข้าใจถงึ
สถานการณ์ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและความจ�าเป็นที่ต้องสอนเพศศึกษาในโรงเรียน	 ด้วยการติดตามเยี่ยมชมและมี
ส่วนร่วมในการสังเกตการจัดการเรียนการสอน	 การฝึกอบรมเยาวชน	 และจากการร่วมคิดร่วมท�ากับโรงเรียนและศูนย์
เรียนรู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ	 คณะนักวิจัยได้ก�าหนดการเยี่ยมชมเพื่อให้เกิดการเสริมข้อเสนอแนะในโรงเรียนเครือข่ายทุก
โรงเรียนเดือนละ	1	ครั้ง	และได้ทีมจากศูนย์การเรียนรู้ทั้ง	5	ศูนย์ฯ	เป็นแนวร่วมการท�างานกับคณะนักวิจัยด้วยทุกครั้ง4	

เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้	 ท�าให้กระบวนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษามี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	ใช้วิธีด�าเนินการในลักษณะการวิจัยและพัฒนา	(Research	and	development)	ร่วมกับการ
วจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม	(Participatory	Action	Research:	PAR)	ด้วยกระบวนการสร้างการเรยีนรูร้ะหว่างทีม
วิจัยที่ประกอบด้วย	นักวิชาการ	นักวิจัยชุมชน	และองค์กรปกครองท้องถิ่น	
	 นอกจากน้ี	 ยังได้ด�าเนินการเก็บข้อมูลชุมชนใน	 5	 ต�าบล	 เพื่อพัฒนาทักษะและความต้องการของชุมชนต่อการ
จัดการเรียนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน	อีกทั้งยังได้ด�าเนินกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนและศูนย์ฯ	ที่เข้าร่วมโครงการฯ	ใน
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้อง	3	กลุ่มหลักๆ	คือ	

 • ครู	 มีการอบรมเตรียมครูผู้สอนเพศศึกษาของโรงเรียนเครือข่ายทั้ง	 3	 รุ่น	 โดยในช่วงแรกจะอบรมครูแกนน�า
โรงเรียนละ	 5	 คน	 หลังจากท�าการเรียนการสอนแล้ว	 8-10	 สัปดาห์	 จะท�าการอบรมครูทุกคนในโรงเรียนเพื่อให้เข้าใจ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและเป็นครูผู้สอนเพศศึกษาได้	 รวมทั้งมีการศึกษาดูงานในโรงเรียนที่มีประสบการณ์
ความส�าเร็จด้านการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 • นักเรียน	จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนแกนน�า	2	รุ่น	จ�านวน	90	คน	และ	70	คน	ตามล�าดับ	เพื่อเป็นเยาวชน
จติอาสาจดักจิกรรมขยายความรูด้้านเพศศกึษาแก่ชมุชน	และท�าหน้าทีเ่พือ่นช่วยเพือ่นในชมุชนเพศศกึษาในแต่ละโรงเรยีน

 • ผู้บริหารโรงเรียน	 มีการจัดประชุมชี้แจงและแลกเปล่ียนประสบการณ์ความส�าเร็จต่อผู้บริหารโรงเรียน 
เครือข่ายทุกภาคเรียนๆ	ละ	1	ครั้ง
	 ต่อมาได้ด�าเนินการถอดบทเรียน	 เพื่อน�าความส�าเร็จและความต้องการของชุมชนมาปรับปรุงสร้างเป็นหลักสูตร
การพฒันาคร	ูและหลักสตูรการอบรมความรูเ้พศศึกษาเบือ้งต้นส�าหรบับคุคล	สามารถน�าไปใช้ในการเตรยีมครใูนโรงเรยีน
เครือข่าย	ตัวแทนชุมชน	ผู้น�าชุมชน	และแกนน�าเด็กเยาวชน
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เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน	และน�าไปสู่ผลงานวิชาการ	(Knowledge	sharing	and	scholarship)
	 จากการด�าเนนิการวจิยั	คณะวิจยั	และโรงเรยีนเครอืข่ายได้เรยีนรูท้ีจ่ะเลือกจดัรปูแบบการเรยีนรูเ้พศศึกษาทีเ่หมาะสม 
กบัสภาพบรบิทของโรงเรยีนให้มากทีส่ดุ	เพือ่ไม่ให้เกดิการเปลีย่นแปลงในระบบบรหิารจดัการภายใน	โรงเรยีนมากเกนิไป	
โดยพบรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา	2	รูปแบบคือ	
 1. รปูแบบการจดัเป็นวชิาเพิม่เติมในหลกัสตูร กลุม่สาระ สขุศกึษา พลศกึษา	ก�าหนดหน่วยกติ	0.5	หน่วยกิต	
สอนต่อเนื่อง	1	คาบต่อสัปดาห์	ครูผู้สอนต้องผ่านการอบรมการเตรียมครูเพศศึกษา	มี	4	โรงเรียนที่เลือกใช้รูปแบบนี้	คือ	
โรงเรียนลับแลพิทยาคม	โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ	โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา	5	และโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ	ซึ่งการ
ใช้รปูแบบนีจ้ะท�าให้เกดิความยัง่ยนื	นักเรยีนได้เรยีนอย่างต่อเนือ่งมกีารจดักจิกรรมต่อเนือ่งทกุสปัดาห์และมกีารประเมนิ
ผลที่เป็นรูปธรรมตรวจสอบได้	 ผู้ปกครองเห็นความส�าคัญและยอมรับในวิชาเพศศึกษา	 รวมถึงผู้ปกครองร่วมเรียนรู้ไป
พร้อมกับบุตรหลานได้
 2. รูปแบบการจัดในคาบแนะแนว	โดยจัดให้ได้	8	คาบต่อภาคเรียนหรือ	16	คาบต่อป	ีและจัดกิจกรรมเสริม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างอิสระและต่อเนื่อง	 ครูผู้สอนคือ	 ครูในรายวิชาสุขศึกษาและครูแนะแนวท่ีผ่าน 
การอบรมเตรียมครูผู้สอนเพศศึกษาท�าหน้าที่สอนแก่นักเรียนทุกระดับชั้น	และใช้วิธีการเตรียมเนื้อหาให้ครูประจ�าชั้นให้
ความรู้ในคาบโฮมรูมด้วย	รวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้เพศศึกษานอกห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ	 
ผ่านนวัตกรรม	Outdoor	learning,	Good	morning	set	Gd.	ให้ม.	6	สอนน้องม.	1	เป็นต้น	มีเพียง	1	โรงเรียนที่เลือก
ใช้รูปแบบนี้คือ	โรงเรียนตรอนตรีสินธุ	์ซึ่งการใช้รูปแบบนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน
	 ส�าหรับผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันมีดังนี้
 1. หลักสูตรการอบรมครูผู้สอนเพศศึกษา	 ซึ่งเกิดจากการลองใช้หลักสูตรขององค์กรแพธแห่งประเทศไทยใน
ปี	2555	ซึ่งมีการเก็บข้อมูลจากการใช้ร่วมกัน	การลงไปเก็บข้อมูลกับชุมชนแต่ละพื้นที่ของการวิจัย	และครูโรงเรียนเครือ
ข่ายน�าข้อมลูมาปรบัหลกัสตูรทีใ่ช้ในการเรยีนการสอนแต่ละโรงเรยีนให้เหมาะสมตามบรบิท	และความต้องการของชมุชน	
ได้ด�าเนินการสร้างหลักสูตรการเตรียมครูผู้สอนเพศศึกษาเพื่อใช้ในการอบรมครูร่วมกัน	ซึ่งต่อมาได้ขยายเครือข่ายไปยัง
ส�านักเขตพื้นที่ประถมศึกษา	อุตรดิตถ์	(สพป.อต.)	เขต	1	
 2. หลักสูตรอบรมความรู้เพศศึกษาเบ้ืองต้นแก่บุคคลทั่วไป	 เกิดจากข้อมูลที่ได้จากการถอดบทเรียนของ		
โรงเรียนเครือข่าย	และความต้องการของผู้น�าชุมชนที่เป็นตัวแทนจาก	องค์กรปกครองท้องถิ่น	(อปท.)	ต่างๆ	ที่ต้องการ
ให้ประชาชนในแต่ละชุมชนมีความรู้และความเข้าใจเพศศึกษาให้ถูกต้อง	 เพื่อลดแรงต้านในการให้ข้อมูลด้านเพศศึกษา
แก่ชุมชนในการที่จะช่วยกันป้องกันปัญหาการท้องในวัยรุ่น	ซึ่งจะสามารถขยายความรู้แก่ชุมชนได้มากขึ้น
 3. นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา	ท�าให้เกิดแหล่งเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาในศูนย์การเรียนรู้เพศศึกษา
ประจ�าต�าบลต่างๆ	 ให้ชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียงหรือประชาชนทั่วไปมาเรียนรู ้ได้	 เช่น	 โรงเรียนตรอนตรีสินธุ ์
เกิดนวัตกรรม	Outdoor	learning,	One	student	on	paper,	Let	is	talk	about	sex	did	you	know	your	junior	
และ	Care	of	you	just	are	minute	เป็นต้น

เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	(Mutual	benefits)
	 ในระดับชุมชน	 เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านเพศศึกษาอย่างเหมาะสม	 โดยการจัดศูนย์การเรียนรู้เพศศึกษา	 ท�าให้เกิด 
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในท้องถิ่นเดียวกันในการใช้นวัตกรรมร่วมกัน	 อีกทั้งยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อชุมชน 
ก่อให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ	 เช่น	 องค์การบริหารส่วนต�าบล	 (อบต.)	 เทศบาล	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบล	(รพ.สต.)	และ	อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)5	รวมทั้ง	หลักสูตรการอบรมความรู้เพศศึกษาเบื้อง
ต้นส�าหรับบุคคลทั่วไปซึ่งสามารถน�าไปจัดอบรมแก่คนในชมุชนได้ ระดบัโรงเรยีน	มีรปูแบบการจดัการเรยีนรูเ้พศศกึษาบรูณา
การแบบมส่ีวนร่วมทีม่ผีลต่อการปรบัเปลีย่น	พฤตกิรรมวยัรุน่เพือ่ป้องกนัปัญหาการตัง้ครรภ์ในวยัรุน่ทีเ่หมาะสมและสอดคล้อง
กับความต้องการและบริบทของโรงเรียนนัน้ๆ	รวมทัง้หลกัสตูรฝึกอบรมครผููส้อนเพศศกึษา	ซึง่โรงเรยีนเครอืข่ายสามารถน�าไป

5	 โครงการวิจัย	 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพศศึกษาบูรณาการแบบมีส่วนร่วม	 เพ่ือป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ ่น	 

	 จังหวัดอุตรดิตถ์.	2556.	รายงานความก้าวหน้าผลการด�าเนินงานปีที่ 1.	อัดส�าเนา.
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ใช้ในการฝึกอบรมครไูด้	 ส่วนระดบับคุคลผูบ้รหิาร	ครผูู้สอน	 ผู้น�า/ตวัแทนชมุชน	แกนน�าเยาวชน	 มีความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั 
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาบูรณาการแบบมีส่วนร่วม	 เพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	 และมี
บทบาทในการถ่ายทอดองค์ความรู้นี้

เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้	(Measurable	social	impact)
	 การด�าเนนิงานแบบร่วมคดิร่วมท�าน�าปฏบิตั	ิระหว่างคณะวจิยัและโรงเรยีนเครอืข่ายอปท.	ในพืน้ที	่ตวัแทนชมุชน	
และผู้ปกครองได้เกิดผลกระทบที่สังคมประเมินได	้ดังนี้
	 1.	 โรงเรียนเครือข่ายจ�านวน	 6	 โรงเรียน	 ได้รับโล่รางวัลระดับประเทศในการเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการ
เรียนการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน	 โดยได้รับโล่รางวัลจากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.) 
เมื่อวันที	่9	กันยายน	2557	ได้แก่	โรงเรียนลับแลพิทยาคม	โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ	โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์	โรงเรียน	
อนุบาลไทยรัฐวิทยา	5	โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ	และโรงเรียนทองแสนขันวิทยา6  
	 2.	 จ�านวนนักเรียนที่มีปัญหาชู้สาวและท้องในวัยเรียนลดลงในทุกโรงเรียน	อันเนื่องมาจากชุมชนมีแหล่งเรียนรู้
ด้านเพศศกึษาเพิม่ขึน้	และชมุชนสามารถใช้ประโยชน์	มคีวามร่วมมอืเกดิขึน้อย่างใกล้ชดิระหว่างโรงเรยีน	องค์กร	ปกครอง
ท้องถิ่น	ผู้น�าชุมชน	และผู้ปกครองนักเรียน
	 3.	 เครือข่ายความร่วมมือเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนและทุกระดับ	 ตั้งแต่จังหวัด	 องค์กรปกครองท้องถิ่น 
โรงพยาบาล	โรงเรียน	เครือข่ายเด็ก	เครือข่ายผู้ปกครอง	และมหาวิทยาลัย	ซึ่งเป็นแกนเชื่อมส�าคัญในการร่วมมือกันแก้ไข
ปัญหาการท้องในวัยรุ่นและสุขภาวะ
	 4.	 เครอืข่ายโรงเรยีนทีเ่กดิการขยายเครอืข่ายไปยงัโรงเรยีนมธัยมศกึษาของจงัหวดั	จ�านวน	19	โรงเรยีน		โรงเรยีน
ขยายโอกาสในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ	์(สพป.อต.)	เขต	1	จ�านวน	39	โรงเรียน	และมีแนวโน้ม
ขยายไปยัง	สพป.อต.	เขต	2	โดยครูโรงเรียนเครือข่ายของโครงการวิจัยฯ
	 นอกจากน้ี	 ยังพบว่า	 ได้เกิดการขยายเครือข่ายการเรียนรู้เพศศึกษาฯ	 ในลักษณะนี้ออกไปอีกโดยโรงเรียนท่ี 
เป็นศูนย์การเรียนรู้เพศศึกษาประจ�าต�าบลขยายโอกาสโรงเรียนใกล้เคียงในอัตราส่วน	ปีละ	 1	 :	 1	 จนขณะนี้มีโรงเรียน 
เครือข่าย	 17	 โรงเรียน	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเครือข่าย	 (อปท.)	 14	 อปท.	 รวมถึงขยายเครือข่ายครอบคลุม
โรงเรยีนมธัยมศกึษา	(19	โรงเรยีน)	และโรงเรยีนขยายโอกาส	39	โรงเรยีน	อกีทัง้เครอืข่ายบคุลากรในหน่วยงานและองค์กร
ต่างๆ	ทั้งที่เป็น	ครู	 เจ้าหน้าที่ในอปท.	 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	 (รพ.สต.)	ตัวแทนชุมชน	และศึกษานิเทศก์ใน 
เขตพื้นที่การศึกษา	เขต	1	และเขต	2	ด้วย

6	 โครงการวิจัย	 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้เพศศึกษาบูรณาการแบบมีส่วนร่วม	 เพื่อป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ ่น 

	 จังหวัดอุตรดิตถ์.	2556.	รายงานความก้าวหน้าผลการด�าเนินงานปีที่ 2. อัดส�าเนา.	หน้า	53.
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	 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ต�าบลช�าผักแพว	ตาลเดี่ยว	
	 และห้วยแห้ง	อ.แก่งคอย	จ.สระบุรี	:	กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนการวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก:
	 กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร

	 การจัดการงานวิจัย	1	คณะ	1	อ�าเภอ:	กรณีมหาวิทยาลัยพะเยา

	 การจดัการงานวจิยัเชงิพืน้ทีจ่งัหวดัล�าปาง:	กรณมีหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปาง

	 การศกึษาและพฒันาระบบการจดัการธรุกจิเกษตรกบัเครอืข่ายเกษตรองค์กร 
	 ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์	และภาคี:	กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

	 การจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช:	
	 กรณีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

	 การพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาแบบสร้างสรรค์:	
	 กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

	 การจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่:	กรณีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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“สร้างรูปธรรมของการเป็น	

University	community	engagement	อย่างยั่งยืน”

	 โครงการสระบรุชีมุชนเข้มแขง็ของจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	เป็นกลไกส�าคัญ
ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์งานด้านพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับสังคม	
(University	 engagement)	 ภายใต้แผนกลยุทธ์	 “เกื้อกูล”	 มีเป้าประสงค์เพ่ือมุ่ง 
สร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	 ในพ้ืนที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 อ�าเภอแก่งคอย	 จังหวัดสระบุรี	 ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
และยั่งยืน	 เน้นกระบวนการเรียนรู้	 ควบคู่ไปกับการปฏิบัติโดยมีพื้นที่เป็นตัวตั้ง 
(Area-based)	 และชุมชนเป็นศูนย์กลางผ่านกระบวนการเชิงปฏิบัติการแบบม ี
ส่วนร่วม	 (Participatory	 Action	 Research:	 PAR)	 และเน้นการท�างานร่วมกับ 
ทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องในพืน้ทีต่ัง้แต่ต้นกระบวนการ	วางแผนการด�าเนนิการ	มุง่หวงั
ให้เกดิการเรยีนรูร่้วมกนั	การปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ในการท�างาน	รวมถงึการสร้าง
ทางเลือกในการจัดการต่างๆ	 เพื่อน�าไปปรับแก้ปัญหาของชุมชนเบื้องต้นได้อย่าง 
บูรณาการด้วยทุนทางทรัพยากรและศักยภาพของชุมชนที่มีอยู่	 โดยมีเป้าหมาย 
ระยะยาว	3	ปี	 (พ.ศ.	2556	ถึง	2559)	คือ	สร้างรูปธรรมของการเป็น	University	
community	 engagement	 อย่างยั่งยืน	 และเกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่าย	 (Mutual	 benefit)	 โดยบูรณาการเข้าไปในภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
ทุกด้าน	ซึ่งการด�าเนินงานในระยะแรกตั้งแต่เดือนตุลาคม	2556	ถึง	กันยายน	2557	
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กับชุมชนในเขตพื้นที่ต�าบลห้วยแห้ง	 ต�าบลตาลเดี่ยว	 และต�าบลช�าผักแพว 
อ�าเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี

ผู้เรียบเรียง:	 คณะท�างานจัดท�าหนังสือ	"ประมวลบทความวิชาการเพื่อสังคม"

ค�ำส�ำคัญ:		 สระบุรีชุมชนเข้มแข็ง	อ�าเภอแก่งคอย	เวทีจุฬา-สระบุรีวิชาการ

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ต�าบลช�าผกัแพว	ตาลเดีย่ว	และห้วยแห้ง	อ�าแก่งคอย	
จงัหวดัสระบรุ	ี:	กรณศีกึษาจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
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กลไกลการบริหารจัดการ
	 การขับเคลื่อนในระยะแรกด�าเนินงานผ่านการจัดท�า	 “โครงการย่อยแบบบูรณาการ”	 ของคณาจารย์คณะต่างๆ	 
ในมหาวิทยาลัยภายใต้เงื่อนไขที่ว่า	1)	สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่เป็นหลัก	2)	เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน	3)	บูรณาการการท�างานร่วมกันของส่วนงาน	และ	4)	ให้นิสิตเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการด�าเนินงาน		โดย
มีการกลไกการบริหารจัดการภายในแบบ	Internal	engagement	ดังนี้

บทบำทหน้ำที่

คณะกรรมการอ�านวยการ ก�ากบัดแูล	และอ�านวยการให้เกดิการขบัเคลือ่นงานตาม

เงื่อนไขที่ก�าหนด

คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการย่อยฯ

คณะท�างานชุดโครงการสระบุรีชุมชนเข้มแข็ง

ทีมชุดโครงการย่อยฯ

พิจารณาคัดเลือกโครงการย่อยฯ	ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

ประกอบด้วย	ผู้จัดการและผู้ประสานงานโครงการ	

ท�าหน้าที่ประสานงานสนับสนุนการท�างานของ

โครงการย่อย	การจัดเวทีสาธารณะและแลกเปลี่ยน

เรียนรู้	รวมถึงการติดตามประเมินผลทั้งในระดับ

โครงการย่อยและภาพรวม	

•	 ด�าเนนิงานในพืน้ทีร่่วมกบัชมุชนและหน่วยงานอืน่ๆ	 

	 ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อเสนอโครงการย่อยฯ	

•	 ร่วมกับชุมชน	ท้องถิ่น	หน่วยงานในพื้นที	่และคณะ 

	 ท�างานชุดโครงการฯ	จัดกิจกรรม	แลกเปลี่ยนเรียนรู ้

	 และเวทจีฬุา-สระบรุวีชิาการสูส่าธารณะ	เพือ่เป็นการ	 

	 เผยแพร่	 และถ่ายทอดองค์ความรู้คืนข้อมูลให้กับ 

	 ชุมชนทั้ง	3	ต�าบล

ผลการด�าเนินงาน
	 ในระยะแรกมพีืน้ทีด่�าเนนิการคอื	ต�าบลห้วยแห้ง	ต�าบลตาลเดีย่ว	และต�าบลช�าผกัแพว	อ�าเภอแก่งคอย	จงัหวดัสระบรุ	ี
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย	ประกอบด้วย	 3	 กลุ่ม	 ได้แก่	 1)	 ชาวบ้าน	 ชุมชน	ท้องถิ่น	 และหน่วยงานในพื้นที่	 อ�าเภอแก่งคอย	
จังหวัดสระบุรี	 2)	 คณะ	 สถาบัน	 หน่วยงาน	 บุคลากร	 และนิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และ	 3)	 หน่วยงาน 
ภายนอกอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งมีขั้นตอนการด�าเนินงาน	ดังนี้
	 ขัน้ตอนสร้ำงควำมสมัพนัธ์		คณะท�างานชดุโครงการฯ	ได้มกีารลงพืน้ทีเ่พือ่ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของโครงการสระบรุี
ชุมชนเข้มแข็งต่อผู้น�าชุมชน	 ท้องถิ่น	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้ง	 3	 ต�าบล	 รวมทั้งจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ ์
เพือ่หาแนวร่วมในการท�างานร่วมกนัตัง้แต่ต้น	และร่วมกนัวเิคราะห์/สงัเคราะห์ปัญหาในพืน้ที	่เพือ่น�ามาก�าหนดเป็นกรอบ
แนวทางการพัฒนาเพื่อเผยแพร่	 ถ่ายทอดองค์	 ความรู้และนวัตกรรมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบบูรณาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน	(Scholarship)	ซึ่งจากกิจกรรมชุมชนสัมพันธ	์สรุปเป็นความต้องการร่วมกันได้ว่า	กรอบ
การเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละนวตักรรมการสร้างความเข้มแขง็ของชมุชนภายใต้โครงการสระบรุชีมุชนเข้มแขง็ของ
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยักบั	 3	 ต�าบล	 มีลกัษณะเป็นการบรูณาการใน	7	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านสุขภาพ	การศึกษาส่ิงแวดล้อม	
เศรษฐกิจ	สังคม	ศิลปวัฒนธรรม	และเทคโนโลยี/กายภาพ
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	 ขัน้ตอนเตรยีมกำร	คณะท�างานชุดโครงการฯประสานความร่วมมอืกบัคณะจติวทิยา	จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัได้
ส�ารวจความต้องการพื้นฐานท่ีแท้จริงของชุมชนตามล�าดับความส�าคัญของแต่ละต�าบล	 เพื่อน�ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ 
ส�าคญั	ส�าหรบัการประชาสมัพนัธ์รบัเสนอโครงการย่อยฯจากคณะต่างๆทีส่นใจ		คณะท�างานชดุโครงการฯจดัประชมุชีแ้จง
ผลการศึกษาและระดมสมองถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนา	 โครงการแบบบูรณาการระหว่างคณาจารย์จากคณะต่างๆ	
ผู้น�าชุมชน	และตัวแทนชุมชนจากทั้ง	3	ต�าบล	

ขั้นตอนด�าเนินการ
	 การขับเคลื่อนผ่านการด�าเนินงานของโครงการย่อยฯ	 แบบบูรณาการความร่วมมือระหว่าง	 คณาจารย์จาก 
คณะต่างๆ	จ�านวน	9	คณะ	ได้แก่	คณะครุศาสตร	์แพทยศาสตร์	สหเวชศาสตร์	วิทยาศาสตร	์สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม	
ส�านกัวชิาทรพัยากรการเกษตร	เภสชัศาสตร์	จติวทิยา	และพยาบาลศาสตร์	ร่วมกนัพฒันาโจทย์บนความต้องการพืน้ฐาน
ที่แท้จริงของชุมชน	 มีจ�านวนโครงการย่อยฯ	 ที่ร่วมด�าเนินงานในพื้นที่	 ทั้งหมด	 13	 โครงการ	 ครอบคลุมความต้องการ 
พื้นฐาน	 4	 ด้านจาก	 7	 ด้าน	 คือ	 ด้านสุขภาวะ	 การศึกษา	 สิ่งแวดล้อม	 และอาชีพ/เศรษฐกิจ	 มีนิสิตและตัวแทนชุมชน 
เข้าร่วมปฏิบัติการในทุกโครงการย่อย	ดังนี้	
	 1.	 ด้ำนกำรศกึษำ	เป็นการบรูณการการร่วมกนัระหว่างคณะครศุาสตร์	คณะพยาบาลศาสตร์	คณะเภสชัศาสตร์	
และคณะจิตวิทยา	จัดท�าโครงการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน	และโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน	ครู	ผู้บริหารโรงเรียน
มีจ�านวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการระยะแรก	4	โรงเรียน	ประกอบด้วยนักเรียน	260	คน	ครู	และผู้บริหารโรงเรียน	50	
คน	 ผลส�าเร็จของโครงการฯ	 คือ	 คะแนนโอเน็ตและเอเน็ตของเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มสูงขึ้นเมื่อ 
เทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการฯ	นอกจากนี้	โครงการดังกล่าวยังบรรลุกรอบการส่งเสริมการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัย
และนโยบายท้องถิ่น	
 2.	 ด้ำนสุขภำพ	 จากข้อมูลพื้นฐานชุมชน	 พบว่า	 คนในชุมชนมีโรคประจ�าตัวเรียงตามล�าดับ	 คือ	 เบาหวาน 
ความดนัโลหติสงู	ไขมนัในเลอืดสงู	และโรคเกาต์	ดงันัน้	โครงการบรูณาการของคณะแพทยศาสตร์และคณะสหเวชศาสตร์
จงึมุง่เน้นการสรมิสร้างศกัยภาพของคนในชมุชนในการดแูลตนเองและผูอ้ืน่จากโรคเรือ้รงั	ผลส�าเรจ็ของโครงการฯ	พบว่า	
คนในชุมชนมีการน�าความรู้และค�าแนะน�าด้านการดูแลตนเอง	และการป้องกันโรคกลุ่ม	NCD	ไปใช้มากขึ้น	

กรอบการเผยแพร่	ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรม

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบบูรณาการณ์ใน	7	ด้าน

สุขภำพ

กำรศึกษำ

สิ่งแวดล้อม

เศรษฐกิจสังคม

ศิลปวัฒนธรรม

เทคโนโลยี/

กำยภำพ

ชุมชนโดยรอบพื้นที่

จุฬำฯ	จังหวัดสระบุรี
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 3.	 ด้ำนอำชพี/เศรษฐกจิ	ประกอบด้วยโครงการของคณะวิทยาศาสตร์	 สถาบนัวจิยัสภาวะแวดล้อม	และส�านกัวชิา
ทรัพยากรการเกษตร	 ที่เสริมสร้างและพัฒนาอาชีพเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนท้องถิ่น	 เช่น	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	
การให้ความรู้ทางด้านการแปรรูปอาหาร	 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์	 การผลิตเช้ือเพลิงโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	 
และการผลิตอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องฯ	เป็นต้น	ผลส�าเร็จของโครงการฯ	พบว่า	คนในชุมชนสามารถน�าแนวคิดและความรู้ที่
ได้จากการอบรมไปพัฒนาอาชีพเสริมได้มากกว่าเดิมที่ท�าอยู่	
	 4.	 ด้ำนสิ่งแวดล้อม	 ปัญหาการขาดแคลนน�้าเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานที่แท้จริงของชุมชนทั้ง	 3	 ต�าบล	
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมได้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นจัดท�าโครงการการพัฒนาและจัดการแหล่งน�้า 
อย่างยั่งยืนในพื้นท่ี	 อ�าเภอแก่งคอย	 จังหวดสระบุรี	 โดยในระยะแรกเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อคิดวิเคราะห์สถานการณ์ 
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าในพื้นที่	ผลการวิเคราะห	์พบว่า	ประชาชนทั้ง	
3	 ต�าบลมีความตระหนักและพร้อมที่จะร่วมในการบริหารจัดการน�้าเบื้องต้นบนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติที่มี 
อยู่เดิม	 อีกท้ังยังเคยมีการร่วมกลุ่มกันเพื่อวางแผนและแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยตนเอง	 อย่างไรก็ตามการด�าเนินงาน
ของชุมชนท่ีผ่านมายังไม่ประสบความส�าเร็จ	 เนื่องจากขาดการมีส่วนร่วมและการประสานงานกับหน่วยงานราชการท่ี
เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการน�้า	ดังนั้น	โครงการฯ	นี้จึงเริ่มต้นด้วยการสร้างภาคีความร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วย
งานที่เก่ียวข้องด้านการบริหารจัดการน�้า	 ผลส�าเร็จของโครงการฯ	 คือ	 ได้ภาคีความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วน
ต�าบล	 3	 ต�าบล	 อ�าเภอแก่งคอย	 กรมชลประทานและกรมทรัพยากรน�้าบาลเพื่อพัฒนาและบรรจุแผนการบริหารจัด 
การแหล่งน�้าไว้ในแผนพัฒนาชุมชนของทั้ง	 3	 ต�าบลต่อไป	 โดยมีคณะท�างานชุดโครงการฯ	 ก�ากับและติดตามประเมิน 
ความก้าวหน้าการด�าเนินการของโครงการย่อยฯ	ทุก	6	เดือน	

ขั้นตอนติดตามประเมินผล
	 คณะท�างานชุดโครงการฯ	 ได้ประเมินผลโครงการสระบุรีชุมชนเข้มแข็งและจัดท�ารายงานเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร	
มหาวทิยาลยัและชมุชน	เพือ่ให้เกดิความต่อเนือ่งของการสนบัสนนุการท�างานในระยะต่อไป	ซึง่ผลลพัธ์การด�าเนนิงานใน
ภาพรวมของโครงการสระบรุชีมุชนเข้มแขง็	ระยะแรกได้บรรลเุป้าประสงค์คอื	มโีครงการย่อยฯ	แบบบรูณาการทีส่ามารถ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ	จ�านวนทั้งสิ้น	13	โครงการ	ชุมชนสามารถเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนและมีส่วนร่วมใน
การท�างานเชงิปฏบิตักิารร่วมกบัโครงการย่อยฯทกุโครงการบนพืน้ฐานความรูเ้ดมิของชมุชนทีม่อียูแ่ละทกัษะด้านวชิาการ
และเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น	เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย	ปัญหาของชุมชนได้รับการแก้ไขเบื้องต้น	จากผลการส�ารวจความ
พงึพอใจของชมุชนต่อโครงการสระบรุชีมุชนเข้มแขง็ฯและคะแนนความสขุของชมุชนต่อการเข้ามามส่ีวนร่วมในโครงการ
ย่อยต่างๆ	 เท่ากับร้อยละ	66	นอกจากน้ี	ยงัได้มกีารวเิคราะห์จดุอ่อน	จดุแขง็	 ปัญหา/อปุสรรคในการด�าเนนิงานระยะที	่1	
รวมถึงโอกาสในการพัฒนาการด�าเนินโครงการ	ระยะที่	2	เพื่อวางกลยุทธ์และแนวทางการลดปัญหาอุปสรรค	เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกันกับทุกฝ่ายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป	
	 อย่างไรกต็าม	การด�าเนนิงานของโครงการย่อยฯ	ทัง้	13	โครงการ	ไม่ได้ครอบคลมุกลุม่เป้าหมายทกุคนในทกุหมูบ้่าน	
(33	หมู่บ้าน)	ของ	3	ต�าบล	ดังนั้น	โครงการสระบุรีชุมชนเข้มแข็งฯ	ร่วมกับคณาจารย	์บุคลากร	นิสิต	ชุมชนใน	3	ต�าบล	
จึงจัดกิจกรรม	 “จากใจถึงใจ	 จุฬาฯ-สระบุรี”	 เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้/แลกเปลี่ยนเรียนรู้และคืนข้อมูลให้กับชุมชน	 
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น	1,400	คน	ประกอบด้วยผู้บริหาร	คณาจารย	์บุคลากรและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
(220	คน)	ผู้บริหารในจังหวัดสระบุรี	(30	คน)	ประชาชนใน	3	ต�าบล	(450	คน)	นักเรียนระดับประถมศึกษา	14	โรงเรียน	
และมัธยมศึกษา	(3	โรงเรียน)	อ�าเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี	(รวม	700	คน)	และตัวแทนจากสถานประกอบการ	2	แห่ง	
ผลการจัดกิจกรรมพบว่า	ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมอย่างมาก	คิดเป็นร้อยละ	85

อ้างอิง
นรินทร์	หิรัญสุทธิกุล,	 สรันยา	 เฮงพรหม	และณิชามณ	 	แสงเดือน.	 2558.	บทความการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน:	 
	 กรณีศึกษาต�าบลช�าผักแพว	ตาลเดี่ยว	และห้วยแห้ง	อ�าเภอแก่งคอย	จังหวัดสระบุรี.
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“ผู้ใช้คือ	ผู้วิจัย	และงานวิจัยขายตรง	

สองนวตักรรมทีผ่ลกัดนังานวจิยัสูก่ารใช้ประโยชน์อย่างเป็นรปูธรรม”

	 จงัหวดัพษิณโุลกตัง้อยูภ่าคเหนอืตอนล่าง	อยูห่่างจากกรงุเทพฯ	เป็นระยะทาง	
368	กโิลเมตร	มเีนือ้ทีท่ัง้หมดประมาณ	10,815	ตารางกโิลเมตร	หรอื	6,759,909	ไร่	
(อันดับที	่16	ของประเทศ)	ในปี	2557	มีประชากรทั้งสิ้น	จ�านวน	858,988	คน	
(อันดับที	่26	ของประเทศ)	โดยมีความหนาแน่นของประชากรอยู่ที่	79.42	คน	
ต่อตารางกโิลเมตร	(อนัดบัที	่62	ของประเทศ)	และมแีผนพฒันาจงัหวดัพษิณโุลก	
(พ.ศ.	 2557-2560)	 ซ่ึงก�าหนดวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 เป้าประสงค์	 และประเด็น
ยุทธศาสตร	์ดังนี้
	 วสิยัทศัน์	(Vision):	พษิณโุลก:	เมอืงบรกิารเศรษฐกจิและสงัคมสีแ่ยกอนิโดจนี
	 พันธกิจ	 (Mission):	 พัฒนาเพื่อเป็นเมืองบริการที่หลากหลาย	 (Service	
City)	และมีความปลอดภัยสูง	(Safety	city)
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด	(Strategy)	ประกอบด้วย:	
	 ยุทธศาสตร์ที	่1:	ศูนย์กลางการบริการการค้า	โลจิสติกส	์และการขนส่ง
	 ยทุธศาสตร์ที	่2:	พฒันากระบวนการผลติ	การตลาด	และการบรหิารจัดการ
สินค้าเกษตรเชิงคุณภาพ
	 ยทุธศาสตร์ที	่3:	ส่งเสรมิการด�าเนนิงานด้านการท่องเทีย่ว	ศลิปวฒันธรรม	
กีฬา	และนันทนาการ
	 ยทุธศาสตร์ที	่4:	ศนูย์กลางด้านการศกึษา	การบรกิารทางวชิาการ	ด้านสุขภาพ	
และ	ICT
	 ยทุธศาสตร์ที	่5:	อนรุกัษ์ฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตส่ิิงแวดล้อม	และแหล่งน�า้	
อย่างยั่งยืน
	 ยทุธศาสตร์ที	่6:	ส่งเสรมิความเข้มแขง็ทางสังคม	และความมัน่คงตามหลกั
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ผู้เรียบเรียง:	 คณะท�างานจัดท�าหนังสือ	"ประมวลบทความวิชาการเพื่อสังคม"

ค�ำส�ำคัญ:		 พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง	ผู้ใช้คือผู้วิจัย	งานวิจัยขายตรง

การพฒันางานวจิยัและการสนับสนนุ
การวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก:	กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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	 มหาวทิยาลยันเรศวรซึง่มทีีต่ัง้อยูใ่นจงัหวดัพษิณโุลก	และเป็นมหาวิทยาลัยสหสาขา	(Comprehensive	University)	

ทีมุ่ง่กระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษาให้กบัประชากรในภมูภิาค	โดยเฉพาะเขตภาคเหนอืตอนล่าง	9	จังหวดั	

ได้แก่	พิษณุโลก	พิจิตร	สุโขทัย	ก�าแพงเพชร	เพชรบูรณ์	อุตรดิตถ์	ตาก	นครสวรรค	์และอุทัยธาน	ีโดยการจัดการเรียนการ

สอน	และผลติบณัฑติสาขาต่างๆ	ทัง้กลุ่มสงัคมศาสตร์	กลุม่วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และกลุม่วทิยาศาสตร์สขุภาพ	ให้

สอดคล้องกับความต้องการของสังคม	น�าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน	ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า	

“มหาวทิยาลยันเรศวรเป็นมหาวทิยาลยันวตักรรมระดบัแนวหน้าในกลุม่	10	อนัดบัแรกของประเทศภายในปี	พ.ศ.	2560”

	 ด้วยบริบทของจังหวัดพิษณุโลกและบริบทของมหาวิทยาลัยนเรศวร	 ที่มีทั้งความเหมือนและความแตกต่างใน 

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่ละองค์กร	จึงได้มีการเชื่อมโยงการท�างานของทั้งสององค์กรให้สามารถบรรลุ

เป้าหมายของแต่ละองค์กรอย่างสมดุล	โดยประกอบด้วยประเด็นวิจัยหลัก	6	ประเด็น	จากการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของ

จังหวัดพิษณุโลกกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร	 ได้แก่	 การพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

การพัฒนาเด็กและเยาวชน	การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอาย	ุ การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 การถอดบทเรียนและ

พฒันาเทคโนโลยเีพือ่การยกระดบัภาคการเกษตร	และการพัฒนารปูแบบธรุกจิหรอือตุสาหกรรมใหม่ในจงัหวดัพษิณุโลก

กลไกการบริหารจัดการ
	 ส�านกัประสานงานการวจิยัและพฒันาเชงิพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนล่าง	ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั	(สกว.)	และ

กองบริหารการวิจัย	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ได้พัฒนาโครงการวิจัยร่วมกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยและจัดสรรทุนสนับสนุน

ทั้งในรูปแบบทุนวิจัยร่วม	หรือทุนสนับสนุนจาก	สกว.	โดยตรง	และได้บูรณาการการท�างานเข้ากับโครงสร้างการบริหาร

และจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและก�าหนดรูปแบบการบริหารจัดการดังภาพข้างล่าง

ส�ำนักกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย	
(สกว.)

ส�ำนักงำนประสำนงำนกำรวิจัยและ
พัฒนำเชิงพื้นที่ภำคเหนือตอนล่ำง	

(สกว.)

Track	fund	Performance

กองบริหำรกำรวิจัย
มหำวิทยำลัยนเรศวร

ก�ำหนดนโยบำย	และบันทึก						ข้อตกลงควำมร่วมมือ	(MOU)

ทุนวิจัยทุนวิจัย

ต้นแบบกำรบริหำรจัดกำรวิจัย น�ำมำปรับใช้

พัฒนำโจทย์วิจัยร่วมกัน

พัฒนำข้อเสนอโครงกำรวิจัย

ท�ำสญัญำรบัทุน	(สกว.	มอบอ�ำนำจกำรอนุมตัทุินและ
ลงนำมในฐำนะผู้ให้ทุนแก่	ม.นเรศวร
เบิกจ่ำยทุนวิจัยตำมสัญญำ

ติดตำมโครงกำรที่ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัยร่วมกัน

ปิดโครงกำร	และกำรผลักดันให้เกิดกำรใช้ประโยชน์

ประเมินผลโครงกำร

ประเมินผลโครงกำรและจัดท�ำรำยงำนให้	2	หน่วยงำนรับทรำบ



 ป
ระ

มว
ลบ

ทค
วา

มว
ิชา

กา
รเ

พ
ื่อส

ังค
ม

198    

ผลการด�าเนินงาน
	 การพฒันาโครงการได้พยายามเช่ือมโยงโจทย์วจิยัเข้ากบันกัวจิยั	(ความสนใจ/ความเชีย่วชาญ/จติสาธารณะ)	และ	

ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง	 (ความพร้อม/บทบาทในการขับเคล่ือน/ความเข้มแข็ง)	 เพื่อให้เกิดงานวิจัยที่มีผลกระทบในวงกว้าง	

และสามารถเห็นการพัฒนาหรือความเปล่ียนแปลงไปทิศทางบวกได้อย่างชัดเจน	 ซ่ึงการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นมาจาก

การน�าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	ใน	2	ลักษณะคือ

 1.	 นวัตกรรม	“ผู้ใช้คือผู้วิจัย	(User	is	a	researcher)”

	 	 เพื่อผลักดันการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย	 และสร้างความต่อเน่ืองของการวิจัยและพัฒนาในพื้นที่ให้มีความ 

ต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มกระบวนการวิจัย	 ระหว่างท�าวิจัย	 และสิ้นสุดทุนวิจัย	 ได้มีการก�าหนดเงื่อนไขส�าคัญคือ	 ต้องก�าหนด 

ผู้ใช้ประโยชน์	(User)	ที่ชัดเจน	และต้องมีผู้ใช้ประโยชน์เป็นผู้ร่วมวิจัย	(User	is		a	researcher)	เพื่อสร้างความเชื่อมั่น 

ในเบือ้งต้นว่ามผีูใ้ช้ประโยชน์ผลงานวจิยั	รบัรู	้เข้าใจ	และพร้อมจะให้ความร่วมมือและรอใช้ผลวจิยั	ต้ังแต่เริม่โครงการวจิยั	

จ�านวน	7	โครงการ	ได้แก่	1)	การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนในเขตเทศบาลนคร

พิษณุโลก	 2)	 การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนตามเส้นทางถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข	12	

(พิษณุโลก-หล่มสัก)	3)	เทคโนโลยีบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ส�าหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก	4)	การพัฒนาเทคโนโลยี

เกมมฟิิเคชัน่บนอปุกรณ์สือ่สารเคลือ่นที	่เพือ่การส่งเสรมิการท่องเทีย่วในจงัหวดัพษิณโุลก	และจงัหวดัใกล้เคียง	5)	การขยาย	

การใช้เทคโนโลยบีนอปุกรณ์สือ่สารเคลือ่นที่	เพือ่การศกึษาในระดบัประถมศกึษากรณศีกึษาจงัหวดัพษิณโุลก	6)	เทคโนโลยี

บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก	 และ	 7)	 การศึกษาปัจจัยก�าหนดการ

ลงทุนของผู้ประกอบการจังหวัดพิษณุโลก

	 2.	 นวัตกรรม	“งำนวิจัยขำยตรง	(Research	direct	sale)”

  รูปแบบที่	1:	ขำยตรงถึงมือผู้ใช้ประโยชน์ผลงำนวิจัยที่อยู่ในฐำนะผู้ร่วมวิจัย

	 	 เป็นการผลักดันการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย	 โดยพัฒนากระบวนการท�าวิจัยที่ให้ผู้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย 

มาเป็นผู้ร่วมวิจัย	 ซ่ึงรูปแบบนี้เป็นผลงานที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย	 ในโครงการการพัฒนาชุมชนรอบบอุทยาน

ประวัติศาสตร์สุโขทัยแบบมีส่วนร่วม	 โดยใช้องค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว	ที่มีนายกสมาคมธุรกิจท่อง

เที่ยวจังหวัดสุโขทัย	 นายกสมาคมกล้วยไม้สุโขทัย	 และนักพัฒนาการท่องเที่ยว	 เทศบาลนครกรุงเก่า	 เป็นผู้ใช้ประโยชน์

จากงานวิจัยและเป็นผู้ร่วมวิจัย

  รูปแบบที่	2:	ขำยตรงถึงมือผู้ใช้ประโยชน์ผลงำนวิจัย	ผ่ำนสื่อภำพยนตร์	หรือ	หนังสั้น

	 	 นวัตกรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัย	และการสื่อสารข้อมูลการวิจัยเพื่อการประยุกต์ใช้อีกหนึ่งรูปแบบที่ได้ผล

เป็นอย่างดี	และเข้าถึงผู้ใช้	(User)	หรือ	ผู้บริโภค	(Customer)	ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางคือ	หนังสั้น	ซึ่งเป็นการผลิต

หนังสั้นจากข้อมูลงานวิจัย	และท�าการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน	์อาทิ	Youtube	ซึ่งท�าให้มีผู้เข้าถึงข้อมูลงานวิจัยได้อย่าง

แพร่หลายด้วยตนทุนการผลิตที่ไม่สูงมาก	และมีลงทุนการผลิตโดยผู้ใช้โดยตรงก็มี	 อาทิ	 เทศบาลนครพิษณุโลก	 เป็นต้น	

ปัจจุบันมีหนังสั้นที่เผยแพร่อยู่บน	Youtube	จ�านวน	4	 เรื่อง	 โดย	3	 เรื่องสร้างจากผลงานวิจัยโครงการการพัฒนาเส้น

ทางการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมแบบมส่ีวนร่วมโดยชมุชนในเขตเทศบาลนครพษิณโุลก	ได้แก่		1)	Road	of	love	“เส้นทาง 

นี้มีรัก”	2)	The	Last	Property	“มรดก”	3)	Memorable	“บันทึกของฉัน	ความทรงจ�าของเธอ”	และ	1	เรื่อง	จากผล

งานวิจัยโครงการการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนตามเส้นทางถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข	 12	

(พิษณุโลก-หล่มสัก)	คือ	ลมหนาว	

  รูปแบบที่	3:	ขำยตรงถึงมือผู้ใช้ประโยชน์ผลงำนวิจัย	ผ่ำนกำรทดลองใช้จริง

	 	 เป็นการพฒันาการใช้ประโยชน์ผลงานวจิยัผ่านการทดลองใช้จรงิ	จากความส�าเรจ็ของโครงการการลดต้นทนุ

การผลิตขา้วโพดโดยการใช้ปุ๋ยสั่งตัดในอ�าเภอนครไทย	จังหวัดพิษณุโลก	ทีใ่ห้เกษตรกรในพื้นทีเ่ป็นทั้งผูว้ิจยัและผู้ทดลอง

ใช้ผลงานวิจัยโดยตรง	 จนเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์สภาพดิน	 และฝึกตรวจดิน



Socially-engaged Scholarship

199    

ด้วยตนเอง	 และใช้ปุ๋ยตามสภาพแปลงเพาะปลูกของตนเอง	 จนสร้างผลผลิตและรายได้ได้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาน�ามาสู่ 

การประยุกต์การใช้ผลงานวิจัยในอีก	3	รูปแบบคือ	

	 	 1)	 การสร้าง	application	ด้านการท่องเทีย่วบนมอืถอื	ตามโครงการวจิยัการพฒันาเทคโนโลยเีกมมฟิิเคชัน่	

บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่	 เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง	 โดยใช้ข้อมูล 

จากโครงการวิจัยการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก	

และโครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนตามเส้นทางถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข	 12	 

(พิษณุโลก-หล่มสัก)	

	 	 2)	 การสร้างบทเรยีนวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์บน	Tablet	เป็นการพัฒนารปูแบบการใช้จรงิจากโครงการ

การขยายการใช้เทคโนโลยีบนอุปกรณ์สื่อสารเคล่ือนที่	 เพื่อการศึกษาในระดับประถมศึกษากรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก	

และโครงการเทคโนโลยีบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่เพื่อการศึกษาระดับประถมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก

	 	 3)	 การจดักจิกรรมการท่องเทีย่ว	จากเส้นทางการท่องเทีย่วทีพ่ฒันามาจากการวจิยัเป็นการน�าเสนอข้อมลู

งานวิจัยด้านการท่องเท่ียวผ่านการจัดกิจกรรมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน	และทดลองท่องเที่ยวตามเส้นทางการท่องเที่ยว 

ทีพ่ฒันามาจากการวจิยั	อาทิ	สีสนัใหม่ในสองแคว	จากผลงานวจิยัโครงการการพฒันาเส้นทางการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม

แบบมส่ีวนร่วมโดยชมุชนในเขตเทศบาลนครพษิณโุลก,	Winter	to	Remember	at	Route	12	และ	Relaxing	Summer	

at	Route	12	จากผลงานวิจัยโครงการการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชนตามเส้นทางถนนหลวง

แผ่นดินหมายเลข	12	(พิษณุโลก-หล่มสัก)

อ้างอิง
เสมอ	 ถาน้อย	 และเพ็ญพร	 ประไพพิณ.	 2558.	 บทความมหาวิทยาลัยนเรศวร:	 การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุน 

	 การวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก	 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง	 สกว.	 และมหาวิทยาลัยนเรศวร.	บนเส้นทำงสู	่

	 มหำวิทยำลัยรับใช้พื้นที่:	 15	 กรณีศึกษำมหำวิทยำลัยไทย.	 บริษัท	 โรงพิมพ์ดีชัย	 จ�ากัด:	 (นครศรีธรรมราช.) 

	 หน้า	49-62.
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“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”

	 จังหวัดพะเยาเป็น	1	ใน	9	จังหวัดของภาคเหนือตอนบน	มีภูมิประเทศ

เป็นที่ราบสูงสลับกับเทือกเขาสูงชัน	 เนื้อที่เกือบ	 4	 ล้านไร่ของจังหวัดเป็นพื้นที่

เกษตรกรรมประมาณ	1	ล้านไร่	ประชากร	488,864	คน	ผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั

ปี	 2554	 อยู่ที่	 27,184	 ล้านบาท	 และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉล่ียต่อหัว	

50,814	 บาท	 (รายงานสภาพเศรษฐกิจจังหวัดพะเยา,	 2558)	 ลักษณะการ 

ด�ารงชีพส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตร	 มีแหล่งน�้าจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับท่ี	 3 

ของประเทศคอื	“กว๊านพะเยา”	จากการส�ารวจศกัยภาพของพืน้ทีจ่งัหวดัพะเยา

ในบริบทของจังหวัดตั้งใหม่พบว่า	 มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายใน 

จงัหวดัอย่างรวดเรว็	อนัเนือ่งมาจากเส้นทางคมนาคม	R3A	ทีส่ามารถเดนิทางไป

สู่จังหวัดเชียงใหม่	 เชียงราย	 และมุ่งตรงสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างสะดวก 

ส่วนการส�ารวจศักยภาพและทิศทางการพัฒนาพบว่า	 มีประเด็นส�าคัญที่ก�าลัง

กลายเป็นปัญหาของพืน้ที	่ได้แก่	การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่นิ	การจดัการ	

สิ่งแวดล้อม	 สุขภาวะและสุขภาพของประชาชน	 การจัดการการท่องเที่ยวแบบ

ยั่งยืน	และการจัดการผลิตผลทางการเกษตร	เป็นต้น

	 มหาวทิยาลยัพะเยามทีีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีด่งักล่าว	โดยได้รบัการสถาปนาตาม

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมือ่วนัที่	16	กรกฎาคม	2553	ใหเ้ป็นมหาวิทยาลัย

ในก�ากบัของรฐั		และเพือ่ให้สามารถตอบประชาชน	คนในพืน้ทีต่่อความคาดหวงั

ในการก่อตัง้มหาวทิยาลัย	จงึได้ตัง้ปณธิานของมหาวทิยาลับพะเยาไว้ว่า	“ปัญญา

เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”	และเพื่อให้การด�าเนินงานตามภารกิจของสถาบัน

อดุมศกึษาสามารถด�าเนนิไปโดยเป็นส่วนหนึง่ของสังคม	มหาวทิยาลัยจงึได้จดัท�า	

แผนที่กลยุทธ์	ยุทธศาสตร	์การผลิตบัณฑิต	ยุทธศาสตร์การวิจัย	บริการวิชาการ

และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 ให้เกิดการเรียนรู้คู่ชุมชนโดยไม่ท�าตัวเป็นสถาบัน

ที่ปลีกตัวจากปัญหาส่วนรวมของชุมชนและสังคม

ผู้เรียบเรียง:	 คณะท�างานจัดท�าหนังสือ	"ประมวลบทความวิชาการเพื่อสังคม"

ระยะเวลำด�ำเนินกำร:	 ป	ี2554	ถึง	ปัจจุบัน	(2558)

ค�ำส�ำคัญ:		 1	คณะ	1	อ�าเภอ	พะเยาวิจัย	เรียนรู้คู่ชมชุน

การจดัการงานวจิยั	1	คณะ	1	อ�าเภอ:	
กรณีมหาวิทยาลัยพะเยา



Socially-engaged Scholarship

201    

กลไกการบริหารจัดการ
	 การก�าหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วนของสถาบันเป็นส่วนหนึ่งของสังคม	 รับรู้	 และเข้าใจชุมชน	 และพ้ืนที่จังหวัด

พะเยาอย่างแท้จริง	ในป	ี2554	มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้จัดตั้ง	โครงการ	1	คณะ	1	อ�าเภอ	ถ่ายทอดสู่คณะ/วิทยาลัย	และ

ด�าเนนิการด้วยโครงการ	1	คณะ	1	โมเดล	เพือ่เป็นเครือ่งมอืเชงิกลยทุธ์	(Strategic	tool)	ทีจ่ะขบัเคล่ือนทกุคณะ/วทิยาลยั

ให้ลงพืน้ทีใ่นทกุอ�าเภอของจงัหวดัพะเยา	ในการเป็นทีพ่ึง่ชุมชนและสังคม	ผ่านการเรยีนรูร่้วมกนักบัทกุภาคส่วนของพืน้ที	่

โดยมอบหมายให้แต่ละคณะมีพื้นท่ีรับผิดชอบอย่างเป็นทางการและมีการจัดการอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการร่วมกับ

การเรียนการสอน	เพื่อให้เกิดการพัฒนานิสิตอีกทางหนึ่งด้วย	นอกจากนี้ยังได้ใช้กระบวนการประกันคุณภาพ	(QA)	และ

การจัดการความรู	้(KM)	เป็นเครื่องมือในการด�าเนินงาน

	 กลไกลการบริหารจัดการโครงการ	1	คณะ	1	อ�าเภอ	 เน้นให้เกิดความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 โดยการ

มอบนโยบายทีมุ่ง่ให้เกดิแรงขบัเคลือ่นในทกุคณะ	ส่งผลให้เกดิการพฒันาคน	พฒันางานและพฒันาองค์กร	จดัการสนบัสนนุ

ทั้งงบประมาณ	แผนงาน	และการปรับกฎ	ระเบียบเพื่อให้เอื้อต่อการท�างาน	จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ลงพื้นที่ให้ก�าลังใจ

และประกวดมอบรางวัล	และเมื่อแต่ละคณะน�าโจทย์ที่ได้รับไปวางแผนโดยคณบดี	สร้างทีมท�างาน	และเกิดการลงพื้นที่

ของอาจารย์	 เจ้าหน้าที่และนิสิต	ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางตรงและทางอ้อม	เกิดความผูกพัน	และเห็นปัญหาที่แท้จริง

ของบริบทในสังคม	 	 นักวิชาการได้พัฒนาทักษะทางสังคม	 (Social	 skill)	 เมื่อประสบปัญหา	 พูดคุยกับผู้น�าชุมชนและ 

ชาวบ้าน	ก็จะเห็นถึงปัญหาที่แท้จริง	แล้วก็ท�าการเลือกประเด็นปัญหาร่วมกับชุมชน	โดยคัดเลือกประเด็นปัญหาเร่งด่วน	

ส�าคัญ	 และพ้ืนท่ีท่ีมีแกนน�าท่ีเข้มแข็ง	 หัวก้าวหน้าอยากจะพัฒนา	 เพื่อให้มีโอกาสในการประสบความส�าเร็จในการ 

สร้างศรัทธาระหว่างชุมชนและนักวิชาการ	 แล้วคณาจารย์ยังสามารถน�าหัวข้อปัญหาจากพื้นที่ไปสู่โจทย์วิจัยเชิงลึกเพื่อ

ขอรับทุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนได้อีกด้วย	 ท�าให้โจทย์วิจัยของคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยาเป็น

โจทย์วจิยัทีน่่าสนใจเพราะสอดคล้องกับสภาพปัญหาทีแ่ท้จรงิในสงัคม		นอกจากนีห้น่วยงานด้านการวจิยัของมหาวทิยาลยั

พะเยายังได้จัดการสนับสนุนทุนวิจัย	 และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากแหล่งทุนวิจัยระดับประเทศลงมาให้ข้อเสนอแนะให ้

ค�าปรกึษา	และให้ทนุสนบัสนนุอกีทางหนึง่	ทัง้จาก	ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั	(สกว.)	ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์	

และเทคโนโลยแีห่งชาต	ิ(สวทช.)	ส�านกังานคณะกรรมการการวจิยัแห่งชาต	ิ(วช.)	และส�านกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร	

(สวก.)	 ท�าให้เกิดผลงานวิจัยทั้งงานวิจัยเชิงลึกและงานวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม	จนกลายเป็นต้นแบบให้กับ 

การใช้	Strategic	tool	ในการขับเคลื่อนองค์กรให้กับสถาบันการศึกษาอื่นอีกด้วย		

วภิาคการท�างานถอดการเรียนรู้ในการประชมุวชิาการ	พะเยำ

วจิยั	2557	สร้างแผนทีก่ลยทุธปี	2558-61	ใหม่	และ	position	

มหาวิทยาลัยพะเยาเป็น	 Community	 Engagement	 

University	 น�าไปสู่การยกระดับการท�างาน	dynamic	 เป็น 

วงรอบใหม่ของการจัดการ

Strategic	tool:
1	คณะ	1	อ�าเภอ	และใช	้QA&KM	

พัฒนาคนและองค์กร

ปรับโครงสร้างระบบกลไก
หนุนการท�างาน

สร้างเวทีแลกเปลียน
ลงพื้นที่ติดตามให้ก�าลังใจ

การประชุมพะเยาวิจัย	สรุปผลงาน	
ถอดการเรียนรู	้ยกระดับงานในปีต่อไป

ปัญญาเพื่อความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนที่กลยุทธ์
พร้อม	KPI
พัฒนาแผน
กลยุทธ์และ
ยุทธศาสตร์
การวิจัยฯ
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ผลการด�าเนินงาน
	 การท�างานทีผ่่านมาเป็นการท�างานแบบเรยีนรูต้ลอดการท�างาน	ท�าให้เกดินวตักรรมการจดัการและความรูพ้อสรปุ

ได้ดังนี้

	 1.	 นวัตกรรมกำรจัดกำรให้เกิดผลงำนวิชำกำรเพื่อสังคม		ด้วยการใช้โครงการ	1	คณะ	1	โมเดลเป็นกลยุทธ์

ในการขับเคลื่อนงานท�าให้เกิดการปรับทั้งกฎ	กติกา	 คน	 และโครงสร้างการจัดการภายในมหาวิทยาลัยพะเยาที่เด่นชัด

ได้แก่	เกดิหน่วยงานระดบักองใช้ชือ่ว่า	ศนูย์เครอืข่ายความร่วมมอืเพือ่การพฒันาเชิงพืน้ทีแ่บบสร้างสรรค์	โดยความร่วมมอื

ของมหาวิทยาลัยพะเยาและ	สกว.	ศูนย์ฯ	นี้มีระเบียบของตนเอง	มีหน้าที่ท�างานเชิงรุกสร้างสรรค์งานใหม่และ	Synergy	

งานเดมิให้เกดิผลงานวชิาการเพือ่สงัคม	ในปัจจบุนัเกดิโครงการวจิยัเพือ่สงัคมกว่า	59	โครงการ	โครงงานวจิยัระดบันกัเรยีน

มัธยมกว่า	200	โครงงาน	มีนักวิจัยที่เป็นคณาจารย์และนิสิตที่เกี่ยวข้องกว่า	200	คน	นักเรียนมัธยมกว่า	600	คน	เกิดผล

งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมกว่า	20	ผลงาน		ผลงานวิชาการเพื่อสังคมทั้งหมดเป็นผลงานที่

มหาวิทยาลัยใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาและเป็นผลงานโดยรวมของมหาวิทยาลัย		

 2.	 เกดิวฒันธรรมขององค์กรใหม่		โดยมหาวทิยาลยัพะเยาก้าวเข้าสูอ่งค์กรแห่งการเรยีนรูท้ีม่รีากฐานความคดิ

เชือ่มโยงกบับรบิทของสงัคมและพืน้ที	่โดยเฉพาะกบัพืน้ทีจ่งัหวดัพะเยา	ท�าให้โครงการบรกิารวชิาการและวจิยังบประมาณ

แผ่นดินกว่า	 60	 โครงการในปี	 2555-2558	 เป็นโครงการท่ีมีโจทย์มาจากปัญหาของพื้นที่และชุมชนกว่าร้อยละ	 80 

ของโครงการทั้งหมด	 คณาจารย์มีการพัฒนา	 Social	 skill	 และน�าไปสู่การปรับการเรียน	 เปล่ียนการสอน	 เข้าใจนิสิต 

และชมุชนทีต่นเองท�างานอยูม่ากข้ึนอย่างเหน็ได้ชดั		อกีทัง้ยงัมกีารจดัการความสมัพนัธ์กบัสงัคมแบบใหม่	ทัง้ตวัผูบ้รหิาร

มหาวิทยาลัย	 คณาจารย์	 เจ้าหน้าท่ี	 นิสิตกับผู้บริหารภาครัฐ	 ท้องถิ่น	 และประชาชนในพื้นที่	 ท�าให้เกิดความเข้าใจกัน 

และมีการท�างานอย่างต่อเนื่องในระยะยาว	โดยในปัจจุบันโครงการนี้ก็ยังด�าเนินการติดต่อกันเป็นปีที	่4	

	 3.		เกิดผลงำนวิจัยที่มีผลกระทบต่อชุมชนและสังคมอยำ่งเป็นรูปธรรม		

ภาพตัวอย่างการแสดงผลงานจากโครงการ	1	คณะ	1	อ�าเภอ

	 จากการท�างานดงักล่าว	แต่ละคณะสามารถสร้างสรรค์ผลงานวชิาการเพือ่สังคมตามความเชีย่วชาญของแต่ละคณะ		

อาทิ		

	 •	 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ		มีผลงานวิจัยสร้างสรรค์เรื่อง	ลายน�า้ไหล	บ่อไหลคืนถิ่น	โดยได้น�าเสนอผลงาน

วิจัยในระดับนานาชาติและระดับชาติ	 และน�าไปสู่การพัฒนาโครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ	 ในพื้นท่ีของ

อ�าเภอเชียงค�าแบบต่อเนื่อง

	 •	 การพฒันาน�า้มนักระเทยีมแคปซลู	จนได้	Good	Manufacturing	Practice:	GMP	แก้ไขปัญหาราคากระเทยีม

ตกต�่า	โดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
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	 •	 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ	มีผลงานวิจัยเรื่อง	แผนยุทธศาสตร์การจัดการโคขุน	และต่อยอด

โครงการไปสู่การบริหารจัดการโคขุนจังหวัดพะเยาของทางจังหวัดพะเยา	 และกลุ่มวิจัยสามารถพัฒนาต่อยอดโครงการ

ขอรบัการสนบัสนนุทนุวจิยัได้อย่างต่อเนือ่ง	เกดิผลงานวชิาการเพือ่สงัคมทัง้จากการบรกิารวชิาการและวจิยัอย่างต่อเนือ่ง

กว่า	5	ผลงาน

	 •	 คณะพยาบาลศาสตร์	มีผลงานวจิยัเรือ่ง	เบาหวานความดนั	และส่งต่อไปสูก่ารปรบัแผนพฒันาต�าบลเข้าสูต่�าบล

สุขภาวะในการจัดการตนเอง	 และสามารถรวมกลุ่มคณะทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อพัฒนากลุ่มวิจัยด้าน	 การจัดการ 

สุขภาวะ	และได้ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ	2	ผลงาน	และตีพิมพ์ระดับชาต	ิ1	ผลงาน

	 •	 คณะนิติศาสตร์	 มีผลงานวิจัย	 การคุ้มครองสิทธิชาวไทล้ือในจังหวัดพะเยา	 ที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา 

สทิธด้ิานสถานะบคุคล	การคุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญาด้านศลิปวฒันธรรมภมูปัิญญาท้องถิน่	สทิธใินทีด่นิและทรพัย์สนิ	

สิทธิได้รับบริการสาธารณะ	 สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	 การเข้าท�านิติกรรมสัญญา	 และพัฒนาแนวทาง 

การคุ้มครองสิทธิชาวไทลื้อในจังหวัดพะเยาส่งต่อให้กับหน่วยงานระดับอ�าเภอและจังหวัด	 เป็นส่วนที่ท�าให้เกิดความรู้	

ความเข้าใจและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าบางอย่าง	 อาทิ	 การเข้าถึงสิทธิการเข้ารับการบริหารสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน	

เป็นต้น	และยังเป็นโครงการวจิยัทีบ่รูณาการการเรยีนการสอน	โดยการน�านสิติหลกัสตูรนติศิาสตร์บณัฑติ	เข้าให้ค�าปรกึษา

ต่อประชาชนในพื้นที่	ผลงานวิจัยรอรับการตีพิมพ์ระดับนานาชาต	ิ1	ผลงาน

	 •	 คณะวิทยาศาสตร์	 มีผลงานวิจัยเรื่อง	 การพัฒนาแผนที่การใช้น�้า	 ได้แก่	 แปลงปลูกพืช	 เส้นทางน�้า	 ค�านวณ

ปรมิาณการใช้น�า้	ของ	ต�าบลจนุ	อ�าเภอจนุ	จงัหวดัพะเยา	ส่งต่อให้เทศบาลต�าบลจนุใช้เป็นข้อมลูในการตัง้คณะกรรมการ

บริหารจัดการน�้าของต�าบลจุนเพื่อบริหารจัดการน�้าไม่ให้เกิดความขัดแย้งและใช้น�า้ได้พอเพียงตลอดทั้งปี	

อ้างอิง
กิตติ	สัจจาวัฒนา.	2558.	บทความ	1	คณะ	1	อ�าเภอ	(One	Faculty	One	District)

กิตติ	 สัจจาวัฒนา	 และวิบูลย์	 วัฒนาธร.	 2558.	 บทความมหาวิทยาลัยพะเยา:	 การจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที ่

	 จงัหวดัพะเยา.	บนเส้นทางสูม่หาวทิยาลยัรบัใช้พืน้ที:่	15	กรณศีกึษามหาวทิยาลยัไทย.	บรษิทั	โรงพมิพ์ดชียั	จ�ากดั	 

	 (นครศรีธรรมราช).	หน้า	27-35.
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“ขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด	‘หนึ่งคณะ	หนึ่งโมเดล’”

	 จังหวัดล�าปางเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบน	 ตั้งอยู่ในแอ่งที่ราบ

ล้อมรอบด้วยภูเขา	 อยู่สูงจากระดับน�้าทะเล	 268.80	 เมตร	 พื้นที่มีลักษณะ 

เป็นรปูยาวร	ีภมูปิระเทศโดยทัว่ไปเป็นทีร่าบสูง	มีภเูขาสูงอยูท่ัว่ไป	และในบรเิวณ

ตอนกลางของจังหวัดบางส่วนมีที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น�า้	เนื้อที่ประมาณ	12,533.91	

ตารางกิโลเมตร	 ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ	 5	 ของภาคเหนือ	 รองจากเชียงใหม  ่

ตาก	แม่ฮ่องสอน	และเพชรบูรณ์	ปี	 2557	มีประชากร	753,013	คน	นับเป็น

อันดับที่	33	ของประเทศ	มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด	ณ	ราคาประจ�าปี	2555 

มจี�านวน	50,152	ล้านบาท	ผลติภณัฑ์มวลรวมจงัหวดัต่อหวั	อยูท่ี	่61,161	ล้านบาท

รายได้ส่วนใหญ่ขึน้อยูก่บัการเกษตรกรรมฯ	การค้าส่งและค้าปลกี	การอตุสาหกรรม 

การท�าเหมอืงแร่	การศกึษา	และการจดัการไฟฟ้า	ก๊าซและการประปา	ตามล�าดบั	

และด้วยการขยายตัวในภาคเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์จังหวัด

ที่ต้องการสร้างล�าปางให้เป็น	“นครแห่งความสุขและสุจริต”	ท�าให้เกิดประเด็น

ท่ีกลายเป็นปัญหาของพื้นที่	 ได้แก่	 การจัดการสิ่งแวดล้อม	 การพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลาง	 ขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน	 การผลิตและจ�าหน่ายสินค้าเกษตร

และเกษตรแปรรูป	ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการสร้างสังคมล�าปาง

ให้มีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันรักวัฒนธรรมท้องถิ่น	 การเตรียมความพร้อมด้าน

โครงสร้างทางกายภาพบุคลากรและการบริหารจัดการในการพัฒนาพื้นที่ของ

จังหวัดให้ก้าวสู่ความเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภาคเหนือตอนบน	 เป็นต้น	 

ซึ่งจังหวัดล�าปางต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมพัฒนาจังหวัด

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางมีพันธกิจหลักคือ	 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ	

สร้างงานวจิยั	ให้บริการวชิาการแก่ชุมชน	ตลอดจนท�านบุ�ารงุศิลปวฒันธรรม	และ

พร้อมจะเป็นมหาวิทยาลัยอันเป็นขุมปัญญาใหม่ของภูมิภาคเหนือตอนบน	 และ

ผู้เรียบเรียง:	 คณะท�างานจัดท�าหนังสือ	"ประมวลบทความวิชาการเพื่อสังคม"

ค�ำส�ำคัญ:		 นครแห่งความสุขและสุจริต	หนึ่งคณะหนึ่งโมเดล	ล�าปางวิจัย

การจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที	่
จังหวัดล�าปาง:	กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง:
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ด้วยความมุง่มัน่ทีจ่ะเป็น	“มหาวทิยาลยั	เพือ่การพฒันาท้องถิน่”	จึงมุง่สร้างยทุธศาสตร์เชงิรกุในการสร้างผลงานวจิยัเพือ่

รบัใช้ท้องถิน่	ประกอบกับในช่วงปี	2548-2550	ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั	(สกว.)	มนีโยบายเชงิรกุในการพฒันา

งานวจิยัและระบบบรหิารจดัการงานวจิยัของกลุ่มมหาวทิยาลัยราชภัฏ	ให้เป็นกลไกวชิาการเพือ่การพฒันาพืน้ที	่จงึได้เริม่

ขยายพื้นที่การท�าวิจัยออกนอกรั้วมหาวิทยาลัยโดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจนถึงปัจจุบัน

กลไกการบริหารจัดการ
	 การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 โดยใช้กลไกการบริหารจัดการงานวิจัย

ของคณะเป็นตวัขบัเคลือ่น	ภายใต้การให้ค�าแนะน�าจากคณะกรรมการสนบัสนนุด้านวชิาการ	(คณะท�างานโครงการความ

ร่วมมือเพื่อพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดล�าปาง	 (Area-based	 Collaborative	 Research	 for	

Development:	 ABC)	 เดิม)	 ผู้ทรงคุณวุฒิจาก	 สกว.	 เพื่อพัฒนานักวิจัย	 นักจัดการงานวิจัยคงเดิมในระดับคณะและ 

สร้างทีมจัดการให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 และเพื่อให้คณะมีทักษะในการจัดการงานวิชาการเพื่อรับใช้สังคมได้

อย่างแท้จรงิ	และตรงกับความต้องการของพืน้ที	่ตลอดจนเพือ่ให้ได้แนวทางการท�างานวชิาการของคณะและมหาวทิยาลยั

ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับพื้นที่จังหวัดล�าปาง

	 การด�าเนนิงานทีผ่่านมาพบว่า	การท�างานร่วมกบั	สกว.	ท�าให้มหาวทิยาลัยมรีะบบบรกิารวชิาการทีช่่วยตอบโจทย์

การท�างานของมหาวิทยาลัยครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนานักวิจัยที่ต้นทาง	กลางทาง	และปลายทาง	กล่าวคือ	มีการหนุน

เสรมิกระบวนการท�าวจิยัตัง้แต่การสร้างโจทย์วจิยั	การด�าเนนิการวจิยัทีมุ่ง่เน้นให้เหน็ถงึผลกระทบในพืน้ที่	ตลอดจนการ

ผลักดันให้เกิดการตีพิมพ์บทความวิจัยที่ได้รับความอนุเคราะห์ในการให้ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิของ	 สกว.	 จนก่อให้

เกดิผลงานวจิยัทีม่คีณุภาพเป็นทีย่อมรบั	และผลงานวิจยัมกีารน�าไปใช้ประโยชน์ได้จรงิ	ดังนัน้มหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปาง

จงึเกดิแนวคดิทีจ่ะขยายผลการพฒันาระบบบรหิารงานวจิยัเฉพาะกลุม่ไปสูร่ะดบัคณะ	โดยมุง่เน้นให้เป็นการแข่งขนัประชัน

ความคิดในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย	 เพื่อการสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ	 และเพื่อให้ส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว	้

โครงการนี้จึงใช้กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการด�าเนินงาน	 โดยเน้นการสร้างความรู้เพื่อเพิ่มทางเลือกและโอกาส

การประกอบอาชีพ	 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่	 การสร้างความย่ังยืนและสมดุลของการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น	 และการสร้าง

ประชาธิปไตยฐานราก	และใช้แนวคิดเรื่องของ	“ความร่วมมือ”	และ	“การเรียนรู้ร่วมกัน”	เน้นการท�างานแบบเสริมแรง

กนัระหว่างคนทีม่จีดุแขง็แตกต่างกนั	(รฐั	ท้องถิน่	เอกชน	ชุมชน	วชิาการ)	เป็นตวัเดนิเรือ่ง	และมีการก�าหนดขอบเขตด้าน

พื้นที่ให้นักวิจัยท�าวิจัยในจังหวัดล�าปางเท่านั้น	และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบ	Active-learning	จึงก�าหนดให้การขอรับ

ทนุอดุหนนุวจิยัภายใต้โครงการนีเ้ป็นการขอรบัทนุแบบแข่งขนั	โดยคัดเลือกข้อเสนอโครงการวจิยัแบบชดุโครงการ	4	คณะ	

จากทั้งหมด	 6	 คณะ	 เพ่ือให้เกิดการแข่งขันและเห็นคุณค่า	 ตลอดจนเป็นการกระตุ้นศักยภาพในการท�างานวิจัยทั้งด้าน

การบริการงานวิจัย	 และการแก้โจทย์วิจัยด้วยองค์ความรู้	 และกระบวนการวิจัยของแต่ละคณะ	 ข้อเสนอโครงการท่ีเข้า

ร่วมแข่งขนัจงึต้องเป็นข้อเสนองานวจิยัทีมุ่ง่เน้นการพฒันาและหรอืแก้ปัญหาของพืน้ทีจ่งัหวดัล�าปาง	มกีารบรูณาการงาน

วจิยั	งานบรกิารวชิาการ	และการจดัการเรยีนการสอน	ตลอดจนมีการสร้างระบบบรหิารจดัการงานวจิยัในคณะ	โดยคณะ

สามารถเลอืกประเดน็โจทย์วจิยัทีส่นใจหรอืมทีนุการท�างานเดมิร่วมกบัพืน้ทีม่าศกึษา	ทดลองแก้ปัญหา	และพฒันาระบบ

การจัดการงานวิจัยของคณะ	 ทั้งนี้	 ก�าหนดให้คณบดีเป็นหัวหน้าโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการ	 มีหน้าที่รับผิดชอบ

และดูแลโครงการวิจัยย่อยในชุดโครงการ	ซึ่งต้องเข้าร่วมในทุกกระบวนการและเป็นผู้รับสัญญา	และแต่ละคณะจะต้องมี

การจดัตัง้คณะท�างาน	ทีป่ระกอบด้วย	ทมีบรหิารจดัการงานวจิยัระดบัคณะ	และทมีนกัวจิยั	โดยทัง้คณบด	ีและทมีบรหิาร

จัดการงานวิจัยของคณะจะต้องเข้าร่วมเวทีระหว่างการด�าเนินงานวิจัยทุกครั้ง	 รวมไปถึงการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา

ประเด็นวิจัย	 โจทย์วิจัย	และการพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจาก	สกว.	หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่สถาบันวิจัย

และพัฒนาจัดให้	 และการขอรับทุนอุดหนุนวิจัยในครั้งนี้	 ยังก�าหนดให้คณะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการวิจัยทั้งใน 

ด้านงบประมาณ	(In	cash)	และด้านสาธารณูปโภคต่างๆ	(In	kind)	อนัครอบคลุมไปถงึ	นโยบาย	ยทุธศาสตร์	คณะท�างานวจิยั	

บุคลากร	สถานที่	อุปกรณ	์เครื่องมือ	สารเคมี	เป็นต้น
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	 การด�าเนินงานเริ่มต้นจากการจัดการประชุมเพื่อหารือกับคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย	และน�าเสนอต่อคณบดี 

ทั้ง	 6	คณะ	 เพื่อรับทราบหลักการและร่วมสร้างกรอบการวิจัย	ทิศทางการสร้างและพัฒนาโจทย์วิจัย	 ซึ่งก�าหนดให้เป็น	

การท�างานในลกัษณะชดุโครงการ	และร่วมพฒันาพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่นึง่ในจงัหวดัล�าปาง	จากนัน้จงึมกีารประกาศรบัข้อเสนอ

โครงการพฒันาการจดัการงานวจิยัเชงิพืน้ทีใ่นจงัหวดัล�าปางภายใต้แนวคดิ	“หนึง่คณะ	หนึง่โมเดล”	โดยข้อเสนอโครงการ

จากทั้ง	6	คณะจะถูกคัดเลือกเหลือ	4	คณะ	ผ่านเวทีการน�าเสนอข้อเสนอโครงการ	ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการ

ส่งเสริมวิชาการของโครงการฯ	 และผู้ทรงคุณวุฒิจาก	 สกว.	 จากน้ันจะเป็นการติดตามการท�างานผ่านเวทีน�าเสนอ 

ความก้าวหน้าในระยะ	3	 เดือน	6	 เดือน	และเวทีน�าเสนอร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ	์นอกจากนี้	 ยังมีเวทีพัฒนา 

นกัวจิยัทีจ่ดัโดยสถาบนัวจิยัและพฒันาเป็นระยะๆ	เช่น	การอบรมเชงิปฏบิตักิาร	“เทคนิคการวจิยัเชงิปฏบิตักิารวจิยัแบบ

มีส่วนร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ	“การเขียนและประเมินโครงการ”	การอบรมเชิงปฏิบัติการ	“การเขียนบทความวิจัย

เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่”	โครงการส่งเสริมการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา	และยังได้ส่งเสริมนักวิจัยให้เข้าร่วมเวทีน�าเสนอ

ผลงานวิจัย	 ได้แก่	 การประชุมทางวิชาการระดับชาติ	 “พะเยาวิจัย	 2558”	 การประชุมวิชาการระดับชาติ	 ราชภัฏวิจัย 

ครั้งที่	3	การประชุมวิชาการระดับชาต	ิ“ล�าปางวิจัย	ครั้งที่	1”	และ	“ล�าปางวิจัย	ครั้งที่	2”	ในปัจจุบันในป	ี2559

ผลการด�าเนินงาน
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	 ในระยะแรกเป็นการเรียนรู้การท�าวิจัยเชิงพื้นที่ร่วมกันระหว่างนักวิจัย	 ผู้บริหารงานวิจัย	 องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นและชุมชน	 โดยมีทุนอุดหนุนการวิจัยในรูปแบบต่างๆ	 เพื่อเป็นทางเลือกและแรงจูงใจในการท�าวิจัยเพื่อท้องถิ่น 

เช่น	 โครงการพัฒนาความสามารถการวิจัยในระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ	 (Area-based	 Collaborative	

Research	 for	 Undergraduate	 and	Master	 Students:	 ABC-PUS/MAG)	 โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต	 สกว.	 

(Master	Research	Grants;	MAG)	ชุดโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรม	(Innovation	Business	Plan	Grant:	

IBPG)	 โครงการวิจัยและพัฒนาวิสาหกิจส�าหรับนักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

(EnPUS)	 โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยส�าหรับงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท	 (Window	 II)	 สาขาวิทยาศาสตร์	 

และเทคโนโลยี	เป็นต้น

 ระยะท่ี	 2	 ในปี	 2554	 สกว.	 และ	 มรภ.ล�าปาง	 ได้มีข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเพื่อ 

พัฒนาพื้นที่	ระยะ	2	ปี	โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาจังหวัดล�าปาง	พัฒนานักวิจัย	

ระบบการจัดการสนับสนุนงานวิจัยให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย	 โดยมีการพัฒนางานวิจัย 

และนักวิจัยหน้าใหม่ให้มหาวิทยาลัยจ�านวน	 13	 โครงการ	 นักวิจัย	 44	 คน	 การกระจายตัวของผลงานวิจัยครอบคลุม 

พื้นที่	4	ใน	13	อ�าเภอ	ของจังหวัด	มีกระบวนการหนุนเสริมการท�างานตั้งแต่ต้นทาง	กลางทาง	ปลายทางในการยกระดับ

คุณภาพงานวิจัยและนักวิจัย	ผ่านระบบพี่เลี้ยง	เวทีวิชาการที่จัดเองภายในมหาวิทยาลัยและเวทีวิชาการภายนอก

	 ด้วยการจัดการงานวิจัยเชิงพื้นท่ีในจังหวัดล�าปางภายใต้แนวคิด	 “หน่ึงคณะ	หนึ่งโมเดล”	 ท�าให้การสร้างระบบ

บริหารจัดการงานวิจัยของแต่ละคณะมีความชัดเจนมากขึ้น	และท�างานได้อย่างคล่องตัวขึ้น	ด้านนักวิจัยมีความเข้าใจใน

การท�างานวิจัยเชิงพื้นที่มากขึ้น	โดยมีกระบวนทัศน์และวิธีการท�างานวิจัยที่เปลี่ยนแปลงไป	เช่น	สามารถท�างานร่วมกับ

ผู้อื่นเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน	 เป็นผู้ฟังที่ดี	 สามารถรับฟังข้อติชม	 ค�าวิจารณ์	 และความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

ได้ดี	และเข้าใจการท�างานในพื้นที่มากขึ้น	ในปีงบประมาณ	2557	มีจ�านวนงานวิจัยที่ท�าเสร็จสูงกว่าปีงบประมาณ	2556	

คิดเป็นร้อยละ	 	 59.30	 และยังเกิดบทความวิจัยที่ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มขึ้นจากเดิมด้วยเช่นกัน	 คิดเป็น 

ร้อยละ	 37	 โดยคณะวิทยาการจัดการเป็นคณะที่สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยในรูปแบบบทความวิจัยได้มากกว่าทุกคณะ 

ในทัง้	2	ปีงบประมาณ	(2556-2557)	ขณะทีแ่นวโน้มทกุคณะนัน้สามารถตพีมิพ์เผยแพร่ผลงานวจิยัได้เพิม่ขึน้	ในส่วนของ

ปีงบประมาณ	 2558	 น้ัน	 พบว่า	 นักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 สามารถสร้างงานวิจัยได้มากขึ้น	 โดยทุก 

คณะสามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการจนเกิดจ�านวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยสูงกว่าปีงบประมาณ	 2557	

ภายใต้โครงการวิจัยทั้งหมด	732	โครงการ

อ้างอิง	
พิมผกา	 โพธิลังกา	 และจรีรัตน์	 สุวรรณ์.	 2558.	 บทความมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง:	 การจัดการงานวิจัยเชิงพื้นท่ีใน 

	 จังหวัดล�าปาง	ภายใต้แนวคิด	“หนึ่งคณะ	หนึ่งโมเดล”.	บนเส้นทำงสู่มหำวิทยำลัยรับใช้พื้นที่:	15	กรณีศึกษำ	

	 มหำวิทยำลัยไทย.	บริษัท	โรงพิมพ์ดีชัย	จ�ากัด:	(นครศรีธรรมราช.)	หน้า	36-43.



 ป
ระ

มว
ลบ

ทค
วา

มว
ิชา

กา
รเ

พ
ื่อส

ังค
ม

208    “ความร่วมมือของกลไกพัฒนาในพื้นที่	………
เป็นเงื่อนไขที่ส�าคัญกว่าการเป็นเจ้าของ
หรือศูนย์กลางของธุรกิจข้าวอินทรีย์”

 

	 นับตั้งแต่ป	ี2553	เป็นต้นมา	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ซึ่งมีวิสัยทัศน์

ในการ	 “เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น	 ปฏิบัติพันธกิจเพื่อชี้น�าแก้ปัญหา 

ท้องถิน่และสังคม”	ได้เปิดประเดน็ทางวชิาการร่วมกบัส�านกังานกองทนุสนบัสนนุ

การวจิยั	(สกว.)	เพือ่ด�าเนนิโครงการวจิยั	“การศกึษาและพฒันาระบบการจดัการ

ธุรกิจเกษตรข้าวอินทรีย์:	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับเครือข่ายเกษตรกร	

องค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์และภาคี”	 ภายใต้มุมมองและแนวคิดของ 

การพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะ	 Area-based	 Collaborative	 Research	 for	

Development:	 ABC	 โดยการใช้จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นตัวตั้งในการท�างาน	 ด้วย

กระบวนการพฒันาระบบและกลไกการจดัการข้าวอนิทรย์ีทีม่อียูแ่ล้ว	ให้สามารถ

รองรับการเปล่ียนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งมีการสร้างความร่วมมือ

และการเรียนรู ้ร่วมกันตลอดห่วงโซ่คุณค่าของข้าวอินทรีย์	 และใช้บทบาท 

ความเป็นสถาบนัอดุมศกึษาในฐานะของ	“หน่วยจดัการงานวจิยั”	เป็นผูป้ระสาน

และเชื่อมโยงให้เกิดการด�าเนินโครงการวิจัยให้เกิดผลลัพธ์เพื่อการพัฒนาเชิง 

พื้นที่อย่างแท้จริง	 โดยมีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยกว่า	 50	 คนร่วมด�าเนินงาน

โครงการวิจัย	และมีผู้ร่วมวิจัยจากภายนอกกว่า	100	คน	

ผู้เรียบเรียง:	 คณะท�างานจัดท�าหนังสือ	"ประมวลบทความวิชาการเพื่อสังคม"

ค�ำส�ำคัญ:		 ธุรกิจเกษตรข้าวอินทรีย	์หน่วยจัดการความรู้และวิจัยชุมชน

	 	 จังหวัดอุตรดิตถ์

การศกึษาและพฒันาระบบ
การจัดการธุรกิจเกษตร	กับเครือข่ายเกษตรองค์กร
ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์	และภาคี:	
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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กลไกการบริหารจัดการ
	 การบรหิารจดัการงานในวจิยัในมหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ์กบัการวจิยัเชงิพืน้ที	่ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจาก	สกว.		

เป็นการออกแบบงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที	่เพื่อท�าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีกลไกในการพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	ฯลฯ	ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างจริงจัง	มีการจัดการทรัพยากรให้สอดคล้องกับเป้าหมาย	

และสุดท้ายเกิดผลลัพธ์ในการพัฒนาเชิงพื้นที่	 ทั้งนี้	 มหาวิทยาลัยจะมีบทบาทในการเชื่อมต่อ	 เชื่อมโยง	 ถ่ายโอนความรู้	

รวมทั้งสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยในบางประเด็นไปใช้เพื่อสร้างกลไกการจัดการ	 ส�าหรับโครงการวิจัยข้าวอินทรีย์ 

มีการวางกรอบแนวคิดหลัก	 (Concept)	 และเป็นบทบาทหน้าท่ีของคณะท�างานกลางที่เป็นทั้ง	 “ทีมเสนาธิการ	 และ 

“คุณอ�านวย”	 เพื่อท�าให้มีทิศทางในการก้าวเข้าสู่เป้าหมายได้ตรงและทันต่อเวลา	 รวมทั้งท�าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 

ของทุกคนท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ	 การท�างานมีเป้าหมายในระดับผลผลิต	 (Output)	 ที่มีลักษณะเฉพาะด้าน	 มีศาสตร์ 

สาขาวิชาที่ใช้ในการค้นหาองค์ความรู้เฉพาะทาง	 มีนักวิจัย	 ทีมงาน	 ทรัพยากรด�าเนินงานเฉพาะระบบ	 และเม่ือมี 

ความก้าวหน้าของผลการวิจัยในแต่ละระบบขึ้นมา	ทีมกลางก็สามารถน�าผลการวิจัยนั้นๆ	มาเชื่อมต่อ	 เชื่อมโยง	 และใช้

ประโยชน์ได้ในระดับผลผลิต	 และสอดคล้องกับตัวชี้วัดโครงการได้อย่างลงตัว	 รวมทั้งสามารถออกแบบการเรียนรู้ของ 

ทีมวิจัย	ทีมสนับสนุนในระบบอื่นๆ	ให้เข้าใจในพัฒนาการของโครงการวิจัยข้าวอินทรีย์ไปพร้อมๆ	กันทั้งหมด

	 ด้วยผลลพัธ์ของงานทีมุ่ง่ไปสูก่ารพฒันาและเสรมิพลงักลไกการจดัการเรือ่งข้าวอนิทรย์ีในระดบัจงัหวดั	ผู้ทีม่บีทบาท

ในการพัฒนาคือ	ผู้ที่มีทรัพยากรการพัฒนา	ผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่โดยตรงกับเรื่องข้าวอินทรีย์	ดังนั้น	ความร่วมมือของ

กลไกพฒันาในพืน้ทีจ่งึเป็นเงือ่นไขทีส่�าคญักว่าการเป็นเจ้าของหรอืศนูย์กลางของเรือ่ง	ในกระบวนการท�างาน	ภาครฐั	และ

ภาคเอกชน	จงึมบีทบาททัง้ในด้านการหนนุเสรมิ	การเปิดตลาดข้าวอนิทรย์ี	การประมาณการ	ความสามารถในการรองรบั

ข้าวอินทรีย์ของกลุ่มธุรกิจในจังหวัด	ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้เข้ามาเรียนรู้กระบวนการท�างานเพื่อการ

พัฒนาข้าวอินทรีย์ของเทศบาลต�าบลหาดกรวดที่เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเพิ่มมากขึ้น	 อาทิ	 เทศบาลต�าบลน�้าริด	 

เทศบาลต�าบลผาจุก	 เทศบาลต�าบลวังกะพี้	 องค์การบริหารส่วนต�าบลคอรุม	 เป็นต้น	 ซึ่งส่งผลโดยตรงในการเคล่ือนสู่ 
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เป้าหมาย	ส่วนภาควิชาการ	โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ	์ท�าหน้าที่หลักในกลไกการจัดการเรื่องข้าวอินทรีย์	

โดยการเติมเต็มความรู้เพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะเรื่อง	 การประสานหรือเชื่อมต่อภาคีที่กล่าวมาให้รู้และเข้าใจในบทบาท

ของตนเอง	 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ทุกภาคส่วน	 รวมทั้งการเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น 

โดยใช้กลไกลที่มีอยู่ทั้ง	 RMU	 และ	 TRUM	 ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 การประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ซึ่งมีบทบาทในการพัฒนาข้าวอินทรีย์	 ทั้งในด้านการส่งเสริมการผลิตและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	 (ICAPS)	

รวมทั้งการเชื่อมต่อทางการตลาดกับบริษัทเอกชน	ท�าให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีขั้นตอนที่ชัดเจนจนปัจจุบัน	ผลโดยตรง

จากโครงการวิจัยข้าวอินทรีย์คือ	“การเกิดกลไกและระบบการด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องกบัข้าวอนิทรย์ีในหลากหลายระดบั”	

และยงัเป็นกลไกทีอ่ยูใ่นพืน้ที	่อยูใ่นพนัธกจิ	อยูใ่นความถนดั	และอยูใ่นความเชีย่วชาญของภาคนีัน้ๆ	มใิช่อยูใ่นมหาวทิยาลยั

แต่เพียงฝ่ายเดียวอีกต่อไป	

ผลการด�าเนินงาน
	 การออกแบบกลไกการจัดการข้าวอินทรีย์เชิงระบบ	เพื่อการวิจัยและการเรียนรู้ร่วมกันในช่วงเวลา	3	ปี	ประกอบ

ด้วย	7	ระบบการท�างาน	ดังนี้

	 1.	 ระบบบรหิำรแบบบรูณำกำรเพือ่ส่งเสรมิธรุกจิเกษตรข้ำวอนิทรย์ี	โดยใช้หน่วยจดัการงานวจิยั	(Research	

Management	 Unit:	 RMU)	 ในแต่ละคณะเป็นกลไกในการพัฒนางานวิจัย	 ตั้งแต่ต้นน�้าคือกระบวนการพัฒนาโจทย์ 

และประเด็นวิจัย	กลางน�า้คือ	ระบบพี่เลี้ยงที่คอยติดตาม	ให้ค�าแนะน�า	แก้ไขปัญหาในการวิจัย	และปลายน�า้	คือการน�า

ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการ	 และในปัจจุบันมีกลไกการจัดการพื้นที่	 ที่เรียกว่าหน่วยจัดการ

ความรู้และวิจัยชุมชน	(Tambon	Research	Management	Unit:	TRMU)	โดยใช้พื้นที่ระดับต�าบลเป็นตัวตั้ง

	 2.	 ระบบกำรจัดกำรธุรกิจเกษตรข้ำวอินทรีย์เพื่อคุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจเชิงสร้ำงสรรค	์ เป็นระบบการ

พัฒนาธุรกิจข้าวอินทรีย์ที่ตอบสนองตลาดเฉพาะ	(Niche	market)	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ภายใต้มาตรฐานของ

ประเทศคู่ค้าและความต้องการของผู้บริโภคมีพื้นที่เป้าหมาย	 3	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มเป้าหมายหลักเรียกกว่า	 “ต�าบลไข่แดง”	

และกลุ่มเป้าหมายรองหรือ	“ต�าบลไข่ขาว”	และกลุ่มเป้าหมายแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ

	 3.	 ระบบกำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถของเกษตรและภำค	ีเป็นระบบการพฒันาโดยมุง่เน้นทีข่ดีความสามารถของ	

“คน”	คอื	การสร้างลกัษณะเฉพาะตวั	ทัง้เกษตรกร	นกัวชิาการเกษตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	และภาคีทีเ่กีย่วข้อง	

ในสาระส�าคัญ	5	ด้าน	คือ	ด้านการจัดการพื้นที่	ด้านการจัดการมาตรฐานข้าวอินทรีย	์ด้านการจัดการความเสี่ยงโรคและ

แมลงศัตรูพืช	 ด้านการจัดการท�างานกลุ่ม	 และด้านการจัดการเรียนรู้	 ใช้ระบบการควบคุมคุณภาพภายในของเกษตรกร	

(Internal	 Control	 System:	 ICS)	 ในการยกระดับคุณภาพของข้าวให้ได้ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	 (Institute	 of	

Certified	Agricultural	Production	System:	ICAPS)		และมาตรฐานข้าวอินทรีย์ของกรมการข้าว

	 4.	 เครอืข่ำยกำรจดักำรธรุกจิเกษตรขององค์กรภำคจีงัหวดัอตุรดติถ์	มกีระบวนการเรยีนรูแ้ละการจดัการ	ใน

ลกัษณะของเวทแีลกเปลีย่น	การประชมุกลุม่	การให้ค�าแนะน�า	การศกึษาดงูานเชงิสร้างสรรค์	ฯลฯ	และมีการพฒันาระบบ

การจัดการเครือข่ายหน่วยจัดการความรู้และวิจัยชุมชน	เพื่อให้เกิดกลไกการท�างานในพื้นที	่รวมทั้งส่งต่อประเด็นปัญหา

ของชุดโจทย์ในการจัดการเครือข่าย

 5.	 ชุดควำมรู้	 นวัตกรรม	 เทคโนโลยี	 เป็นการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการลดต้นทุนการผลิต 

ข้าวอินทรีย์ส�าหรับชุมชน	 โดยพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม	 (Appropriate	 technology)	 อาทิ	 เครื่องบดดินเพื่อใช้ใน 

การแก้ไขปัญหาต้นทนุแรงงาน	มกีารเพิม่ประสทิธภิาพและความปลอดภยั	จาการทดสอบหาค่าพลงังานและประสทิธภิาพ	

สามารถประหยดัค่าไฟฟ้าได้	3,699.39	บาทต่อปี	และมคีวามปลอดภัยต่อผู้ใช้เพิม่ขึน้	ส�าหรบัเครือ่งหยอดเมล็ดข้าวส�าหรบั

การเพาะต้นกล้านาโยน	 จากผลการทดลองสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานร้อยละ	 66	 ลดเวลาการด�าเนินงานร้อยละ	

90	และลดการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวร้อยละ	50	ตามล�าดับ	และเครื่องโรยดินส�าหรับถาดเพาะกล้านาโยน	เพื่อลดต้นทุนด้าน
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แรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	ซึ่งผลการทดสอบพบว่า	สามารถโรยดินลงถาดเพาะเมล็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถึงร้อยละ	97-98	นอกจากนั้น	องค์ความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่าผลผลิต	เช่น	การผลิตโจ๊กข้าวกล้องอินทรีย์	ที่ใช้ปลายข้าว

กล้องอินทรีย์มาเพิ่มูลค่า	การเพิ่มมูลค่าของ	“ฟางข้าว”	โดยน�ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์

	 6.	 ระบบฐำนข้อมลูข้ำวอนิทรย์ีมชีวีติบนฐำนคดิของชมุชน	เริม่จากการพฒันาต�าบลสขุภาวะทีเ่ชือ่มกบัข้อมลู

เพือ่ใช้ประโยชน์	ส่วนโครงการวิจยัข้าวอนิทรย์ีมกีารออกแบบและพฒันาระบบฐานข้อมลูศนูย์กลางในการจดัการ	พฒันา

ศูนย์เชื่อมโยงข้อมูล	 และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจด้านธุรกิจเกษตร	 ข้าวอินทรีย์	 ระบบสารสนเทศ

การพฒันาระบบธรุกจิเกษตร	มกีารเชือ่มโยงระบบภมูสิารสนเทศทางการเกษตรมาใช้ในการจดัการพืน้ทีผ่ลติข้างอนิทรย์ี

ใน	3	ลักษณะคือ	ฐานข้อมูลชุมชน	(ต้นน�า้)	ระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการธุรกิจ	(กลางน�า้)	และศูนย์ข้อมูลชุมชน

ข้าวอินทรีย	์(ปลายน�้า)	รวมทั้งการพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพื้นที	่(Spatial	data)	

	 7.	 ระบบกำรจัดกำรหน่วยพัฒนำธุรกิจเกษตรข้ำวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์สุขภำพเพื่อสังคมมหำวิทยำลัย

รำชภฏัอตุรดติถ์กบัภำค	ีเป็นการวางระบบการเชือ่มต่อเครอืข่ายการตลาดภายในพืน้ทีแ่ละนอกพืน้ทีโ่ดยมศีนูย์จ�าหน่าย

ข้าวอนิทรย์ีและผลติภณัฑ์สขุภาพของมหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ์	เป็นศูนย์กลางเชือ่มต่อกบัภาคทีีเ่ป็นคูค้่าทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ	 มีระบบการจัดสรรผลประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง	 โดยมีคณะท�างานของสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ	์ 

เป็นแกนน�าในการเชื่อมต่อทั้งในกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรและภาคีสนับสนุนที่เป็นกลไกเชิงระบบต่อเนื่องในระดับจังหวัด

อ้างอิง
เรืองเดช	วงศ์หล้า	และคณะ.	2558.	บทความมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์:	การศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจ 

	 เกษตรกับเครือข่ายเกษตรองค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ	์ และภาคี.	บนเส้นทำงสู่มหำวิทยำลัยรับใช้พื้นที่:	 15		

	 กรณีศึกษำมหำวิทยำลัยไทย.	บริษัท	โรงพิมพ์ดีชัย	จ�ากัด:	(นครศรีธรรมราช).	หน้า	17-26.

http://www.uttaradit.go.th/File_download/acobat/yuttasat/plant.pdf
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“พัฒนาโจทย	์พัฒนานักวิจัย	สู่พัฒนาระบบจัดการงานวิจัย”

	 จงัหวดันครศรธีรรมราช	มขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั	16	ของประเทศ	และเป็น
อันดับ	 2	 ของภาคใต้	 มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลาก
หลาย	มเีทอืกเขานครศรธีรรมราชทีเ่ป็นต้นน�า้	ก่อเกิดแม่น�า้ปากพนงั	แม่น�า้หลวง	
รวมทั้งมีทรัพยากรทางทะเลใน	 6	 อ�าเภอ	 จ�านวนประชากรของจังหวัดสูงกว่า 
1.5	ล้านคน	เป็นผู้อยูใ่นวยัแรงงาน	ประมาณร้อยละ	76	เป็นผูว่้างงานร้อยละ	1.23	
มีธุรกิจจ้างงานหรือประกอบการมากกว่า	 1,600	 แห่ง	 ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 
ต่อคนต่อป	ีเท่ากับ	8,091	บาท	มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย	20,755	บาทต่อเดือนต่อ
ครวัเรอืน	และมรีายได้ต่อครวัเรอืน	296,970	บาท	เศรษฐกจิโดยทัว่ไปของจงัหวดั
ขึ้นอยู่กับภาคเกษตร	อาชีพหลัก	คือ	ท�าสวนยางพารา	ท�านา	ท�าไร่	ท�าสวนผลไม้	
การประมง	และเลีย้งสตัว์	บรบิทดงักล่าวท�าให้จงัหวดันครศรธีรรมราชเป็นจงัหวดั
ที่มีโอกาสและศักยภาพในการพัฒนาสูง	 เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทาง 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม	 แต่ท่ามกลางความพร้อมดังกล่าว	
ยงัคงมปัีญหาทีต้่องได้รบัการพฒันาเพิม่ขึน้ในหลายๆ	ด้าน	เช่น	ปัญหาราคาผลผลติ	
ตกต�่า	 ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ	 ขาดการบริหารจัดการ 
ที่ดีรวมทั้งปัญหาภัยพิบัติธรรมชาต	ิซึ่งกลไกที่จะน�ามาใช้ในการแก้ปัญหาเหล่านี้
จะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่างๆ	 รวมท้ังองค์ความรู้จาก
กระบวนการวิจัย
	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 และ 
มีวิสัยทัศน์ระยะยาวว่า	 “เป็นองค์กรธรรมรัฐ	 เป็นแหล่งเรียนรู้	 เป็นหลักในถิ่น	
และเป็นเลิศสู่สากล”	และนโยบายการวิจัย	“3ล”	คือ	แหล่งเรียนรู้-หลักในถิ่น- 
เลิศสู่สากล	 ให้สมดุลระหว่างการสร้างองค์ความรู้ใหม่กับการวิจัยเชิงพื้นที ่
(Area	base	research)	และบรูณาการกบัการบรกิารวชิาการทีน่�าไปใช้ประโยชน์
ในพืน้ที	่โดยมหีน่วยงานกลางคอื	สถาบนัวจิยัและพฒันา	ศูนย์บรกิารวชิาการ	และ
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ท�าหน้าที่สนับสนุนคณาจารย์ทุกส�านักวิชา

ผู้เรียบเรียง:	 คณะท�างานจัดท�าหนังสือ	"ประมวลบทความวิชาการเพื่อสังคม"

ค�ำส�ำคัญ:		 รวมบริการประสานภารกิจ	นโยบายการวิจัย	3ล	ศูนย์ความเป็นเลิศ

การจัดการงานวิจัย
เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่	จังหวัดนครศรีธรรมราช:	
กรณีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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ในแบบ	“รวมบรกิาร	ประสานภารกิจ”	อย่างครบกระบวน	ตัง้แต่ต้นน�า้จนถงึปลายน�า้	โดยในปี	2547	ส�านกังานคณะกรรมการ	
การอดุมศกึษา	(สกอ.)	ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ท�าหน้าทีเ่ป็นแม่ข่ายเครอืข่ายวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สูช่มุชนฐานรากภาคใต้ตอนบน	ซ่ึงสอดคล้องกนักบันโยบายการวจิยัเชงิพืน้ทีข่องมหาวทิยาลยัและสถาบนัอดุมศกึษาอืน่ๆ	
อีก	11	แห่ง	ในจังหวัดนครศรีธรรมราช	สุราษฎร์ธาน	ีกระบี่	พังงา	ภูเก็ต	ระนอง	และชุมพร	ท�าให้เกิดการเสริมก�าลังขับ
เคลือ่นงานอย่างต่อเนือ่งจนถงึปัจจบุนั	 และในช่วงเวลาเดยีวกนัมหาวทิยาลัยได้เป็นแม่ข่าย	 เครอืข่ายวจิยัภูมภิาค:	 ภาคใต้ 
จัดท�ายุทธศาสตร์การวิจัยของภาคใต้และประสานกลไกวิจัยร่วมกัน	 โดยการสนันสนุนของส�านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ	(วช.)	จนถึงป	ี2557
	 นอกจากนี	้ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	ยังเป็นหน่วยงานส�าคัญที่มีส่วนเสริมก�าลังและจุดประกาย
การพัฒนาระบบจัดการ-โจทย์-นักวิจัยเชิงพ้ืนที่ให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 ตั้งแต่การด�าเนินชุดโครงการวิจัยและพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน�า้ปากพนัง	(ป	ี2547-2548)	ศูนย์ประสานงานวิจัยท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช	(ป	ี2544-ปัจจุบัน)	และได้
ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอื	(MOU)	“การพฒันางานวจิยัและการสนบัสนนุงานวจิยัเชิงพืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช”	
เมื่อปี	 2554	 ซึ่งน�าไปสู่สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย	 “โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่าง	 มวล.	
และ	สกว.”	(WU-TRF	Collaborative	for	Development	of	the	Area		based	Research)	โดยมีสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเป็นหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ท�างานร่วมกับ	สกว.

กลไกการบริหารจัดการ
	 เพื่อให้เข้าถึงความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาของพื้นที่อย่างแท้จริง	 โครงการความร่วมมือฯ	 จึงเป็น
กลไกขับเคลื่อนการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช	ท�าหน้าที่ในการประสาน
หน่วยงานและบคุลากรทีเ่กีย่วข้องเพือ่เสรมิก�าลงัในการรวบรวมและเชือ่มโยงทรพัยากรทีม่อียู	่ไม่ว่าจะเป็นทรพัยากรของ
มหาวิทยาลัย	 สกว.	 รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เกี่ยวข้อง	 การประสานงานดังกล่าวเป็นการ
ท�างานภายใต้ระบบการท�างานทีม่ัน่คงและมคีวามชดัเจนในการขบัเคลือ่น	ท�าให้เกดิผลผลิตและผลลัพธ์ตามแนวทางพนัธ
กิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมมากขึ้น	 โดยมีแผนผังการเชื่อมโยงผ่านบุคลากรจ�านวนไม่มากแต่มีประสิทธิภาพสูง 
การส่งเสริมทุกองค์ประกอบให้เสริมก�าลังกัน	 เป็นแนวทางที่ใช้กลไกและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ในส่วน
ส�านักงานโครงการได้ท�างานเชื่อมโยงเป็นเนื้อเดียวกับสถาบันวิจัยและพัฒนา	 โดยมีเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการวิจัย
เชิงพื้นท่ีเช่ือมโยงเข้าสู่ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย	 และประสานความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของคณาจารย์ในหลาย
ส�านักวิชาต่างๆ	สู่การแก้ไขปัญหา	และพัฒนาพื้นที่ผ่านกลไกของหน่วยวิจัย	ดังภาพด้านล่าง

โครงสร้างการจัดการของโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่าง	มวล.	และ	สกว.

หน่วยงานสนับสนุน
ในมหาวิทยาลัย

อธิการบดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและเครือข่ายสังคม

คณะกรรมการประจ�า
สถาบันวิจัยและพัฒนา

หน่วยงานภาครัฐ
เอกชน	และชุมชน

ส�านักวิชาอื่นๆ

ส�านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์

ส�านักวิชาสหเวชศาสตร์
และสาธารณสุขศาสตร์

ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์

ส�านักวิชาวิทยาศาตร์

ส�านักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ
ด้านวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืน

หน่วยวิจัยและบริหาร
วิชาการโรคไข้เลือดออก

หน่วยวิจัยการเปลี่ยนแปลง
สภาวะแวดล้อมและทรัพยากร

ธรรมชาติ

หน่วยวิจัยอื่นๆ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนา

งานวิจัยเชิงพื้นที	่มวล.	และ	สกว.
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	 ในกระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัยมุ่งเป้าสู่โครงการวิจัยและผลการวิจัย	เกิดขึ้นควบคู่กับการพัฒนานักวิจัย	ซึ่งเป็น

ทรพัยากรส�าคญัของมหาวทิยาลยัและอดุมศกึษาไทย	และการพฒันาระบบจดัการงานวจิยั	เป็นกลไกควบคุมและสนบัสนนุ

การใช้ทรัพยากรการวิจัยท้ังหมด	 ซ่ึงเสถียรภาพของระบบที่สร้างขึ้นได้ผ่านการทดสอบเมื่อปลายปี	 2557	 จากการ

เปลี่ยนแปลงต�าแหน่งระดับอธิการบดี	 และรองอธิการบดีที่ก�าหนดนโยบายวิจัยเชิงพื้นที่และวางรากฐานการวิจัยของ

มหาวิทยาลัย	แต่ระบบจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ยังสามารถด�าเนินสืบต่อเนื่องได้จนถึงปัจจุบัน

	 นอกจากการประสานให้นักวิจัยรับทุนวิจัยแล้ว	โครงการความร่วมมือฯ	ได้ท�าหน้าที่เชื่อมโยงอ�านวยความสะดวก	

ให้ชุมชน	หน่วยงานรัฐ	เอกชน	หน่วยวิจัย	และนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่

การพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกัน	 เป็นภาคีเครือข่ายการท�างานที่เข้มแข็ง	 สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงสร้างสรรค์ใน 

พื้นที่ส�าหรับอนาคต	เช่น	โครงการวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินโคลนถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชด�าริ	ซึ่งเป็น

ส่วนหน่ึงในงานของมูลนิธิชัยพัฒนา	 โดยเจ้าหน้าที่โครงการความร่วมมือฯ	 มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัย 

และในส่วนของโครงการวจิยัเดีย่วทีไ่ม่ผ่านหน่วยวจิยั	ได้พฒันากลไกใหม่ขึน้ในมหาวทิยาลยั	คอื	การพฒันาโจทย์จากพืน้ที่

สู่โครงการรับทุนมุ่งเป้ายุทธศาสตร์	 มวล.	 เช่น	 โครงการพัฒนาโจทย์วิจัยเรื่อง	 การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับ

ผลิตภัณฑ์ของชุมชน	 และการพัฒนาและจัดการแหล่งเรียนรู้ดูงานวิถีชีวิตชุมชนไร่จาก	 ไปจนถึงท�าหน้าที่สนับสนุนการ 

เผยแพร่ในรูปแบบเอกสารวิชาการไปจนถึงระดับนานาชาต	ิเช่น	Walailak	Journal	of	Science	and	Technology	ที่

มีอยู่แล้ว	และเสริมด้วยกลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัยเชิงพื้นที	่การผลักดันการน�างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่นๆ

ผลการด�าเนินงาน
	 ภายหลังผนวกโครงการความร่วมมือฯ	 เข้ากับภารกิจหลักด้านการวิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่สถาบันวิจัย 

และพฒันารบัผดิชอบอยู	่ได้เกดิกลไกหลกัขบัเคล่ือนงานวชิาการทีต่อบสนองความต้องการของประชาชน	และแก้ไขปัญหา

ของพื้นท่ีได้ตรงจุดมากขึ้น	 และเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในประเด็นที่ตอบสนองความต้องการในพื้นที่ภาคใต้

ตอนบนหรือมุ่งสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ	มหาวิทยาลัยจึงจัดตั้ง	“หน่วยวิจัย”	โดยอาศัยประโยชน์จากการรวมบริการ

ประสานภารกิจ	ให้ข้ามพ้นอุปสรรคในการท�างานวิจัยร่วมกันระหว่างสาขา	ส�านักวิชา	และหน่วยงาน	ต่อมาในป	ี2552	

มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศสนับสนุน	“กลุ่มวิจัย”	ซึ่งด�าเนินการในลักษณะเดียวกับหน่วยวิจัย	แต่มีขนาดเล็กและได้รับ

เงินงบประมาณน้อยกว่าและยกระดับหน่วยวิจัยที่สามารถสร้างผลกระทบในเชิงสังคมเป็น	 “ศูนย์ความเป็นเลิศ”	 ใน 

ปี	2557	ดังนี้

	 1.	 ศนูย์วจิยัควำมเป็นเลศิด้ำนวทิยำศำสตร์และวศิวกรรมไม้	เพือ่ท�าการวจิยัตัง้แต่ระดบัพืน้ฐาน	คือ	ศึกษาธรรมชาติ	

ของเน้ือไม้ท่ีมีเอกลักษณ์แตกต่างจากไม้เศรษฐกิจอื่นๆ	 ไปจนถึงการต่อยอดดัดแปลงนวัตกรรมการเล่ือย	 การอบไม้	 

ที่พัฒนาข้ึนมาให้เจาะจงเหมาะสมกับการผลิตไม้แต่ละชนิด	 รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการน�ากระบวนการและ

ระบบควบคุมไปใช้กับโรงงานไม้ยางพาราในพื้นที่ภาคใต้

 2.	 ศูนย์วิจัยควำมเป็นเลิศด้ำนกุ้ง	 มุ่งแก้ปัญหาการเพาะเลี้ยงและส่งออกกุ้งโดยการคัดเลือกและพัฒนา 

สายพนัธุก์ุง้ปลอดโรค	มกีารท�าวจิยัอย่างต่อเนือ่งควบคูก่บัการถ่ายทอดเทคโนโลยแีละให้ค�าปรกึษาเรือ่งการบรหิารจดัการ

บ่อ	สูตรอาหาร	และแนวทางป้องกันโรค	EMS	ซึ่งสนับสนุนแนวทางการสร้าง	Seafood	valley	ของภาคใต้

	 3.	 ศูนย์วิจัยควำมเป็นเลิศด้ำนนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนส�ำหรับอุตสำหกรรมกำรเกษตร	 โดยการอบแห้งด้วย

คลื่นไมโครเวฟเป็นกระบวนการประหยัดพลังงานที่สามารถใช้กับผลผลิตทางการเกษตรได้หลากหลาย	

	 4.	 ศูนย์ควำมรู้เฉพำะด้ำนนิเวศวิทยำพยำกรณ์และกำรจัดกำร	 การเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศและสภาวะ

แวดล้อมมีผลโดยตรงต่อทรัพยากรธรรมชาติ	อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	เกษตรกรรมและการประมง	จึงได้วิจัยทดสอบ

การใช้ระบบเซนเซอร์กับแนวปะการัง	ป่าประ	และ	Smart	 farm	 เพื่อเก็บข้อมูลส�าคัญที่น�าไปสู่การประมวลผลส�าหรับ

การบริหารจัดการที่สมดุลระหว่างการสร้างรายได้และการอนุรักษ์
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	 นอกจากนี	้ยังมีหน่วยวิจัยต่างๆ	ดังนี้

	 •	 หน่วยวิจัยผลไม้เขตร้อน	ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	ได้ลงพื้นที่สวนเงาะ	มังคุด	มะนาว	และส้มโอ	เพื่อ

ให้การบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการวิจัยแสวงหาองค์ความรู้สู่ทางเลือกใหม่ๆ

	 •	 หน่วยวิจัยกำรบริโภคและเศรษฐกิจยั่งยืน	ส�านักวิชาการจัดการ	ได้ร่วมวิจัยกับหน่วยงานและผู้ประกอบการ 

ในพื้นที่จังหวัดกระบ่ีและสุราษฎร์ธานี	 เพ่ือพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่รักษาสมดุลระหว่างการใช้

ประโยชน์และการอนุรักษ์

	 •	 หน่วยวิจัยและบริกำรวิชำกำรโรคไข้เลือดออก	ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร	์โดยใช้แนวทางการแก้ปัญหาอย่าง

ยั่งยืน	 เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน	 ประกอบการใช้ผลวิจัยต่างๆ	 อาทิ	 ดัชนีลูกน�้ายุงลาย	 อุบัติการณ์ของโรคและ 

ความเสี่ยง	เป็นข้อมูลในการสนับสนุนการท�างาน	และเชื่อมโยงกับการพัฒนาสุขภาวะและอนามัยสิ่งแวดล้อม

	 •	 หน่วยวจิยัโบรำณคด	ีส�านกัวชิาศลิปศาสตร์เป็นการประมวลหลกัฐานโบราณคดเีชงิประจกัษ์ในยคุต่างๆ	จนถงึ

ปัจจบุนั	เพือ่เป็นแนวทางการวจิยั	ส�าหรบัสร้างความเข้าใจในรากเหง้าอตัลักษณ์อาเซียนผ่านประวตัศิาสตร์สู่การทะนบุ�ารงุ

ศิลปวัฒนธรรมและการร่วมมือกันในประชาคมอาเซียนต่อไป

	 •	 หน่วยวจิยักำรเปลีย่นแปลงสภำวะแวดล้อมและทรพัยำกร	ส�านกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์และทรพัยากร	มหีน้า

ทีใ่นการจดัท�าแผนบรหิารจดัการน�า้ของจงัหวดัในภาคใต้ควบคูก่บัการวจิยัแนวทางแก้ปัญหาน�า้ท่วม	น�า้แล้ง	การใช้น�า้ใน

ภาคเกษตรแบบมส่ีวนร่วมของชมุชน	รวมท้ังให้บรกิารวชิาการให้ความรูเ้รือ่งทรพัยากรในท้องถิน่	การเตือนภยั	และรบัมอื

ภัยพิบัติ	ซึ่งเป็นสิ่งที่ชุมชนคาดหวังจากมหาวิทยาลัย

อ้างอิง	
ชิตณรงค์	ศิริสถิตย์กุล	และสุจินดา	ย่องจีน.	2558.	บทความมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์:	การจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิง 

	 พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช.	บนเส้นทำงสู่มหำวิทยำลัยรับใช้พื้นที่:	15	กรณีศึกษำมหำวิทยำลัยไทย.	บริษัท	 

	 โรงพิมพ์ดีชัย	จ�ากัด:	(นครศรีธรรมราช).	หน้า	69-79.
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“เปลี่ยนบทบาทจากหน่วยงานทางวิชาการที่เข้าไปชี้น�า….	

เป็นหน่วยประสานงานและให้ข้อมูล”

	 “หาดใหญ่”	เป็นอ�าเภอหนึง่ของจงัหวดัสงขลาทีเ่ป็นศนูย์กลางทางเศรษฐกจิ

ของภาคใต้ตอนล่าง	มีพื้นที่ประมาณ	660.2	ตารางกิโลเมตร	เมืองหาดใหญ่แบ่ง

พื้นที่ปกครองส่วนท้องถิ่นออกเป็น	15	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มีประชากร

ตามส�ามะโนประชากรในปี	2556	จ�านวน	384,994	คน	สภาพภูมิประเทศส่วน

ใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม	 มีแนวภูเขาอยู่ทางทิศตะวันตก	 ทิศใต้	 และตะวันออก	 โดยมี

พื้นที่ลาดจากทิศใต้และทิศตะวันตกลงไปสู่ทะเลสาบสงขลา	 ตรงกลางของพื้นที่

มีสภาพเป็นแอ่งและมักจะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอันเป็นผลมาจากมรสุม

ตะวนัตกเฉยีงใต้	และมรสมุตะวนัออกเฉยีงเหนอื	มากบ้างน้อยบ้างเกือบทกุปี	แต่

อทุกภยันีจ้ะมคีวามรนุแรงทกุๆ	 ช่วง	8-10	 ปี	รวมทัง้ยงัมแีนวโน้มทีจ่ะรนุแรงมากขึน้	

ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเศรษฐกิจใน

พื้นที่ที่มีมูลค่าสูงมาก	เช่น	ในปี	2543	มีมูลค่าความเสียหาย	18,000	ล้านบาท	

และในป	ี2553	มูลค่าความเสียหายมากกว่า	16,000	ล้านบาท

	 จากปัญหาน�า้ท่วมในเมืองหาดใหญ	่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	์(ม.อ.)	

จงึได้ร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆ	ในพืน้ที	่อาท	ิจดัตัง้ศูนย์บรรเทาทกุข์เพือ่สนบัสนนุ	

อาหาร	 น�้าดื่ม	 เวชภัณฑ์	 ที่พักพิงชั่วคราว	 รวมทั้งท�าการกระจายข่าวสารต่างๆ	

ผ่านสถานวีทิย	ุม.อ.	FM	88	MHz	โดยได้ด�าเนนิการในลักษณะดงักล่าวในทกุครัง้

ที่มีเป็นภาวะน�า้ท่วม	แต่รูปแบบนี้ได้ถูกยกระดับขึ้นในปี	2553	ภายหลังจากการ

เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี	2553	โดย	ม.อ.	ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ	จัดการ

สัมมนาชื่อ	 “หาดใหญ่เข้มแข็ง...สู ้ภัยน�้าท่วม”	 ขึ้น	 เพื่อระดมความคิดเห็น 

และแสวงหาแนวทางต่างๆ	 ในการจัดการกับปัญหาน�้าท่วมของเมืองหาดใหญ	่ 

ผู้เรียบเรียง:	 คณะท�างานจัดท�าหนังสือ	"ประมวลบทความวิชาการเพื่อสังคม"

ค�ำส�ำคัญ:		 อ�าเภอหาดใหญ่	อุทกภัย	การแก้ไขปัญหาน�า้ท่วม

การพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลา
แบบสร้างสรรค์:	กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์
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ซึง่ได้จดัอย่างต่อเนือ่งมาทกุปีจนถงึปัจจบุนั	นอกจากน้ัน	ม.อ.	ยงัได้มคีวามร่วมมอืกบัส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั	

(สกว.)	ในการยกระดับการวจิยัเชิงพืน้ทีแ่ละพฒันาระบบบรหิารงานและจดัการงานวจิยัตามแนวทางของ	สกว.	ท�าให้เกดิ	

“โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาแบบสร้างสรรค์”	ซึ่งเน้นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาด้านน�า้ท่วม

ของเมืองหาดใหญ่	ในช่วงปี	2554-2556

กลไกการบริหารจัดการ
	 ด้วยยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ให้ความส�าคัญกับการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และเป็นหนึ่งในเก้า

มหาวิทยาลัยแห่งชาติ	 ซึ่งมุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานวิจัยตามยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ	จึงได้จัดตั้งหน่วยงานชื่อว่า	

“ส�านักงานประสานงานวิจัยชุมชนและสังคม”	 ภายใต้การก�ากับของส�านักวิจัยและพัฒนา	 ม.อ.	 ท�าหน้าที่ประสานงาน

ระหว่างการท�างานของนักวิจัย	 กับชุมชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ	 	ทั้งในแง่การรับโจทย์ปัญหา	 แสวงหาแนวทางในการ 

แก้ปัญหา	 พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้ท�างานในสายรับใช้สังคม	 รวมทั้งให้การสนับสนุนชุมชนขับเคล่ือนภายใต้ฐานความรู้

ทางวิชาการเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน	 จากโครงการความร่วมมือ	 ม.อ.	 กับ	 สกว.	 ท�าให้เกิดการเรียนรู ้

ในระบบการจัดการงานวิจัยตามแบบ	สกว.	ในฐานะหน่วยงานทางวิชาการที่ร่วมมือกับภาคประชาสังคม	ม.อ.	ได้เปลี่ยน

บทบาทจากหน่วยงานทางวิชาการที่เข้าไปชี้น�า	เป็นหน่วยประสานงานและให้ข้อมูล	รวมทั้งได้น�าข้อมูลต่างๆ	ที่ได้มาขับ

เคลื่อนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที	่

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�างานเพื่อแก้ไขปัญหาน�า้ท่วมของเมืองหาดใหญ่

กำรท�ำงำนแบบแยกส่วน

กำรท�ำงำนแบบบูรณำกำร

มีเจ้าภาพแต่ละเรื่องแต่ต่างคนต่างท�า
ม.อ.	เป็นตัวประสานเชื่อมโยงการท�างาน

และใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์

ผลการด�าเนินงาน
	 กระบวนการบริหารและจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที	่(Area-based	Collaborative	Research	for	Development)	

หรือเรียกย่อๆ	ว่า	“ABC”	น�าไปสู่การด�าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาน�า้ท่วมของหาดใหญ่และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม	ดังนี้

	 1.	 ผลงำนวจิยั	ในการจดักจิกรรม	“หาดใหญ่เข้มแขง็	...	สู้ภัยน�า้ท่วม”		ได้มกีารใช้เทคนคิการวเิคราะห์แรงเสรมิ

และแรงต้าน	(Force	Field	Analysis)	เพื่อก�าหนดหัวข้อวิจัยท�าให้เกิดงานวิจัยจ�านวน		13	เรื่อง	โดยเป็นงานวิจัยของ

บุคลากร	ม.อ.	จ�านวน	8	เรื่อง	และงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก	จ�านวน	5	เรื่อง	ดังนี้
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	 2.	 ระบบข้อมูล	 ระบบจัดกำร	 และเครือข่ำยกำรจัดกำร	 จากการเปลี่ยนบทบาทจากหน่วยงานวิชาการท่ี 

เข้าไปช้ีน�าเป็นหน่วยประสานงานและให้ข้อมูลในพื้นที่ท�าให้มีการจัดตั้งเครือข่ายเตือนภัยน�้าท่วมร่วมกับป้องกัน 

และบรรเทาสารธารณภยัสงขลา	เกดิระบบเครอืข่ายเตอืนภยัน�า้ท่วมในพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา	เกดิเครอืข่ายการเยยีวยาจติใจ

ผู้ประสบภัยน�้าท่วมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกลุ่มวิจัยจากคณะพยาบาลศาสตร์	 ม.อ.	 กับโรงพยาบาลหาดใหญ่	 

เกิดระบบการผลิตอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วมที่สามารถปฏิบัติได้จริง	ซึ่งได้ด�าเนินการส่งมอบอาหารให้แก่

ผู้ประสบภัยน�้าท่วมภาคกลางในช่วงน�า้ท่วม	ป	ี2554	ผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพา	(ภาฯ)	ยามยาก	สภากาชาดไทย	และผลงาน

งำนวิจัยของบุคลำกร งำนวิจัยของนักศึกษำปริญญำโท

และปริญญำเอก

•	 การประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มและ

	 พัฒนาระบบเตือนภัยพื้นที่จังหวัดสงขลา	

•	 การพัฒนาชุดสื่อสาร	Wifi	

	 แบบเคลื่อนย้ายได้ส�าหรับสถานการณ์

	 น�้าท่วมในหาดใหญ่-สงขลา

การประเมินพื้นที่เส่ียงภัยดินถล่มจังหวัด

สงขลาเพื่อการเตือนภัย:	กรณีศึกษาต�าบล

คลองทราย	อ�าเภอนาทว	ีจังหวัดสงขลา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารยังชีพส�าหรับ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดสงขลา

-คณะอุตสาหกรรม

เกษตร

•	 ต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

	 ข้อมูลพิบัติภัยในพื้นที่ลุ่มน�้าอู่ตะเภาโดย 

	 ใช้	Google	map

•	 แบบจ�าลองส�าหรับการเฝ้าระวังภัยพิบัติ 

	 ทางธรรมชาติแบบมีส่วนร่วม:	กรณีศึกษา 

	 ลุ่มน�า้ย่อย	อ�าเภอนาทวี-จะนะ	

•	 การพฒันารปูแบบการป้องกนัภาวะวกิฤต 

	 สุขภาพจิตและการเยียวยาทางจิตใจ 

	 ของผู ้ประสบอุทกภัยอ�าเภอหาดใหญ่ 

	 จังหวัดสงขลา

•	 การพัฒนาศักยภาพเครือข ่ายชุมชน 

	 ในการให้ความช่วยเหลือผู ้ประสบภัย 

	 ในภาวะฉุกเฉิน	

ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายผังเมือง:	 กรณี

ศึกษาแนวคลองอู่ตะเภาในเขตพื้นที่อ�าเภอ

หาดใหญ่	และอ�าเภอคลองหอยโข่ง

-

•	 ตัวแบบทางคณิตศาสตร์	 การจ�าลอง 

	 และการสร้างภาพเสมอืนของดนิโคลน 

	 ถล่ม

•	 การจ�าลองแบบและการสร้างภาพ 

	 นามธรรมของการไหลของแม่น�้า 

	 และการกัดเซาะตลิ่ง

ผลของโปรแกรมการจัดการภาวะวิกฤต

ทางจิตใจจากอุทกภัยต่อความรู ้	 และ 

ความสามารถในการดูแลตนเองของ 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู ่บ้าน	 

อ�าหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา

-

สารสนเทศเชงิพืน้ทีเ่พือ่การจดัการภยัพิบตัิ

ธรรมชาติในพื้นที่เมือง	 กรณีศึกษาชุมชน

จันทร์วิโรจน์	เทศบาลนครหาดใหญ่

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะการจัดการ

สิ่งแวดล้อม
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วิจัยนี้ได้รับการจดอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว	นอกจากนี้ผลจากโครงการวิจัยยังเกิดต้นแบบ

ระบบการจัดการข้อมูลพิบัติภัยในพื้นที่ลุ่มน�้าอู่ตะเภาโดยใช	้Google	Map	และระบบการสื่อสาร	Wifi	แบบเคลื่อนย้าย

ได้เพื่อเป็นระบบสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือส�ารอง	

	 3.	 นกัวจิยัรุน่ใหม่	เกดิการสร้างนกัวจิยัรุน่ใหม่ระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกจากคณะวศิวกรรมศาสตร์	คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 คณะพยาบาลศาสตร์	 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม	 และเกิดการพัฒนาระบบการเรียนการ

สอนของอาจารย์ทีเ่ข้าร่วมโครงการวจิยัโดยน�าสถานการณ์	หรอืสภาพจรงิในพืน้ทีม่าใช้เป็นกรณสี�าหรบัการศกึษาค้นคว้า	

เป็นต้น

 4.	 เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกัน	 บุคลากรของ	 ม.อ.	 ได้รับการยอมรับและเข้าไปมีส่วนร่วมในด้านการวางแผนและ

ป้องกันน�้าท่วมท้ังในระดับชุมชน	 ระดับเทศบาล	 และระดับจังหวัด	 มีผลท�าให้เกิดความรู้และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง

บุคลากรของ	ม.อ.	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและป้องกันน�า้ท่วมและชุมชนต่างๆ	 ในพื้นที่เมืองหาดใหญ	่

โดยเฉพาะกับมูลนิธิชุมชนสงขลา	เทศบาลนครหาดใหญ่	และส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสงขลา

	 ปัจจบุนัผลงานวจิยัได้ถกูน�าไปใช้ประโยชน์ในรปูแบบต่างๆ	เช่น	ก�าหนดเป็นนโยบายในการจดัการอทุกภยัน�้าท่วม

ในพืน้ทีเ่มอืงหาดใหญ่ทัง้ในช่วงก่อนเกดิน�า้ท่วม	ระหว่างน�า้ท่วม	และหลงัการเกดิน�า้ท่วมโดยหน่วยงานต่างๆ	ในพืน้ทีโ่ดย

เฉพาะเทศบาลนครหาดใหญ่	และส�านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยสงขลา	นอกจากในปีงบประมาณ	2558	ม.อ.ได้

สนับสนุนทุนเพื่อน�าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเฉพาะเรื่องระบบเครือข่ายเตือนภัยน�้าท่วมไปถ่ายทอดให้แก่ชุมชนที่มี

ความเสี่ยงในพื้นที่	ขณะเดียวกัน	ส�านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	ยังได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนทุน

วจิยัแบบมุง่เป้าเพือ่ต่อยอดงานวจิยัเดมิทีน่กัวจิยัของ	ม.อ.	ได้ท�าไปแล้ว	เพือ่ขยายผลและใช้วางแผนการแก้ไขปัญหาเรือ่ง

น�้าท่วมให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลาต่อไป

อ้างอิง
ไชยวรรณ	 วัฒนจันทร์.	 2558.	 บทความมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:	 โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นท่ี 

	 จังหวัดสงขลาแบบสร้างสรรค์.	บนเส้นทำงสู่มหำวิทยำลัยรับใช้พื้นที่:	 15	 กรณีศึกษำมหำวิทยำลัยไทย.  

	 บริษัท	โรงพิมพ์ดีชัย	จ�ากัด	(นครศรีธรรมราช).	หน้า	63-68.
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“กลไกร่วมจากภาคีเครือข่ายสู่เป้าหมายวิจัยเชิงพื้นที่ที่ชัดเจน”

	 จังหวัดอุบลราชธานี	 ตั้งอยู่สุดชายแดนตะวันออกของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนอืของประเทศ	ตัง้ในอยูบ่รเิวณทีเ่รยีกว่าแอ่งโคราช	มเีนือ้ทีป่ระมาณ		16	

ล้านไร่	คิดเป็นร้อยละ	9.5	ของพ้ืนทีใ่นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	สงูจากระดบัน�า้

ทะเลเฉลี่ย	 68	 เมตร	 จัดเป็นที่ราบสูง	 ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่สูงๆ	 ต�่าๆ	 ม ี

แม่น�้าโขงเป็นแนวเขตกั้นพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีบางส่วนกับสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	มีแม่น�า้ชีไหลมาบรรจบกับแม่น�า้มูลที่อุบลราชธาน	ี

จากนั้นแม่น�้ามูลไหลผ่านกลางจังหวัดแล้วไหลลงสู่แม่น�้าโขงที่อ�าเภอโขงเจียม 

มีภูเขาสลับซับซ้อนทางบริเวณชายแดนทางทิศใต้	 ที่ส�าคัญคือ	 เทือกเขาบรรทัด

และเทอืกเขาพนมดงรกั	ซึง่กัน้อาณาเขตระหว่างจงัหวดัอบุลราชธานกีบัสาธารณรฐั	

ประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐกัมพูชาประชาธิปไตย	 ประชากร 

ส่วนใหญ่มีอาชีพทางด้านเกษตรกรรม	 โดยมีการท�านาข้าว	 และเพาะปลูกพืชไร่

ชนิดต่างๆ	เช่น	ปอแก้ว	มันส�าปะหลัง	ถั่วลิสง	มีการเลี้ยงปศุสัตว	์ท�าการประมง

ทั้งจับปลาในธรรมชาติและการเล้ียงปลาในกระชังตลอดล�าน�้ามูล	 นอกจากนั้น 

ยังมีธุรกิจการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน	 อุตสาหกรรมที่ส�าคัญ

ของจังหวัดคือ	 การค้าข้าวที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตให้ค้าส่งข้าว	 และมีโรงงานผลิต 

เอทานอลจากมันส�าปะหลังเพื่อส่งไปขายให้ประเทศจีน

ผู้เรียบเรียง:	 คณะท�างานจัดท�าหนังสือ	"ประมวลบทความวิชาการเพื่อสังคม"

ค�ำส�ำคัญ:		 ศูนย์สารสนเทศชุมชน	การพัฒนาชุมชนในเชิงยุทธศาสตร	์

	 	 อ�าเภอวารินทร์ช�าราบ

การจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนา
เชิงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี:	
กรณีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน	ีก่อตั้งขึ้นเมื่อป	ี2530	ที่อ�าเภอวารินช�าราบ	จังหวัดอุบลราชธาน	ีโดยเริ่มจากการเป็น

วิทยาลัยอุบลราชธานี	 สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ต่อมาในปี	 2533	 จึงมีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขึ้น 

ด้วยเหตุผลท่ีว่า	 “เนื่องจากปัจจุบัน	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ประสงค์จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาจ�านวนมาก	 แต่

มหาวิทยาลัยของรัฐท่ีมีอยู่สามารถรับนักศึกษาได้จ�านวนจ�ากัดและเพื่อให้มีแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่

ประชาชนในท้องถ่ินซ่ึงจะน�าไปสู่การพัฒนาผลผลิตด้านเกษตรและด้านอื่นๆ	และจะมีผลท�าให้ประชาชนในภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือมีรายได้เพิ่มขึ้นสมควรยกฐานะของวิทยาลัยอุบลราชธานี	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 เป็นมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี	 จึงจ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้”	 นอกจากการผลิตบัณฑิตแล้ว	 มหาวิทยาลัยยังท�าหน้าที่ส�าคัญอีก

ประการหน่ึงคือ	 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในพื้นที่	 ด้วยการเผยแพร่ความรู้ที่มีอยู ่ในมหาวิทยาลัย 

ให้กับชุมชน	 ผ่านงานบริการวิชาการในด้านต่างๆ	ทั้งด้านการศึกษา	 การประกอบอาชีพ	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน 

การส่งเสรมิแนวคดิประชาธปิไตยและสทิธมินษุยชน	ฯลฯ	เช่ือมโยงกบัวสัิยทศัน์ของจงัหวดัอบุลราชธานทีีว่่า	“ชุมชนเข้มแขง็	

เมอืงน่าอยู	่เป็นประตกูารค้า	การท่องเที่ยว	การเกษตรมีศักยภาพ”	

กลไกการบริหารจัดการ
	 มหาวิทยาลัยอุบาลราชธานี	 มีโครงสร้างการบริหารงานวิจัย	 โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเป็นผู้ก�ากับดูแล	 และ

ส�านักงานส่งเสริมงานวิจัย	 บริการวิชาการ	 และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 ภายใต้ส�านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงาน

สนับสนุนงานวิจัย	 ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยมีนักวิชาการที่สนใจท�างานวิจัยที่หลากหลาย	 แต่ยังขาดการประเมินผล 

กระทบของผลงานวิจัยต่อวงการวิชาการและพื้นที่	 งานวิจัยทางวิชาการหลายชิ้นเป็นการวิจัยเชิงลึก	 และมีการน�าเสนอ

ผลงานในเวทีวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาติ	 มีการพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการต่างๆ	 แต่ยังขาดการน�าไปใช้

ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม	 และการท่ีมหาวิทยาลัยมีพื้นฐานการท�างานบริการวิชาการจ�านวนมาก	 และงานส่วนหนึ่ง

เป็นการจัดท�าฐานข้อมูลให้กับองค์กรและส่วนราชการต่างๆ	 มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท�าโครงการศูนย์สารสนเทศชุมชน	

มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน	ีโดยเป็นชดุแผนงานบรกิารวชิาการแก่ชมุชนนในด้านข้อมลูและสารสนเทศเพือ่ศกึษาและพฒันา

ท้องถิ่นอีสาน	ซึ่งแบ่งออกเป็น	2	ระยะคือ	

	 •	 ระยะน�ำร่อง	(ด�าเนินการระหว่างเดือนมีนาคม	ถึง	กันยายน	2551)	เพื่อศึกษาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่ได้

มีการจัดท�าขึ้นโดยองค์กรและหน่วยงานต่างๆ	 แล้ว	 จัดท�ากรอบการพัฒนาบริหารจัดการด้านสารสนเทศที่บุคคลทั่วไป

สามารถเข้าถึงสามารถสื่อสารถึงกัน	(Interactive)	และเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 •	 ระยะที่	2	(ตุลาคม	2551-กันยายน	2553)	พัฒนาโครงสร้างด้านการบริหารและการด�าเนินงานเพื่อเป็นแหล่ง

สารสนเทศในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของประชากรในชุมชน	 โดยเน้นการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด

อุบลราชธานี	ยโสธร	ศรีสะเกษ	และอ�านาจเจริญ		เมื่อด�าเนินโครงการไประยะหนึ่ง	ศูนย์สารสนเทศชุมชนได้รับความไว้

วางใจจากส่วนราชการจ�านวนมากให้ท�างานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลทั้งในด้านเศรษฐกิจ 

สังคม	สิ่งแวดล้อม	รวมถึงด้านสุขอนามัย	ฯลฯ	
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	 ขณะที่ศูนย์สารสนเทศชุมชน	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน	ี อยู่ระหว่างด�าเนินการ	 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย	 (สกว.)	 ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยและสร้างนักวิชาการเป็นนักวิจัยเพื่อท้องถิ่น	 ในลักษณะ	 Community	 based 

Research	หรอื	CBR	โดยมรีะบบพีเ่ลีย้งและพีเ่ลีย้งทีม่ปีระสบการณ์ท�างานเชงิพืน้ทีม่าช่วยให้ค�าแนะน�าในการท�างานกบั

สงัคมและชมุชน	ซ่ึงสามารถสร้างนกัวจิยัเชงิพืน้ทีใ่นมหาวทิยาลัยได้ในระดบัหนึง่		ในเวลาต่อมามหาวทิยาลยัอบุลราชธาน	ี

จึงได้ร่วมทุนกับ	สกว.	ในการจัดท�า	“โครงการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที	่จังหวัดอุบลราชธานี”	

เพื่อสร้างกลไกการท�างานเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ	(Area-based	Collaborative	Research:	ABC)	โดยได้มีการก�าหนด

เป้าหมายการวิจัยที่ชัดเจนยิ่งขึ้น		เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการพัฒนาพื้นที่ภายใต้ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์แก่ชุมชน	

3	 ด้าน	 ได้แก่	 ประเด็นทรัพยากร	 ส่ิงแวดล้อม	 ประเด็นสังคม	 การศึกษา	 วัฒนธรรม	 และประเด็นอาชีพและเศรษฐกิจ 

รวมทั้งจัดตั้งคณะท�างานเพื่อบริหารจัดการงานวิจัย	 เพื่อให้ตอบสนองการท�างานวิจัยเชิงพื้นที่ได้อย่างแท้จริง	 โดย 

คณะท�างานได้มกีารประชมุเพือ่จดัท�าแผนงานและก�าหนดกรอบการท�างาน	นอกจากนัน้	ยงัจดัประชมุร่วมกบัส่วนราชการ

ต่างๆ	ตลอดจนเข้าร่วมเสนอข้อมูลให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างแนวทางในการท�างานร่วมกัน
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ผลการด�าเนินงาน
	 การพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่	 จังหวัดอุบลราชธานี	 ระยะที่	 1	 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

สร้างสรรค์ความรูแ้ละข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการขบัเคลือ่นการพฒันาจงัหวดัอบุลราชธาน	ีโดยมุ่งหวงัให้เกดิความร่วมมอื	

และการบรูณาการความรูแ้ละข้อมลูของหน่วยงานต่างๆ	เพือ่ให้ชุมชนสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการยกระดบัการพฒันา

ชุมชนในเชิงยุทธศาสตร	์3	ด้าน	ได้แก	่ประเด็นทรัพยากร	สิ่งแวดล้อม	ประเด็นสังคม	การศึกษา		วัฒนธรรม	และ	ประเด็น

อาชีพ	และเศรษฐกิจ	ท�าให้เกิดโครงการวิจัยเชิงพื้นที่จ�านวน	20	 โครงการ	 โดยผลงานเหล่านี้ได้มีการรวบรวมไว้ในฐาน

ข้อมูลสารสนเทศชุมชน	มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน	ี เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้สืบค้น	ซึ่งปัจจุบันมีผู้เยี่ยมชม	website	ของศูนย์

แล้วมากกว่า	255,463	ราย	หลายโครงการเป็นการท�างานอย่างมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน	ชุมชน	วิสาหกิจชุมชนในระดับ

พืน้ที	่ท�าให้เกดิการใช้ประโยชน์จากงานวจิยัทัง้ในทางเศรษฐกจิ	สังคม	และส่ิงแวดล้อม	อาท	ิ“ระบบสารสนเทศพฒันาการ

เด็กแรกเกิดถึงอาย	ุ5	ปี”	ที่มีการออกแบบระบบให้สามารถท�างานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต	ตั้งแต่การเพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ที่ง่ายต่อการใช้งานโดยใช้เทคนิคตารางการตัดสินใจ	 เพื่อช่วยสนับสนุนการให้ค�าปรึกษาผู้ปกครองเบื้องต้น	 และมี 

ระบบเตือนความจ�าให้พ่อแม่และผู้ดูแลน�าบุตรหลานเข้ารับการตรวจประเมินพัฒนาการและเข้ารับวัคซีนตามก�าหนด	

“การสร้างมูลค่าเพิ่มให้วัสดุเหลือใช้บ้านเรียงแถวใต้”	 ท�าให้เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับชุมชน	 จากข้ีเล่ือยด้อยค่า

กลายเป็นขีไ้ต้และถ่านอดัแท่ง	เป็นการสร้างรายได้ให้กบัชมุชนและลดมลพษิจากก�าจดัวสัดเุหลอืใช้ของชมุชน	“การอนรุกัษ์

ล�าห้วยตองแวด”	 ซึ่งท�าให้เกิดกลุ่มอนุรักษ์ล�าห้วยตองแวด	 และการผลักดันเชิงนโยบายในระดับพื้นที่เพื่อบริหารจัดการ

น�้าเสียจากชุมชน	 เป็นต้น	 และเมื่อการด�าเนินงานระยะที่	 1	 ส้ินสุดลง	 มหาวิทยาลัยได้เริ่มโครงการพัฒนางานวิจัย 

และการสนบัสนนุงานวจิยัเชงิพืน้ที	่จงัหวดัอบุลราชธาน	ีระยะที	่2		โดยเพิม่เตมิประเดน็การบรหิารจดัการน�า้และประเดน็

ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

เอกสารอ้างอิง
อนิทริา	 ซาฮร์ี.	 2558.	 บทความมหาวิทยาลยัอบุลราชธาน:ี	 การจดัการงานวจิยัเพือ่พฒันาเชงิพืน้ทีจ่งัหวดัอบุลราชธาน.ี	 
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