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รายงานประจาํปี 2549 
 

ความเป็นมาของสถาบัน 
 
 สืบเน่ืองจากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในการ
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศให้ยัง่ยืน  งานพฒันานโยบายเชิงรุกท่ีสอดคล้องกบัการแก้ปัญหาของ
ประเทศ  จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องริเร่ิมเพ่ือให้พฒันาการของประเทศมีความต่อเน่ืองและมัน่คงในระยะยาว  
ความรู้และภูมิ ปัญญาของบุคลากรในประเทศเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญย่ิงในการพัฒนาประเทศ 
สถาบนัอุดมศึกษาซึ่งนบัได้ว่าเป็นศนูย์รวมท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรคลงัสมองท่ีมีความหลากหลายและ
แหลง่ผลติคลงัสมองท่ีสําคญัของประเทศ ถือได้วา่เป็นเส้นโลหิตสําคญัท่ีหลอ่เลีย้งพฒันาการของประเทศ  

ดังนัน้หากมีกลไกท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของสถาบันอุดมศึกษาให้
แข็งแกร่ง ดึงภูมิปัญญาจากสถาบันอุดมศึกษามาใช้อย่างถูกต้อง รวมทัง้การเช่ือมโยงความเช่ียวชาญจาก
แหล่งอ่ืนๆ มาร่วมกันคิดและร่วมกันทํา ก็จะยังประโยชน์ให้กับการพัฒนาประเทศในองค์รวมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ และยัง่ยืนสมตามเจตนารมณ์ของรัฐ    ท่ีจะนําไปสู่พฒันาการของแนวความคิดใหม่ๆ 
เชิงนโยบายท่ีเป็นรูปธรรมอยา่งแท้จริงและตอ่เน่ืองให้กบัประเทศ   

สถาบนัคลงัสมองของชาติ จึงได้รับการจดัตัง้ขึน้ เพ่ือสนองตอบความต้องการดงักล่าว นอกจากนีย้งั
รวมไปถึงการเช่ือมโยงเครือขา่ยจากระบบการศกึษาเพ่ือดําเนินการศกึษาวิจยัโครงการขนาดใหญ่ 

 
วสัิยทศัน์ 

 
 “สถาบนัคลงัสมองของชาติจะเป็นศูนย์รวมของเครือข่าย ผูเ้ชี่ยวชาญและองค์ความรู้เชิงบูรณาการทีท่นัสมยั
ของประเทศไทย ก่อใหเ้กิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อการพฒันาประเทศ” 
 
 สถาบนัคลงัสมองของชาติมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งคลงัความรู้และปัญญา 
เป็นแหล่งรวมปัญญาขนาดใหญ่ท่ีมีความหลากหลายอุดมด้วยทรัพยากรคลงัสมอง รวมทัง้ภูมิปัญญาจาก
หน่วยงานและองค์กรตา่ง ๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน และประชาสงัคม มาร่วมคดิ ร่วมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางปัญญา เพ่ือนําความรู้มาเป็นพลงัในการพฒันาประเทศ 
 

เป้าหมาย 
 

นําองค์ความรู้มาเป็นพลงัในการพฒันาประเทศให้มีประสทิธิภาพและยัง่ยืน 
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ภารกจิ 
 
- พัฒนากระบวนการจัดการและผลิตงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา

ระดบัอดุมศกึษา 
- จัดให้มีการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากภาคอุดมศึกษา ในประเด็นท่ีมี

ผลกระทบตอ่ การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เพ่ือเสนอแนะตอ่ภาครัฐ องค์กร
ท่ีเก่ียวข้อง และสงัคมโดยรวม  

- เป็นแกนกลางในการดําเนินงาน และประสานเครือข่าย ทางวิชาการ และสร้างความร่วมมือ ของ
สถาบนัอดุมศกึษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ภาครัฐและเอกชน ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ  

- อํานวยความสะดวก และการบริหารจดัการเครือขา่ย ความรู้รายสาขา  
- จดัทําฐานข้อมลูผู้ เช่ียวชาญ และฐานข้อมลูความรู้รายสาขา  
- เป็นสะพานเช่ือมด้านนโยบายไปยงัภาครัฐและสงัคมโดยรวม 

 
 

ยุทธศาสตร์การดาํเนินการ 
 
 เพ่ือให้สถาบนัสามารถดําเนินงานบรรลเุป้าหมายตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กําหนด
ยทุธศาสตร์ในการดําเนินงานออกเป็น 4 ยทุธศาสตร์ ดงันี ้
 
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งในองค์กร  

มาตรการท่ี 1  การสรรหาและแตง่ตัง้ผู้ทรงคณุวฒิุเป็นคณะกรรมการบริหารสถาบนัคลงัสมองของชาต ิ 
มาตรการท่ี 2  จดัโครงสร้างองค์กรท่ีเหมาะสม แบง่สว่นงานและความรับผิดชอบท่ีชดัเจน 
มาตรการท่ี 3  มีบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถรับผิดชอบในแตล่ะภาคสว่น มีการพฒันาบคุลากร

อยา่งตอ่เน่ือง ให้เป็นสงัคมแหง่การเรียนรู้ 
มาตรการท่ี 4  มีระบบงบประมาณท่ีโปร่งใสและสามารถให้บคุลากรปฏิบตังิานได้อยา่งคลอ่งตวั 
มาตรการท่ี 5  มีระบบการบริหารจดัการท่ีสร้างขวญักําลงัใจให้กบับคุลากรตามผลการปฏิบตังิาน 

 
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และการสร้างองค์ความรู้ 

มาตรการท่ี 1  สนับสนุนการศึกษาวิจัยให้แก่ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีการบูรณาการในหลากหลายสาขา ใน
ประเดน็ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาประเทศ 

มาตรการท่ี 2  เป็นแกนนําร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายทัง้ภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการ เพ่ือเสนอแนะแนวทางและแก้ปัญหาของประเทศได้อยา่งทนัการณ์ 
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มาตรการท่ี 3  ปฏิบัติงานในเชิงรุกเพ่ือริเร่ิมแนวคิดใหม่ ๆ โดยการศึกษาค้นคว้าและวิจัยร่วมกัน
ระหว่างหลายหน่วยงาน เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศ โดยมีความร่วมมือ
อยา่งใกล้ชิดระหวา่งหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน 

 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เครือข่ายข้อมูลที่ทนัสมัย 

มาตรการท่ี 1  สร้างระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ เช่ียวชาญและองค์ความรู้ท่ีทันสมัย มีข้อมูลท่ี
สมบูรณ์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีสามารถบริการให้ทุกหน่วยสามารถเรียกใช้ได้
อยา่งกว้างขวางตลอดเวลา 

มาตรการท่ี 2  มีเครือขา่ยร่วมเป็นคณะทํางานพฒันาระบบฐานข้อมลู 
 
4. ยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์และการขยายเครือข่าย  

มาตรการท่ี 1  ปฏิบตัิงานเชิงรุกร่วมกบัเครือข่าย  เช่น การเสวนาวิชาการท่ีเป็นประเด็นปัญหา หรือ 
เป็นปัญหาท่ีต้องแจ้งเตือนให้ผู้ เก่ียวข้องหรือสาธารณชน  

มาตรการท่ี 2  ประชาสมัพนัธ์ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและประชาสงัคมได้ทราบทิศทางและกิจกรรม
การดําเนินงานของสถาบนั เพ่ือสร้างแนวร่วมในการแก้ปัญหาประเทศ  
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การดาํเนินงานในปี 2549 
 
1. งบประมาณและแหล่งทุน 

สถาบนัคลงัสมองของชาติ ได้ดําเนินงานมาเป็นเวลาประมาณ 3 ปีเศษ  (กรกฎาคม 2546 – ธันวาคม 
2549) โดยได้รับงบประมาณจากภาครัฐผ่านมลูนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลยั สํานกังานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา โดยงบประมาณดงักลา่ว ร้อยละ 51 จดัสรรเพ่ือการศกึษาวิจยัและกิจกรรมเชิงวิชาการ สว่นท่ีเหลือ
จดัสรรเพ่ือการบริหารจดัการภายในสถาบนั 
 
2. กจิกรรมและโครงการศึกษาวจิัย 
2.1 โครงการศึกษาวจิัย  

30%

20%10%
10%

30%

ดา้นการศกึษา

ดา้นเยาวชน

ดา้นอาหารและสุขภาพ

ดา้นส ิง่แวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ดา้นบริหารรัฐกจิ

 
รูปที่ 1  สดัสว่นโครงการศกึษาวิจยัปี 2549 จําแนกตามสาขาการศกึษาวิจยั 

 
ด้านการศึกษา 

 โครงการวิจยัเพ่ือกําหนดยทุธศาสตร์ความร่วมมือด้านอดุมศกึษากบัตา่งประเทศ 

 โครงการ Brain-Based Learning for Universities (BBL4U) 

 โครงการสนบัสนนุเพ่ือพฒันาวารสาร ScienceAsia 
ด้านเยาวชน 

 โครงการพฒันาศกัยภาพเครือขา่ยเยาวชนต้นแบบสร้างพลงัเครือขา่ย สานใจชมุชน 

 โครงการวิจยันโยบาย การสง่เสริมศลิปะการละครเพ่ือการพฒันาเยาวชน 
ด้านอาหารและสุขภาพ 

 โครงการศกึษาระบบการจดัการความปลอดภยัด้านอาหารของประเทศไทย ระยะท่ี 2 
ด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

 โครงการประเมินความเสียหายและผลกระทบของคลื่นสนึามิตอ่ทรัพยากรชีวภาพบริเวณชายฝ่ังทะเล และ
การตดิตามผลการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรในระยะยาว 
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ด้านบริหารรัฐกจิ 

 โครงการความร่วมมือระหวา่งจงัหวดักบัสถาบนัการศกึษาในภมิูภาคตะวนัตกเพ่ือสนบัสนนุการบริหารงาน
จงัหวดัแบบบรูณาการ (Western Seaboard Development) 

 โครงการศกึษาข้อคดิเห็นเก่ียวกบัการแก้ไขเพิ่มเตมิรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 
 
2.2 เอกสารทางวชิาการ 
รายงานการศึกษา 

 โครงการ Brain-Based Learning for Universities (BBL4U) 

 โครงการประเมินความเสียหายและผลกระทบของคลื่นสนึามิตอ่ทรัพยากรชีวภาพบริเวณชายฝ่ังทะเล และ
การตดิตามผลการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรในระยะยาว 

 โครงการยทุธศาสตร์ความร่วมมือด้านอดุมศกึษากบัตา่งประเทศ 

 โครงการพฒันาศกัยภาพเครือขา่ยเยาวชนต้นแบบสร้างพลงัเครือขา่ย สานใจชมุชน 

 โครงการวิจยันโยบาย การสง่เสริมศลิปะการละครเพ่ือการพฒันาเยาวชน 

 โครงการศกึษาข้อคดิเห็นเก่ียวกบัการแก้ไขเพิ่มเตมิรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 
Policy Brief  

 ศลิปะการละครเพ่ือการพฒันาเยาวชน 

 การศกึษาระบบการจดัการความปลอดภยั ด้านอาหารของประเทศ 2548 (ฉบบัท่ี 2) 

 การพฒันาศกัยภาพเครือขา่ยเยาวชนต้นแบบสร้างพลงัเครือขา่ย สานใจชมุชน 
 
3. การสนับสนุนโครงการและกจิกรรม 
 โครงการศึกษาวิจัยท่ีสถาบันให้การสนับสนุนจะมีหลากหลายสาขา ท่ีผ่านมาสถาบันได้สนับสนุน
โครงการต่าง ๆ แบ่งได้เป็น 5 ด้าน คือ ด้านพลงังาน ด้านอาหารและสขุภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศกึษาและ
ด้านเยาวชน โครงการท่ีได้รับการสนบัสนนุ จะพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ คือ พิจารณาจากผลประโยชน์ท่ี
จะได้รับจากโครงการ จะต้องเป็นโครงการท่ีตอบสนองความต้องการของสงัคม จะเป็นข้อเสนอแนะและสร้าง
องค์ความรู้ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการแก้ปัญหาของประเทศ หรือเป็นการ
ปฏิบตัิการเชิงรุกเพ่ือแก้ปัญหาและเพ่ือการพฒันาประเทศในระยะยาว และจะต้องเป็นโครงการท่ีดําเนินงาน
จากผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้าน มีการบูรณาการผู้ เช่ียวชาญจากหลายสาขาและหลายหน่วยงาน นอกจากนีทุ้ก
โครงการจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของสถาบนั เพ่ืออนมุตัิโครงการและ
อนมุตัวิงเงินสนบัสนนุโครงการก่อน 
 
 
 
 



รายงานประจําปี 2549 –  สถาบนัคลงัสมองของชาติ                                     6 

4. จุดเด่นของการดาํเนินโครงการ 
 เน่ืองจากสถาบันเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก มีอัตรากําลังของเจ้าหน้าท่ีเพียงเล็กน้อย ดังนัน้การ
ดําเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่สถาบนัจะดําเนินงานในฐานะของผู้บริหารจดัการโครงการ
หรือเป็นแกนในการประสานกิจกรรมร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 การดําเนินงานโครงการศึกษาวิจยัท่ีสถาบนัให้การสนบัสนนุหรือสถาบนัสนบัสนนุร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืนนัน้ มีลกัษณะและจดุเดน่ในการดําเนินงาน สรุปได้ ดงันี ้

4.1 เป็นโครงการท่ีดําเนินการร่วมกนัระหว่างหลายหน่วยงานและมีผู้ เช่ียวชาญหลากหลายสาขา เป็น
การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยปฏิบัติและนักวิชาการในพืน้ท่ี มีการประสานการใช้
ทรัพยากรร่วมกนัเป็นกลุม่พืน้ท่ี ร่วมกนัแก้ปัญหาและบริหารจดัการด้วยหลกัวิชาการ  

4.2 เป็นโครงการท่ีศึกษาเป็นชุดโครงการ ครอบคลุมประเด็นปัญหาท่ีมีความเช่ือมโยงกัน เพ่ือให้
สามารถแก้ปัญหาหรือให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้อย่างครบวงจร และเกิดการบูรณาการ
ระหวา่งสาขา 

 
5. รายละเอียดโครงการ ปี 2549 
โครงการศกึษาวิจยัปี 2549 จําแนกตามภารกิจของสถาบนั เป็นรายโครงการ 

โครงการ 

ภารกจิสถาบนั 
ศูนย์ข้อมูล
ผู้เช่ียวชาญ 
และองค์
ความรู้ 

แกนนําจดั
กจิกรรมเชิง
บูรณาการ 

การ
ปฏบิัตงิาน
เชิงรุก 

1. โครงการวิจยัเพ่ือกําหนดยทุธศาสตร์ความร่วมมือด้าน   
    อดุมศกึษากบัตา่งประเทศ 

   

2. โครงการ Brain-Based Learning for  
    Universities(BBL4U) 

   

3. โครงการเพ่ือพฒันาวารสาร ScienceAsia    

4. โครงการพฒันาศกัยภาพเครือขา่ยเยาวชนต้นแบบสร้าง 
    พลงัเครือขา่ย สานใจชมุชน 

   

5. โครงการวิจยันโยบาย การสง่เสริมศลิปะการละครเพ่ือการ 
    พฒันาเยาวชน 

   

6. โครงการจดัตัง้ศนูย์ศกึษาระบบความปลอดภยัอาหารและ 
    โภชนาการ 

   

7. โครงการประเมินความเสียหายและผลกระทบของคลื่น 
    สนึามิตอ่ทรัพยากรชีวภาพบริเวณชายฝ่ังทะเล และการ
ตดิตามผลการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรในระยะยาว 
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โครงการ 

ภารกจิสถาบนั 
ศูนย์ข้อมูล
ผู้เช่ียวชาญ 
และองค์
ความรู้ 

แกนนําจดั
กจิกรรมเชิง
บูรณาการ 

การ
ปฏบิัตงิาน
เชิงรุก 

8. โครงการขยายผลต้นแบบการบริหารงานจงัหวดัแบบบรูณา
การ 

   

9. โครงการพนัธมิตรอดุมศกึษาเพ่ือการพฒันาจงัหวดัใน 
    พืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัตก: ยทุธศาสตร์การพฒันา 
    ภมิูภาค 

   

10.โครงการศกึษาข้อคดิเห็นเก่ียวกบัการแก้ไขเพิ่มเตมิ 
     รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 

   

รวม 3 7 5 
 
หมายเหต:ุ บางโครงการนบัซํา้เน่ืองจากสอดคล้องกบัภารกิจมากกวา่ 1 ด้าน 

3

7

5

ศูนย์ขอ้มูลผูเ้ชีย่วชาญและองคค์วามรู ้

แกนนําจัดกจิกรรมเชงิบูรณาการ

การปฏบัิตงิานเชงิรุก

 
รูปที่ 2 จํานวนโครงการศกึษาวิจยัปี 2549 จําแนกตามภารกิจของสถาบนั เป็นรายโครงการ 

 
 
 
 
 
 



 



 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

ด้านการศกึษาด้านการศกึษา  
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โครงการวจัิยเพ่ือกาํหนดยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านอุดมศึกษากับต่างประเทศ 

 
 โครงการวิจัยเพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านอุดมศึกษากับต่างประเทศเป็นโครงการท่ี
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมายให้สถาบันคลังสมองของชาติดําเนินการ  เพ่ือจัดทํา
ยุทธศาสตร์ท่ีตอบสนองต่อเป้าหมายของการอุดมศึกษาและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวกับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ  ซึง่ผลจากการศกึษาข้อมลูทัง้แหลง่ข้อมลูทตุิยภมิูและปฐมภมิู โดยการสมัภาษณ์แบบ
เจาะลึกและระดมความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทัง้ผู้ ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
ภาครัฐและเอกชน ผู้บริหารหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการเก็บรวบรวมข้อมลูด้านความร่วมมือด้านอดุมศกึษา
จากสถาบนัอดุมศกึษาและหน่วยงานในตา่งประเทศ โดยมีประเทศเวียดนามและประเทศจีน (มณฑลยนูนาน) 
เป็นกรณีศึกษา รวมทัง้การสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มนักศึกษานานาชาติท่ีมาศึกษาในประเทศไทย และ
นักศึกษาไทยในต่างประเทศรวมทัง้อาจารย์ไทยท่ีอยู่ในโครงการแลกเปล่ียนระหว่างประเทศ มีรายละเอียด 
ดงันี ้
 
นโยบายและสถานการณ์ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านอุดมศึกษา 

1. นโยบายการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมในภาพรวม สาระสําคญัของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม 
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 พ.ศ. 2545-2549 ได้ให้ความสําคญักับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความสมดลุและ
ยัง่ยืน  

2. แผนพฒันาการศกึษาของประเทศ ภายใต้แผนฯ ประเทศดงักลา่ว ได้มีการจดัเตรียมการปฏิรูประบบ 
การศกึษาให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม สร้างกระบวนการเรียนรู้ตอ่เน่ืองตลอดชีวิต
เพ่ือรองรับสงัคมฐานความรู้ อนัเป็นท่ีมาของการกําหนดยทุธศาสตร์การปฏิรูปการศกึษา  

3. แนวนโยบายด้านตา่งประเทศของกระทรวงศกึษาธิการ ได้มีการระบกุารดําเนินงานในกรอบกว้าง ๆ 
ไว้ ได้แก่  

 ผลกัดนัให้ข้อตกลงท่ีรัฐบาลทําไว้กบัประเทศตา่ง ๆ บงัเกิดผลในทางปฏิบตั ิ

 สง่เสริมให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์กบัประเทศต่างๆ ทัง้ในรูปแบบการร่วมสมัมนา 
การจัดโครงการร่วม การแลกเปล่ียนบุคลากรและการส่ือสารด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมยัใหม่ 

 ใช้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือทางยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญในการสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศ โดยเฉพาะในระดบัภมิูภาค 

 ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในสาขาวิชาท่ีประเทศมีความเข้มแข็ง หรือ
สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์การพฒันาให้ประเทศมีความเป็นผู้ นํา  

 ใช้ศกัยภาพของนกัวิชาการไทยท่ีอยูใ่นประเทศตา่งๆ  เพ่ือสร้างเครือขา่ยความร่วมมือทางวิชาการ
กบัประเทศเหลา่นัน้ 
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 ส่งเสริมให้นักศึกษาไทยไปศึกษาในต่างประเทศในสาขาท่ีขาดแคลนและจําเป็น ซึ่งไม่สามารถ
ผลติเองได้ 

4. วิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างความร่วมมืออดุมศกึษากบัต่างประเทศ และการพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมด้านอ่ืนๆ ในหลกัการการพฒันาศกึษาเป็นเป้าหมายหลกัของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ เป็นหวัใจ
และรากฐานของการพฒันาเศรษฐกิจเพ่ือเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถการแขง่ขนั  
 
สถานการณ์ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการพัฒนา 

1. ผลการพฒันาและการระดมความร่วมมือกบัตา่งประเทศ  จากการประเมินผลการพฒันาระยะคร่ึง 
แผนฯ 9 ในภาพรวมพบว่า แม้เศรษฐกิจจะฟื้นตวัจากวิกฤตในช่วงแผนฯ 8 แต่ยังขาดความสมดุลของการ
พฒันาทางด้านเศรษฐกิจ สงัคมและสิง่แวดล้อม 

2. ประเดน็ปัญหาสําคญัของการอดุมศกึษาไทย ปัญหาท่ีสําคญัได้แก่ การศกึษาพืน้ฐานอ่อนแอ  
ทิศทางการพฒันาอดุมศกึษาในภาพรวมยงัไม่ชดัเจน และสถาบนัอดุมศกึษาปรับตวัไม่ทนัตอ่การเปล่ียนแปลง
ไปสูค่วามเป็นสากล 
 
โอกาสการแสวงหาความร่วมมือด้านอุดมศึกษาในเวทรีะดับภมูิภาคและประเทศสาํคัญ 

 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุม่สมาชิกอาเซียนเก่า ได้แก่ สงิคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซียและ ไทย  มีระดบัการ 

พฒันาค่อนข้างใกล้เคียงกนั โดยสิงคโปร์และมาเลเซีย มีความก้าวหน้ากว่าไทยใน
หลายด้าน โดยเฉพาะการศึกษา สําหรับสมาชิกอาเซียนใหม่ได้แก่ กัมพูชา ลาว 
พม่าและเวียดนาม ซึง่ยงัมีระดบัการพฒันาน้อยกวา่ประเทศไทย  โดยเฉพาะในสว่น
ท่ีเก่ียวกบัการอดุมศกึษามีการให้ทนุการศกึษาแก่นกัศกึษาของประเทศในกลุม่นีม้า
ศกึษาในประเทศไทยอยา่งตอ่เน่ือง 

เอเชียตะวันออก  กลุ่มประเทศท่ีสําคญั ได้แก่ จีน ญ่ีปุ่ น เกาหลี ซึ่งกลุ่มประเทศนีเ้ป็นแหล่งสําคัญ
ด้านความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่กลุ่ม
อาเซียน ไทยจึงใช้โอกาสนีส้ร้างความสมัพันธ์อย่างสมดุลเพ่ือเพิ่มอํานาจในการ
เจรจาตอ่รอง ให้เกิดการแลกเปล่ียนประสบการณ์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี  ประเทศ
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ไทยยงัมีโอกาสขยายบริการธุรกิจการศกึษาของไทยในกลุม่นี ้ในสาขาวิชาท่ีประเทศ
ไทยมีความเข้มแข็ง 

แปซิฟิก  กลุม่ประเทศท่ีสําคญั คือ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ประเทศไทยได้มีการลงนามใน
การจัดทําข้อตกลงการค้าเสรีทวิภาคีกับประเทศทัง้ 2 และประเทศทัง้ 2 ยังมี
ความสัมพันธ์ด้านการศึกษาทัง้ระดบัมัธยมและอุดมศึกษากับประเทศไทยอย่าง
ใกล้ชิด ในฐานะท่ีเป็นตลาดนําเข้านกัเรียน นกัศกึษาจากประเทศไทยจํานวนมากใน
แต่ละปี การเปิดเสรีภาคบริการ เป็นโอกาสให้การลงทุนด้านการศึกษาจากทัง้ 2 
ประเทศหลัง่ไหลเข้ามาในประเทศไทยในรูปแบบตา่ง ๆ มากขึน้ 

อเมริกาเหนือ  ประกอบด้วยประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกามี
ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลายาวนาน โดยสหรัฐอเมริกาได้ให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ รวมทัง้การให้ทุนการศึกษาวิจัยด้านต่าง ๆ 
แก่ประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง กลยทุธ์ท่ีสําคญัในการสร้างความร่วมมือกบัประเทศ
สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นการเพิ่ม โอกาสการพัฒนาศักยภาพของ
สถาบนัอดุมศกึษาไทยและการเพิ่มขีดความสามารถการแขง่ขนัของอดุมศกึษาไทย 

ยุโรป  ประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความหลากหลายในระดบัการพฒันา ประเทศท่ีสําคญัใน
กลุ่มนี ้ได้แก่ เยอรมัน สหราชอาณาจักรและฝร่ังเศส ไทยมีการจัดทําข้อตกลงว่า
ด้วยความเป็นหุ้นสว่นและความร่วมมือระหว่างกนัครอบคลมุทกุสาระการพฒันา ท่ี
สําคญัคือ เป็นศนูย์กลางทางการอุดมศึกษานานาชาติ ประเทศไทยจึงมีโอกาสได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนาการศึกษากับกลุ่มสหภาพยุโรป 
พร้อมกบัการเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือกบัการแขง่ขนัด้านบริการการศกึษา 

เอเชียใต้  ประเทศท่ีสําคัญในกลุ่มนี  ้ได้แก่ อินเดีย ภูฏาน บังคลาเทศ ศรีลังกา เนปาล 
ประเทศไทยเห็นโอกาสการขยายช่องทางการค้ากบัประเทศในภมิูภาคเอเชียใต้ จึง
เข้าร่วมกลุ่ม BIMST-EC ซึ่งความร่วมมือด้านอุดมศึกษาสามารถสอดแทรกเข้าไป
กบัประเดน็การพฒันา 

เอเชียตะวันออกกลาง  เป็นภูมิภาคท่ีมีความอ่อนไหวมากท่ีสุดในโลก ทัง้ด้านเศรษฐกิจ การเมืองและ
วฒันธรรม และเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีสําคญัเน่ืองจากเป็นแหล่งนํา้มันดิบและก๊าซ
ธรรมชาติ แม้วว่าประเทศไทยจะมีความสัมพันธ์กับกลุ่มนีม้านานแต่ไม่สามารถ
พฒันาให้กว้างขวางกวา่นี ้ อยา่งไรก็ตาม ประเทศไทยมีแนวทางในการขยายโอกาส
การเรียนรู้ของนักศึกษามุสลิมในประเทศไทย ตลอดจนโอกาสการแลกเปล่ียน
นกัศกึษากบักลุม่ประเทศในตะวนัออกลางซึง่เป็นสะพานเช่ือมตอ่ความสมัพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจและสงัคมท่ีสําคญัอีกทางหนึง่ 

อเมริกาใต้  เป็นตลาดสินค้าขนาดใหญ่และมีประชากรจํานวนมาก แต่ความสมัพันธ์ระหว่าง
ไทยกับประเทศในภูมิภาคนีย้งัมีอยู่อย่างจํากัด เน่ืองจากระยะทางท่ีห่างไกลและ
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ภาษา  รัฐบาลได้มีการจดัเวทีเพ่ือพฒันาความร่วมมือกบักลุม่ประเทศแถบอเมริกา
ใต้ ในประเด็นการพฒันาต่างๆ ทัง้ยงัได้มีความพยายามจดัทําข้อตกลงการค้ากับ
ประเทศชิลีและเปรู ความร่วมมือด้านการศึกษาจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการ
เสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัให้มากขึน้ 

 
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านอุดมศึกษากับต่างประเทศในภาพรวม 
 ยทุธศาสตร์ความร่วมมือด้านอดุมศกึษากบัตา่งประเทศในภาพรวม มุ่งสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีด
ความสามารถของอดุมศกึษาไทยให้เป็นศนูย์กลางอดุมศกึษาของภมิูภาค และได้รับการยอมรับจากนานาชาต ิ
ซึง่จะทําให้ธุรกิจการศกึษาเป็นแหลง่รายได้ท่ีสําคญัของประเทศ คือ 
ยทุธศาสตร์ท่ี 1   ทําให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางอดุมศกึษาของกลุม่ประเทศอนภุมิูภาคลุม่แม่นํา้ 

โขง (GMS) ภายใน 10 ปี  (พ.ศ. 2550-2559) 
ยทุธศาสตร์ท่ี 2  ทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุดมศึกษาของภูมิภาคอาเซียน ภายใน 20 ปี  

(พ.ศ. 2550-2569) 
ยทุธศาสตร์ท่ี 3  ทําให้ประเทศไทยมีรายได้จากธุรกิจอุดมศึกษาไม่ต่ํากว่าปีละ 8,000 ล้านบาท  

(พ.ศ. 2569) 
 โดยมีกลยุทธ์ท่ีสําคัญในการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ อันได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถของ
สถาบนัอุดมศกึษาไทย การสร้างสร้างความร่วมมือเพ่ือยกระดบัอดุมศกึษาไทยสู่มาตรฐานสากล การดําเนิน
ความร่วมมือเชิงรุกในการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ การปรับกฎระเบียบให้เอือ้อํานวยต่อการพฒันา
ความร่วมมือระหว่างประเทศ การสร้างจุดขายของอุดมศึกษาไทยเพ่ือโอกาสระดมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ และขยายตลาดธุรกิจอดุมศกึษาไทย 

นอกจากนี  ้ยังมียุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศในระดับภูมิภาค 
ยทุธศาสตร์ในเวทีพหภุาคี และองค์การระหว่างประเทศ เสริมสร้างให้ยทุธศาสตร์ในภาพรวมบรรลเุป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยุทธศาสตร์
ความร่วมมือกบัภมิูภาคเอเชียตะวนัออก ยทุธศาสตร์ความร่วมมือกบัภมิูภาคแปซิฟิก ยทุธศาสตร์ความร่วมมือ
กบัภมิูภาคอเมริกาเหนือ ยทุธศาสตร์ความร่วมมือกบัภมิูภาคยโุรป ยทุธศาสตร์ความร่วมมือกบัภมิูภาคเอเชีย
ตะวนัออกกลาง ยทุธศาสตร์ความร่วมมือกบัภมิูภาคอเมริกาใต้ และยทุธศาสตร์ความร่วมมือด้านอดุมศกึษาใน
เวทีพหภุาคีและองค์การระหวา่งประเทศ 
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โครงการ Brain-Based Learning for Universities (BBL4U) 
 

สถาบันอุดมศึกษาไทยในปัจจุบันได้พัฒนาก้าวหน้าไปใน
หลายๆด้าน ทัง้การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลยัไทยได้ผลิตบณัฑิตท่ีมีคณุภาพออกมาหลายรุ่น  อย่างไร
ก็ตาม  คุณภาพการเ รียนการสอนไม่ได้ขึ น้อยู่กับคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยแต่อย่างเดียว หากขึน้อยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ทัง้
สภาพรอบๆมหาวิทยาลยั คณุภาพของอาจารย์ คณุภาพของนกัศกึษา

ท่ีเข้ามาเรียน   ท่ามกลางเสียงบรรยายของอาจารย์หน้าชัน้เรียน ตัง้แต่ชั่วโมงเช้าถึงเย็น พฤติกรรมของ
นกัศกึษาจํานวนมากท่ีนัง่เรียงแถวอยู่ในห้องตอบสนองตอ่การบรรยายในทิศทางตรงข้ามกบัการสนองตอบต่อ
สิง่เร้าภายนอกอยา่งชดัเจน บางคนไม่เคยแม้แตเ่ฉียดกายเข้ามาห้องเรียน จํานวนไม่น้อยเข้าสาย ออกก่อน เข้า
มาเรียนแตน่ัง่หลบั เหม่อลอย ไม่ใสใ่จ หลายคนคยุกบัเพ่ือนข้างๆ  แอบคยุโทรศพัท์ เลน่เกมส์ ดคูลิปภาพทาง
มือถือ ทานขนม  แต่งหน้าทาปาก อ่านการ์ตูน อ่านข่าวฟุตบอล ฯลฯ และมีไม่น้อยดึงเอางานวิชาอ่ืนท่ีถึง
กําหนดสง่มาทําอยา่งขยนัขนัแข็ง  ฉะนัน้ในห้องเรียนหนึง่ๆ  จะพบนกัศกึษาเพียงไม่ก่ีคนเท่านัน้ท่ีสนองตอบตอ่
การบรรยายของอาจารย์อยา่งกระตือรือร้น ใฝ่รู้ ใฝ่ถาม ขบคดิ และต้องการสนทนาวิสาสะทางปัญญากบัผู้สอน 
คุณภาพนักศึกษากลายเป็นสิ่งท่ีถูกตัง้คําถามอย่างมาก นับวันนักศึกษาให้ความสนใจเรียนน้อยลง ไม่เข้า
ห้องเรียน สนใจเท่ียวเตร่ ไม่มีสัมมาคารวะ  อาจารย์กับนักศึกษาดูเหมือนว่ากําลังคุยกันคนละภาษา สิ่งท่ี
อาจารย์สอนมกัจะไม่เข้าสมองนกัศกึษาเลย นกัศกึษาไม่เข้าใจสิง่ท่ีอาจารย์สอนแม้แตน้่อย แม้จะตัง้ใจฟังอยา่ง
เตม็ท่ีตลอดคาบเรียนแล้วก็ตาม  
 ช่วงเวลาส่ีปีในมหาวิทยาลัย คือ หัวเลีย้วหัวต่อท่ีสําคัญต่อการพัฒนาประเทศของเราในอนาคต 
เพราะถ้าเราไม่สามารถทําให้นกัศกึษาก้าวข้ามภาวะ passive learners ได้ ไม่แน่ว่า วนัข้างหน้าเราก็จะพบกบั 
passive workers และ passive families กลาดเกล่ือนสงัคมไทย สิ่งเหล่านีไ้ด้กระตุ้นเตือนให้อาจารย์
มหาวิทยาลัยแสดงบทบาทอย่างจริงจังต่อการจัดการเรียนการสอนท่ีเอือ้ให้สมองท่ีพร้อมจะเรียนรู้ด้าน
สร้างสรรค์ของเด็กนกัศกึษาได้พฒันาอย่างเต็มท่ี  มีประสิทธิภาพ และตอ่เน่ือง   ขณะเดียวกนัมหาวิทยาลยัใน
ฐานะหน่วยจดัการการเรียนรู้ท่ีสําคญัก็น่าจะเข้ามามีส่วนในการช่วยคิดค้น สร้างกระบวนการการเรียนรู้แบบ 
BBL เพ่ือทําให้เยาวชนของเรากลายเป็น “ผู้ ต่ืน” ทัง้ในแงข่องการเรียนรู้อย่างมีสขุ และใช้พลงัทางสมองของเขา
ไปทางสร้างสรรค์เพ่ือการพฒันาประเทศในอนาคตได้   

ภายใต้สภาพการณ์ดงักล่าวข้างต้น มีคณาจารย์ และนกัการศกึษาหลายท่านหนัมาให้ความสนใจต่อ
วิธีการจัดการศึกษาท่ีกว้างขวางกว่าเดิม และพยายามนําแนวคิดใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการจัดการการศึกษาใน
ระดบัอดุมศกึษาอยู่เป็นระยะ  กระทัง่ทศวรรษท่ีผ่านมา แนวคิดใหม่ท่ีว่าด้วย การเรียนรู้บนฐานสมอง (Brain-
based learning /Brain Compatible learning)  ซึง่สว่นหนึ่งเติบโตคลี่คลายมาจากการพฒันานวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์  2 ชนิด คือ PET- Positron Emission Topography และ MRI-Magnetic Resonance Imaging 
ได้ทําให้การอธิบายการเรียนรู้ในสมองของมนษุย์แต่ละคนมีรายละเอียดท่ีลกึซึง้ไปกว่าคําอธิบายแบบเดิมท่ีใช้
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การสงัเกตจากภายนอก เพราะสามารถตอบได้ว่า โครงสร้างของสมองทํางานอย่างไร และดเูสมือนว่า แนวคิด 
BBL ได้ผนวกรวมเอาแนวคดิการจดัการศกึษาท่ีกลา่วไปข้างต้นไว้เป็นสว่นหนึ่งแล้ว พร้อมกบัมีข้อเสนอท้าทาย
มากขึน้เก่ียวกบั กญุแจสําคญัทีก่่อใหเ้กิดการเรียนรู้    

สถาบันคลังสมองของชาติได้เห็นความสําคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติ จึงได้สนับสนุน
โครงการวิจยั BBL4 U (Brain-based Learning for University) แก่กลุ่มอาจารย์ท่ีมีความสนใจในการนํา
ทฤษฎี Brain-based Learning โดยทําการวิจยักบัการเรียนการสอนในระดบัอดุมศกึษาของไทย ซึง่คณะวิจยั
โครงการนีเ้ป็นอาจารย์สายสังคมศาสตร์ท่ีมีความสนใจในแนวทางการเรียนการสอนแบบ Brain-based 
Learning ใน 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2 คน ทดลองใน 3 วิชา, 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์ลําปาง 2 คน ทดลองใน 2 วิชา และมหาวิทยาลยัศิลปากร 1 คน ทดลองใน 4 
วิชา  ระยะเวลาวิจยัทัง้สิน้ 1 ปี 6 เดือน (ตัง้แตปี่การศกึษา 2548 ถึงปีการศกึษา 2549/1) กลุม่เป้าหมายสําคญั
ของโครงการนัน้ จะไม่ได้คดัสรรกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนกัศกึษากลุม่พิเศษ เพราะเห็นว่าปัญหาในการเรียนรู้ของ
เยาวชนหญิง-ชาย คือ ปัญหาร่วมในระดบัอดุมศกึษาของไทย หากจะมีเกณฑ์ในการคดัเลือกกลุม่เป้าหมายอยู่
บ้างก็คงจะเป็นนกัศกึษาท่ีอยูใ่นความดแูลของกลุม่คณาจารย์ท่ีสมคัรใจท่ีจะประยกุต์ใช้หลกัการเรียนรู้บนฐาน
สมอง  

ในการดําเนินงานวิจัย คณะวิจัยได้เร่ิมโครงการจากการพิจารณาปรากฏการณ์ปัญหาอันเกิดจาก
สภาพของการจดัการเรียนการสอนในระดบัอดุมศกึษาโดยเฉพาะอยา่งย่ิงสาขาวิชาทางสงัคมศาสตร์ เราจะพบ
ลกัษณะสําคญัๆ บางประการ กลา่วคือ  

(1) การออกแบบโครง-เนือ้หารายวิชา (course description / outline) สําหรับการเรียนรู้ของ
นกัศกึษาขึน้อยู่กบัผู้สอนเป็นรายบคุคลหรือคณะผู้สอนร่วม และเป็นแบบแผนท่ีกําหนดมาคอ่นข้างตายตวั ไม่
ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษา และตอบคําถามให้พวกเขาว่า จะต้องเรียนรู้เร่ืองนัน้ไปทําไม ต้องรู้จริงหรือ 
เก่ียวข้องอยา่งไรกบัสิง่ท่ีเขารู้มาก่อนหรือไม่ รู้แล้วเอาไปใช้ประโยชน์อะไร  

(2) สว่นใหญ่ “การสอน” จํากดัอยู่แค่การถ่ายทอดความรู้ท่ีอยู่ในรูปของข้อมลูผ่านกระบวนการ
ให้ผู้ เรียนบันทึกคําสอน (lecture-based) ดงันัน้ ผู้สอนจึงเป็นฝ่ายให้ 
ผู้ เรียนคือฝ่ายรับ กลายสภาพเป็นนกัจด lecture หรือ อดัสําเนา lecture 
มาอ่านก่อนสอบ และด้วยวิธีการนี ้ประสทิธิภาพการเรียนรู้ของนกัศกึษาจึง
ผกูไว้กบัความสามารถของผู้สอนว่า มีคณุภาพเพียงใด และเป็นการสอนท่ี
หยิบใช้คลังข้อมูล-ความรู้จากฐานของตัวผู้ สอน มากกว่า ฐานข้อมูล-
ความรู้อ่ืนท่ีอยูร่ายล้อมตวัพวกเขาอยู ่ 

(3) การประเมินผลการเรียนรู้  ประกอบไปด้วย การทดสอบ
ย่อยๆ (quiz) การมีส่วนร่วมในชัน้เรียน การเข้าชัน้เรียน และการทดสอบ
กลางภาค-ปลายภาคท่ีนกัศึกษาจดจําจาก lecture หรือ ตวับท(texts) ท่ีผู้สอนแนะนําให้ไปอ่านเป็นหลกั  
นอกจากนี ้ผู้สอนมกัจะฝึกทกัษะการค้นคว้าด้วยการมอบหมายให้นกัศกึษาทํารายงาน (term paper) หรือ ทํา
โครงงาน (term project) ท่ีวางอยู่บนฐานของ content-based  ซึง่ข้อจํากดัต่อการสร้างความเข้าใจในเชิง
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บูรณาการต่อศาสตร์ต่างๆ อยู่ค่อนข้างมาก ทัง้นีส้าเหตปุระการหนึ่งเน่ืองมาจาก นักศึกษาไทยในปัจจุบนัมี
ฐานความรู้ และประสบการณ์น้อยมาก เราจงึมกัได้ยินอยูเ่สมอวา่ รายงานท่ีนกัศกึษาสง่มาจํานวนมากเป็นการ
ตดัแปะข้อมลู หรือเป็น copy paper    
 
โจทย์สาํคัญของ BBL4U 

โครงการ BBL4U เป็นโครงการวิจยัเชิงปฏิบตัิการท่ีต้องการจะตอบคําถามสําคญัในการจดัการเรียน
การสอนสายสงัคมศาสตร์ในระดบัมหาวิทยาลยัทัง้สามแห่งว่า เราสามารถนําแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้บนฐาน
สมองมาประยุกต์ใช้ในการพฒันาระบบการเรียนรู้ให้กบันกัศึกษาในมหาวิทยาลยัได้จริงหรือไม่ ถ้าสามารถ
ประยกุต์ไดจ้ะมีคณุภาพเพียงใด ภายใตเ้งือ่นไขและบริบทใด  จากโจทย์หลกันําไปสูโ่จทย์ท่ีเป็นรูปธรรมอย่าง
น้อย 4 ประการ กลา่วคือ (1) โครงการฯ สามารถท่ีจะประยกุต์ใช้หลกัการ BBL ในการเรียนการสอนเพ่ือเปล่ียน
ผู้ เรียนจากสภาพของคนซงักะตาย (passive learner) ไปเป็นผู้ ต่ืน (active learner) ได้หรือไม่ อย่างไร (2) 
โครงการฯ สามารถท่ีจะสร้างกระบวนการในการปรับเปล่ียนมุมมองของผู้ เรียนจากการเป็นผู้ รับความรู้ 
กลายเป็น ผู้ ท่ีสามารถสร้างความรู้ได้ (constructive learning) หรือไม่ อย่างไร  (3) โครงการฯ สามารถทําให้

ผู้ เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้และใช้ความรู้ได้เอง (skilled 
learner) หรือไม่ อย่างไร และ (4) โครงการฯ สามารถทําให้
นักศึกษามีความศักยภาพในการจัดการอารมณ์ของตนเอง 
(emotional intelligence) ได้หรือไม่ อยา่งไร 
 โครงการ BBL4U มองการทําวิจยัเชิงปฏิบตัิการครัง้นี ้
ในรูปของกระบวนการ อนัประกอบไปด้วย  4 สว่นท่ีสมัพนัธ์กนั 
ดงัตอ่ไปนี ้

ส่วนที่ 1  การพัฒนาศักยภาพของคณะวจิัย  
เน่ืองด้วยสาระหลกัของโครงการฯ เป็นความพยายามในการประยุกต์ศาสตร์ของวิทยาศาสตร์ ทาง

สมองเข้ากบัศาสตร์ของการจดัการศกึษา โดยมีคณาจารย์และนกัศกึษากลุม่เป้าหมายอยู่ในสายสงัคมศาสตร์
ทัง้สามสถาบนั ซึง่คณะวิจยัตระหนกัดีวา่ BBL เป็นเร่ืองใหม่และไม่ได้เป็นชดุความรู้สําเร็จรูป ดงันัน้ จึงได้มีการ
จดักระบวนการหนนุเสริมคณะวิจยัได้เรียนรู้เพ่ือพฒันาศกัยภาพของตนในฐานะ “อาจารย์ BBL” อย่างตอ่เน่ือง
และเป็นรูปธรรม โดยได้ดําเนินการศกึษาทบทวนววรณกรรมท่ีเก่ียวข้องทัง้ไทยและตา่งประเทศ, จดั Workshop 
กบัผู้ เช่ียวชาญการจดัการเรียนการสอนแบบ Brain based Learning และจดัประชมุกบัผู้ทรงคณุวฒิุเป็นระยะ 
เพ่ือขอคําแนะนําเพ่ือนําไปพฒันาการดําเนินงานวิจยั 
ส่วนที่ 2  การพัฒนาแนวทางการสอนแบบ BBL (BBL teaching approach)  

           คณะวิจยัเร่ิมจากการประยกุต์หลกัการ BBL ท่ีได้จากการสํารวจเบือ้งต้นและจากงานสว่นแรกไป 
ประยกุต์เข้ากบัการเรียนการสอนในรายวิชาตา่งๆ โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้ 

ขัน้ตอนที่ 1: การสร้างโจทย์การเรียนรู้   คณาจารย์ในแตล่ะสถาบนัจะสร้าง “โจทย์การเรียนรู้” ในแต่
ละวิชา โดยพยายามท่ีจะให้โจทย์การเรียนรู้นีส้มัพนัธ์กับโจทย์หลกัของโครงการ ฯ ขณะเดียวกันก็เป็นโจทย์การ
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เรียนรู้ท่ีมีความยืดหยุ่นพอต่อปรับเปล่ียน-แก้ไข และเปิดทางให้ผู้ เรียนก้าวเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างโจทย์การ
เรียนรู้ของตนเองให้มากท่ีสดุ 

ขัน้ตอนที่ 2: การออกแบบกระบวนการ  ภายใต้โจทย์การเรียนรู้หลกั (อาจจะแตกย่อยเป็นโจทย์
รอง) คณาจารย์แตล่ะสถาบนัจะออกแบบกระบวนการในการเรียนรู้ (ขัน้ตอน แบบการเรียนรู้ กิจกรรม) คร่าวๆ 
วา่เป็นอยา่งไรบ้าง แตล่ะขัน้จะใช้เคร่ืองมือ และสิง่แวดล้อมแหง่การเรียนรู้อะไร อยา่งไร โดย 

1. เคร่ืองมือการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นสมอง (tools of active learning)  
อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านมีเกณฑ์สําคญัๆ ในการพิจารณาคดัสรรอย่างน้อย 3 ประการ คือ หนึ่ง-เคร่ืองมือนี ้
เหมาะสมกบัสภาพสมองของเด็ก (situation of brain) หรือไม่ สอง--เคร่ืองมือนีเ้หมาะสมกบัเนือ้หา (content) 
หรือไม่ และสดุท้าย-เคร่ืองมือนีเ้หมาะสมกบักระบวนการ (process) หรือไม่ อย่างไร  การใช้เคร่ืองมือแตล่ะ
แบบ แตล่ะชนิด คณาจารย์แต่ละสถาบนัยงัต้องประเมินว่า จงัหวะในการใช้ว่าจะใช้เม่ือใด ใช้อย่างไร และใช้
กบัใคร อีกด้วย  ตวัอยา่งเคร่ืองมือในการเรียนรู้  เช่น 

 ตัวส่ืออันชาญฉลาดและเหมาะสม (smart and compatible media) อาทิ ภาพถ่าย เพลง 
ภาพยนตร์ หนงัสัน้ สารคดี ข่าว ฯลฯ  ส่ือเหลา่นีมี้อย่างน้อย 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ส่ือปรากฏอยู่
ตามท้องตลาด ผา่นสายตาเดก็ๆ ไป และ ส่ือท่ีผลติขึน้จากการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้สอน/นกัศกึษา 
(โครงการจะสร้างกลไกในการหมนุเวียนการใช้ส่ือแตล่ะชิน้ข้ามสถาบนัด้วย)  

 เอกสารประกอบ / คําสรุปบรรยาย” ทัง้เต็มรูปแบบหรือผ่านการย่อย สรุป ดดัแปลง โดย
อาจจะประกอบสร้างให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ อาทิ ปิดเอกสารประกอบไว้บนผนัง
ห้องเรียน ขณะท่ีหน้าห้องนกัศึกษากําลงัอภิปรายในประเด็นนัน้ เม่ือนกัศึกษาเผชิญกับโจทย์ท่ี
ต้องค้นหาความหมายเพิ่มเติมพวกเขาจะเรียนรู้ด้วยการเช่ือมสัมพันธ์ระหว่างเวทีอภิปราย-
เอกสารเสริมบนผนงั เป็นต้น  

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) หรือ เวทีสนทนาตามธรรมชาติ(dialogue) ตาม
เง่ือนไขท่ีนกัศกึษาแต่ละกลุ่มเกิดความสนใจ และต้องการเรียนรู้ในโจทย์ตา่งๆ ให้ลกึซึง้ขึน้กว่าท่ี
เกิดในชัน้เรียน 

  การออกภาคสนาม (field trips) เป็นทัง้เคร่ืองมือและสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้  สนามท่ีใช้ใน
กระบวนการ BBL ไม่ใช่สนามท่ีอยู่ในภาวะน่ิงและปลอ่ยให้สมองของนกัศกึษาค้นหาความหมาย
ไปเองโดยลําพงั ทว่าเป็น “สนามท่ีมีชีวิตชีวา” ในการตอบโจทย์การเรียนรู้ การค้นพบตวัเอง และ
รู้จกัผู้ อ่ืนมากขึน้ๆ  อาทิ สนามท่ีมีความแตกต่างทางภูมิประเทศ เศรษฐกิจ วฒันธรรมจากสิ่งท่ี
นกัศึกษาคุ้นเคย สนามท่ีมีเหตกุารณ์สําคญัๆ กําลงัมีประเพณีพิธีกรรม หรือกระทัง่สนามท่ีดคูุ้ย
เคยในชีวิตของพวกเขา แต่สมองไม่เคยหาความหมายนัน้พบ กระทัง่มีโจทย์บางโจทย์ของการ
เรียนรู้ขึน้มา     

2. การสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ (enriched environment) คณะวิจยัจะแยกออกเป็น 2  
แบบ คือ การจดัการกบัสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (physical environment) กบัการจดัการกบัสิ่งแวดล้อมทาง
อารมณ์ (emotional environment) 



รายงานประจําปี 2549 –  สถาบนัคลงัสมองของชาติ                                     16 

ขัน้ตอนที่ 3: การพจิารณาผลผลิตของการเรียนรู้ของนักศึกษา  สิง่ท่ีอาจารย์ผู้ เข้าร่วมโครงการฯ 
ต้องพิจารณาอย่างละเอียดลออเก่ียวกบัผลผลิตท่ีหลากหลายของการเรียนรู้ของนกัศกึษาในแต่ละครัง้ มีอย่าง
น้อย 2 ประการท่ีเก่ียวข้องกนั กลา่วคือ  

1. การทําความเข้าใจเพ่ือจําแนกวิธีการเรียนรู้ของสมองนกัศกึษา ซึง่เบือ้งต้นอาจจะแยกออกเป็น 3 
กลุม่ใหญ่ๆ คือ  Auditory brain สมองท่ีมีความชํานาญในการเรียนรู้จากการฟังเป็นสําคญั  Kinesthetic brain  
สมองท่ีมีความชํานาญในการเรียนรู้จากการกระทําและแสดงออกผ่านอวยัวะเป็นสําคญั และ Visual brain 
สมองท่ีมีความชํานาญในการเรียนรู้จากภาพเป็นสําคญั  การทําความเข้าใจลกัษณะของสมองจะทําให้อาจารย์
สามารถติดตามวิธีการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละคน  สามารถประเมินพฒันาการ และชีใ้ห้นักศึกษาเห็นถึง
ศกัยภาพ และข้อจํากดัของการวิธีการเรียนรู้ของตน รวมถึงแนวทางในการพฒันาในภายหน้า  

2. การกลบัไปออกแบบกระบวนการ และ/หรือ ใส่เนือ้หาเพิ่มเติม หรือ ทําใหม่ (re-design) เม่ือ
อาจารย์ได้พิจารณาจากผลผลิตท่ีเกิดขึน้ หรือ จากการประเมินผลด้วยวิธีการต่างๆ พบว่า นักศึกษายงัไม่
สามารถเรียนรู้ และเข้าถึงหัวใจสําคญัของโจทย์การเรียนรู้นัน้ๆ ได้  ในทางกลบักัน ถ้าพบว่าการเรียนรู้ของ
สมองเร่ิมอยูต่วั อาจารย์น่าจะเพิ่มโจทย์ท่ีซบัซ้อนขึน้ และท้าทายขึน้  
ส่วนที่ 3  การพัฒนาตัวชีวั้ด และตดิตามผล BBL  

ทางโครงการฯ จําแนกตวัชีว้ดัผลออกมาตามโจทย์รูปธรรมท่ีตัง้ไว้ 4 ประการ คือ  
1. การเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ (active learner)  

อาทิ  จํานวนนกัศกึษาท่ีขาดลาหลบัลดลง เปล่ียนพฤติกรรมการ
เ รียนแบบซังกะตายไปเ ป็นการเ รียนแบบมีส่วน ร่วมอย่าง
กระตือรือร้น กล้าคิด กล้าตัง้คําถาม และสนองตอบตอ่กระบวนการ
เรียนรู้ท่ีจดัขึน้     

2. การปรับมุมมองต่อการเรียนรู้ในฐานะผู้สร้าง
ความรู้ (constructive learning) อาทิ ความสามารถในการปรับเปล่ียน-สร้าง-พฒันา “มมุมอง” ของตวัเองขึน้
จากกระบวนการเรียนรู้  ความสามารถในการ anti-thesis โจทย์ หรือ ก้าวข้ามโจทย์เดมิไปสูโ่จทย์ใหม่ / ข้ามขัน้
จากการผลติผลงานระดบัพืน้ฐานไปสูร่ะดบัท่ีใช้ความคดิสร้างสรรค์มากขึน้   

3. ทักษะในการเรียนรู้และใช้ความรู้  (skilled learner) อาทิ  ความสามารถในการใช้เคร่ืองมือ
อย่างมีความหมาย (using tools) เช่น การรู้จกัการใช้แผนท่ีร่วมกบัการอ่านสนามจริง รู้จกัมมุกล้องในการ
นําเสนอ   ความสามารถในการเลือกสรร และสืบค้นข้อมลู (searching) เพ่ือประกอบสร้างความรู้ของตนเองได้   
ความสามารถในการตีความ (interpretation) โดยนกัศกึษาสามารถทําความเข้าใจต่อเร่ืองนัน้ๆ ในเชิงลกึได้ 
(deep understanding) 

4. การมีศักยภาพในการจัดการอารมณ์ (emotional intelligence) อาทิ ความสามารถในการ
จัดการอารมณ์ของตนเองกับสภาพแวดล้อม หรือ แปลงอารมณ์จากด้านลบไปสู่ด้านสร้างสรรค์  ทัง้นีท้าง
โครงการฯ ตระหนกัว่า ตวัชีช้ดัของโครงการฯ จะทัง้ลกัษณะร่วมกนัของทัง้โครงการ    และลกัษณะเฉพาะของ
แตล่ะสถาบนั   
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ทางด้านการติดตามผลการวิจัย (follow up) คณาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ จะมีการบนัทึก
กระบวนการ และเนือ้หาท่ีใช้ (Input) ในระหว่างการทํางานของคณะวิจยั และส่วนท่ีใช้กบันกัศกึษาอย่างเป็น
ระบบ และตดิตามผลการเรียนรู้ของนกัศกึษาท่ีเข้าร่วมโครงการฯ (Output) โดยแบง่เป็น   

1.การติดตามรายบุคคล (individual learning) หวัใจสําคญัเป็นการบ่งชีว้่า นกัศึกษาแต่ละคนมี 
รูปแบบในการเรียนรู้ (learning style) ท่ีมีประสทิธิภาพอยา่งไร ภายใต้เง่ือนไขใด 

2.การติดตามรายกลุ่ม (group learning) หวัใจสําคญัเป็นการบง่ชีว้า่ การเรียนรู้ของนกัศกึษาสามารถ
ใช้วิธีการเรียนรู้ และการฝึกฝนการทํางานร่วมกนัได้ ทัง้ในสถาบนัเดียวกนั และข้ามสถาบนั เช่น การทศันศกึษา
ร่วมในเขตนิเวศน์วฒันธรรมท่ีแตกต่าง และเป็นการเรียนรู้ผ่านเนือ้หา กระบวนการท่ีมีเคร่ืองมือ และพืน้ท่ีใน
การเรียนรู้แบบตา่งๆ  
ส่วนที่ 4  การสรุปและขยายผล 

การสรุปและขยายผลของโครงการฯ จะมีการจดัเวทีเพ่ือแลกเปล่ียน-ถอดบทเรียน และการสร้าง “องค์
ความรู้” ในการจดัการศกึษาแบบ BBL ดงันี ้ เวทีย่อยเพ่ือสรุปผลงานวิจยัของโครงการฯ  เวทีใหญ่เพ่ือนําเสนอ
ผลงานวิจยัตอ่องค์กรภาคี และสาธารณชน  เวทียอ่ยอ่ืนๆ หรือ ทําส่ือสาธารณ ตามแตเ่ง่ือนไขท่ีเอือ้อํานวย 
ผลการดาํเนินงาน 

 ตลอดระยะเวลาดําเนินการ การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดี
เกิดขึน้ทัง้กับ  ผู้ สอน  ท่ีได้ทบทวนและเห็นจุดสําคัญท่ีควรจะ
เน้นหนกัในการจดัการเรียนการสอน  และผู้ เรียนท่ีมีความสนใจและ
ใฝ่รู้มากขึน้ ข้อสรุปสําคัญของโครงการพบว่า การเรียนรู้ต้องมี
องค์ประกอบท่ีสําคญั 3 ประการ ท่ีต้องดําเนินไปพร้อมกับการ
เทียบเคียงกบัธรรมชาติการเรียนรู้ของสมอง  กลา่วคือ (1) การตัง้
โจทย์การเรียนรู้แบบ BBL (2) การออกแบบการเรียนรู้ท่ีเกิด

ประสิทธิผล  และ (3)  ความสามารถของกระบวนการในการกระตุ้นให้นกัศกึษามีความกระตือรือร้นในการ
เรียน (active learner) นกัศกึษาเป็นเจ้าของความรู้ (constructive learning) และมีทกัษะในการใช้ความรู้ 
(skilled learner) และจดัการกบัอารมณ์ของตนเองได้อย่างไร (emotional intelligence) ท้ายท่ีสดุ โครงการมี
ข้อเสนอสําหรับการนําบทเรียนท่ีได้จากการประยกุต์ใช้หลกัการ BBL มาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายสําหรับการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนในระดบัอดุมศกึษา 4 ประการ คือ  

(1) การอาํนวยความสะดวกให้มีการออกแบบหลักสูตรหรือวิชาพืน้ฐานที่มาจากความเข้าใจ 
ปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยผลกัดนัให้ สมศ. สกอ. และ กพร.นําเข้าไปเป็นกระบวนการหนึ่งของ
การประเมินคณุภาพการศกึษาระดบัมหาวิทยาลยั แนวทางเชิงปฏิบตัิการ : การออกแบบประเมินผู้สอนท่ี
สอดคล้องกบัหลกัการของ BBL เน่ืองจากในปัจจบุนัแบบประเมินผู้สอนในสถาบนัอดุมศกึษาเน้นการประเมิน
อาจารย์ในฐานะท่ีเป็น Lecturer มากกว่าการเป็น instructor and coaching และ สมศ. สกอ. ก็ใช้เป็นดชันี
หนึ่งในการชีว้ดัคณุภาพการเรียนการสอน(ในการประกันคณุภาพการศึกษาของแต่ละหลกัสตูร) ทําให้ไม่
สามารถสะท้อนผลการจดัการเรียนการสอนท่ีแท้จริงได้ และในการออกแบบประเมินอาจารย์แบบ BBL ควร
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เพิ่มเตมิการประเมินทางจริยธรรม และจรรยาบรรณอาจารย์ด้วย เพราะการเป็นครู BBL ต้องมีความเสมอภาค 
ยตุธิรรม และสร้างความเช่ือมัน่ ไว้วางใจจากนกัศกึษา  
 ในการประเมินสว่นนี ้น่าจะเป็นการประเมินจาก 3 สว่นตามหลกัการ BBL ดงันี ้  (1) ผู้ เรียนเป็นผู้
ประเมินผู้สอน และตวัผู้ เรียนเอง (2) ผู้สอนเป็นผู้ประเมินผู้ เรียน และตวัผู้สอนเอง  และ (3) ผู้สอนและผู้ เรียน 
เป็นผู้ประเมินกระบวนการเรียนการสอน 

(2)  การยกระดับการผลิตและพัฒนาเคร่ืองมือในการสอน ทัง้รูปของตํารา ส่ือการสอน หลกัสตูร
ท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้บนฐานสมองร่วมกนัระหว่างมหาวิทยาลยั  โดยเฉพาะในรายวิชาพืน้ฐานของนกัศกึษาชัน้ปี
ท่ี 1 ซึง่มีความสําคญัอยา่งย่ิงในการสร้างการเช่ือมตอ่ของวงจรสมอง ในขณะท่ีการเรียนการสอนวิชาพืน้ฐานใน
มหาวิทยาลยัส่วนใหญ่นกัศกึษาคิดว่าเป็นการบรรยายทบทวนความรู้ในชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4-6 จึงมิได้เห็น
ความสําคญัของการนํามาเป็นพืน้ฐานการเรียนวิชาเฉพาะ ดงันัน้ในรายวิชาพืน้ฐานควรเป็นการวางรากฐาน
สร้างระบบการคดิ วิเคราะห์ เพิ่มเตมิจากชัน้มธัยมปลาย 

(3) การสร้างเครือข่ายอาจารย์ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย รวมทัง้การสร้างทีมการสอนใน
มหาวิทยาลยัเดียวกนั  เครือขา่ยทางความคดิจะสง่เสริมในการสร้างกระบวนการ เคร่ืองมือยกระดบัความรู้ของ
นักศึกษา โดยเร่ิมจากรายวิชาท่ีมีเนือ้หาเดียวกันหรือมีลักษณะใกล้เคียงกันในแต่ละมหาวิทยาลัย แล้วมี
กระบวนการพฒันาความรู้ BBL เช่น การอบรม การสร้าง term networks ดชันีชีว้ดั การประเมินผล และอาจมี
การนําไปสูก่ารแลกเปล่ียนอาจารย์ ระหวา่งมหาวิทยาลยัในการเรียนการสอน หรือ การสร้างทีมสอนในรายวิชา
ตา่งๆจากหลายๆมหาวิทยาลยั  

(4) การสร้างพืน้ที่สนามการเรียนรู้ร่วมกัน (co-area based learning)ระหว่างมหาวิทยาลยั จาก
การประเมินการเรียนรู้ของผู้สอนและนกัศกึษาจากทัง้ 3 มหาวิทยาลยัเห็นพ้องต้องกนั การลงสนามเป็นการ
เรียนรู้ทางลดั และสร้างการเช่ือมต่อกับข้อมูลเก่าท่ีแต่ละคนมีได้เร็วท่ีสดุ รวมทัง้ยังเป็นความเข้าใจท่ีอยู่ใน
หน่วยความจําได้นานท่ีสดุ(Long term memory) เน่ืองจากเป็นการเรียนรู้ท่ีใช้ประสาทสมัผสัทกุๆสว่นของ
ร่างกายและเป็นการเน้นยํา้ชดุข้อมลูเก่าท่ีนกัศกึษามีอยู ่ 
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โครงการประชุมปฏบิัตกิารนวัตกรรมการศึกษาเขตพืน้ที่การศึกษา 
  

โครงการนีเ้กิดขึน้จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ท่ีต้องการ
ขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา โดยดําเนินการผ่านสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา ซึ่งเป็นกลไกสําคญัในการ
ขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์สูก่ารปฏิบตัไิด้อยา่งมีประสทิธิภาพและมีประสทิธิผล  
 รูปแบบการดําเนินงาน เป็นการประชุมปฏิบตัิการระหว่าง คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านยุทธศาสตร์
การศกึษา (ผู้ อํานวยการสถาบนัคลงัสมองของชาต ิซึง่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการท่ีปรึกษา และได้รับมอบหมาย
ให้ดูแลโครงการนี)้ และสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุ่งมั่นตัง้ใจทํางานแบบกัลยาณมิตร กับสํานักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษา (สพท.) ท่ีสมคัรใจเข้าร่วมโครงการ  
 จากการประชุมปฏิบตัิการร่วมกันระหว่าง 3 ฝ่าย เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2549 ซึ่งเป็นการประชุมครัง้
แรก ได้ผลจากการประชมุกลุม่ในการทํางานร่วมกนัดงันี ้ให้ สพท.วิเคราะห์สภาพปัญหาท่ีจําเป็นต้องได้รับการ
แก้ไข หรือการพัฒนา กําหนดบทบาท แผนงาน และจัดทําแผนงานระหว่าง สพท. กับมหาวิทยาลยั โดยมี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานให้การสนับสนุนทัง้ด้านทรัพยากร องค์ความรู้ และการ
ประเมินผล สําหรับเป้าหมายการพฒันาอยูท่ี่ผู้ เรียน สถานศกึษา และสพท.  
 สิ่งท่ี สพท. ต้องดําเนินการต่อไปคือ จดัทําแผนงานท่ีต้องการดําเนินการ โดยมีสถาบนัอดุมศกึษาเป็น
พ่ีเลีย้ง และจะต้องเสนอแผนผ่านทางเว็บไซต์ www.knit.or.th/edu  ภายในวนัท่ี 21 สิงหาคม 2549 และ
ดําเนินการตามแผน โดยมีกําหนดท่ีจะต้องรายงานความก้าวหน้าในวนัท่ี 21 กนัยายน 2549  

สําหรับแผนงานท่ี สพท.เสนอเข้ามา มีทัง้ท่ีเป็นโครงการ และแผนงาน คณะกรรมการท่ีปรึกษา มี
ความเห็นวา่ควรมีการหารือเพ่ือวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการนําร่องท่ี สพท. ก่อนท่ีจะมีการรายงานความก้าวหน้า
ต่อท่ีประชุมในวนัท่ี 21 กันยายน 2549 แต่เน่ืองจากเกิดการรัฐประหารในวนัท่ี 19 กันยายน 2549 โครงการ
ดงักลา่วจงึยตุลิง 
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โครงการตดิตามผลการได้งานและการประกอบอาชีพอสิระ 
ของบัณฑิตที่สาํเร็จการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 

  
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ประกาศให้ทุนสนับสนุนการ

ศึกษาวิจัย โครงการติดตามผลการได้งานและการประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาใน
ระดบัอดุมศกึษา และตดิตอ่ให้สถาบนัคลงัสมองของชาตรัิบเป็นท่ีปรึกษาโครงการ 
 หลงัจากท่ีสถาบันคลังสมองฯ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ในการศึกษา
โครงการนี  ้ในการประชุมครัง้ท่ี 1/2549 วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2549 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงได้แสวงหา
สถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีศกัยภาพมาเป็นผู้ ร่วมดําเนินงาน เน่ืองจากโครงการดงักลา่วต้องมีการเก็บข้อมลูจากกลุ่ม
คนจํานวนมาก สถาบนัอุดมศึกษาท่ีพร้อมร่วมทําการศกึษาวิจยักบัสถาบนัคลงัสมองฯ คือ มหาวิทยาลยัมหิดล 
และมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ ทัง้สามหน่วยงานได้ร่วมประชมุเพ่ือร่วมกนัจดัทําข้อเสนอโครงการเพ่ือเสนอต่อ
สํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา 

จากวตัถปุระสงค์ในข้อกําหนดรายละเอียด (TOR) ของโครงการ สถาบนัคลงัสมองฯ ได้แบ่งงาน และ
ความรับผิดชอบออกเป็น 3 ส่วน ในส่วนของการศกึษาติดตามผลการได้งานและการประกอบอาชีพอิสระของ
บณัฑิตท่ีสําเร็จการศกึษาจากสถาบนัอดุมศกึษาในปีการศกึษา 2547-2548 เป็นหน้าท่ีของมหาวิทยาลยัมหิดล 
สว่นการศกึษาวิจยัความพงึพอใจของนายจ้างนัน้ เป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ สําหรับ
สถาบนัคลงัสมองฯ ทําหน้าท่ีประสานงาน สงัเคราะห์รายงานการวิจยัจากแต่ละกลุ่ม และจัดทํารายงานเพ่ือ
เสนอตอ่ สมศ. 

ในเบือ้งต้นของการจดัทําข้อเสนอโครงการ สถาบนัคลงัสมองฯ ได้ทําการศกึษาข้อมลูพืน้ฐานท่ีจําเป็น
สําหรับการศึกษาวิจยั วางกรอบการศึกษาความต้องการของผู้ ใช้ผลผลิต เพ่ือให้ได้ข้อมลูพืน้ฐานสําหรับการ
ผลติบคุลากรให้ตรงความต้องการของผู้ใช้มากขึน้  

สําหรับกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจัย มี 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ กลุ่มบณัฑิตท่ีจบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรีในปีการศึกษา 2547-2548 ใน 10 สาขาวิชา ตามแบบของระบบการรับเข้าศึกษาต่อใน
ระดบัอดุมศกึษา จากสถาบนัอดุมศกึษา 128 แห่ง จํานวนประมาณคร่ึงหนึ่งของบณัฑิตผู้จบการศกึษาทัง้หมด 
กลุ่มท่ีสอง คือ กลุ่มนายจ้าง ผู้ ใช้บณัฑิตจากภาครัฐและเอกชน ในส่วนของภาครัฐ จะทําการศึกษาในระดบั
กรม ของ 20 กระทรวง โดยเลือกศกึษากระทรวงละ 3 กรม หน่วยงานพิเศษอีก 3 หน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจ 10 
แห่ง สําหรับภาคเอกชน จะทําการศึกษาในกลุ่มอุตสาหกรรม 26 กลุ่ม ทัง้กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพสูง 
กลุม่อตุสาหกรรมสนบัสนนุ และกลุม่อตุสาหกรรมพืน้ฐาน โดยเลือกศกึษากลุม่ละ 3 บริษัท  

นอกจากนี ้ยงัได้วางแนวทางการจดัทําแบบสอบถามท่ีจะใช้ในการศึกษาวิจัย และวางแผนการเก็บ
ข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งทัง้สองกลุม่ 

หลงัจากท่ี สถาบนัคลงัสมองฯ ได้ส่งข้อเสนอโครงการให้ สมศ. พิจารณาแล้ว สมศ. ต้องการเปล่ียน
ขอบเขตการทํางาน เป็นการศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับการได้งานของบณัฑิต และความพึงพอใจของนายจ้างใน
มหาวิทยาลยั 3 แห่ง ได้แก่ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
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คุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งสถาบันคลังสมองฯ ได้วางแผนการ
ดําเนินงาน และจดัทําข้อเสนอโครงการใหม่ ตามความต้องการของ สมศ. แล้ว  
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โครงการพัฒนาตัวชีวั้ดเพื่อการขับเคล่ือนการปฏรูิปการศึกษา 

  
จากการประชุมของคณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การศึกษา ของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2549 ท่ีประชุมได้มอบหมายให้
ผู้ อํานวยการสถาบนัคลงัสมองของชาต ิซึง่เป็นหนึง่ในคณะกรรมการ ฯ เป็นผู้ ดําเนินการ รวมทัง้เป็นผู้สนบัสนนุ
คา่ใช้จ่ายในการจดัทําแผนกลยทุธ์โดยมี KPI เป็นตวัชีว้ดัความสําเร็จของการปฏิรูปการศกึษาในภาพรวมของ
ประเทศ จากมมุมอง หรือการรับรู้จากภายนอก (Outside in) ด้วย 
 ในการดําเนินการดังกล่าว ท่ีประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า การกําหนดเป้าหมายของการปฏิรูป
การศึกษาให้กําหนดจากกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม คือ นกัเรียน ครู  ผู้ปกครอง/ประชาชน และส่ือ สําหรับวิธีการ
ดําเนินงานให้ใช้วิธีการหลัก 2 ประการ ได้แก่ การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง และการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคณุวฒิุ 
 สถาบนัคลงัสมอง ฯ ได้ดําเนินโครงการนีใ้นเบือ้งต้น คือ การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องเท่านัน้ 
เน่ืองจาก รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการ ได้เปล่ียนแปลงแนวทางการดําเนินงานในเวลาตอ่มา 
 จากการศึกษาแผนยทุธศาสตร์การศกึษาของประเทศต่าง ๆ 5 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ฟินแลนด์ 
สหราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกา และสวีเดน ได้ข้อสรุปว่า ถึงแม้วิสยัทศัน์ของหลายประเทศมีความคล้ายคลงึ
กนัคือ ใช้การศกึษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคน เศรษฐกิจ และการพฒันาประเทศ มีท่ีแตกตา่งกนับ้างใน 2 
ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา ประกันความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการศึกษา และส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
การศกึษาทัว่ประเทศ สว่นสวีเดน มีเป้าหมายท่ีจะเป็นผู้ นําด้านการวิจยั แตย่ทุธศาสตร์ท่ีใช้ในการดําเนินงาน
ของประเทศท่ีมีวิสยัทศัน์ใกล้เคียงกนัก็มีความแตกตา่งกนัไปตามปัญหาท่ีแตล่ะประเทศประสบอยู ่
 สําหรับเร่ืองตวัชีว้ดั จากการสืบค้นข้อมลูผ่านอินเทอร์เน็ต มีเพียงแผนยทุธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาท่ี
ได้ลงรายละเอียดเก่ียวกบัตวัชีว้ดัให้เป็นแนวทางสําหรับใช้ในการศกึษา 
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โครงการเพ่ือพัฒนาวารสาร ScienceAsia 

 
วารสาร ScienceAsia เป็นวารสารภาษาองักฤษท่ีได้รับการจดัตัง้ขึน้โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ

ไทยในพระบรมราชปูถมัภ์เม่ือปี พ.ศ. 2518 ซึ่งในระยะแรกเผยแพร่ในช่ือของ Journal of the Science Society of 
Thailand หรือ JSST ต่อมาในปี 2542 จึงเปล่ียนช่ือเป็น ScienceAsia  เพ่ือเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจยั
ทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ อันเกิดจากความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของนักวิทยาศาสตร์ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ  โดยจะมีการพัฒนาและขยายขอบเขตของเนือ้หาให้ครอบคลุมทัง้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
วิศวกรรม รวมทัง้สร้างมาตรฐานของบทความให้ให้สูงย่ิงขึน้เพ่ือยกระดับมาตรฐานของวารสารให้ทัดเทียมกับ 
International Scientific Journal อ่ืนๆ  ซึง่ปัจจบุนัมี ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณสุรร สวสัดิวตัน์ เป็นบรรณาธิการ 

สถาบนัคลงัสมองของชาติได้ร่วมเป็นสว่นหนึ่งในการสนบัสนนุทนุเพ่ือพฒันาวารสาร ScienceAsia เป็นเวลา 
5 ปี  โดยในปีแรกของการสนับสนุนคือ ปีงบประมาณ 2549 ได้มีการเผยแพร่วารสารทัง้หมด 4 เล่ม ซึ่งมีบทความท่ี
น่าสนใจ อาทิ Oscillations of Oxidant over mercury, Viral pathogens in translocated shrimp, Antibody 

specific to VP26 of WSSV และ Understanding data: important for all scientists. 
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โครงการวจัิยนโยบาย การส่งเสริมศิลปะการละครเพ่ือการพัฒนาเยาวชน  

 
ในสงัคมปัจจบุนั เยาวชนของชาตต้ิองเติบโตไปในกระแสโลกาภิวตัน์ ท่ีมีการแข่งขนัเป็นหลกั สง่ผลให้

การตัง้เป้าหมายของชีวิตมุ่งเน้นไปในเร่ืองเศรษฐกิจหรือสถานภาพส่วนตน ในขณะท่ีระบบการศึกษายังไม่
สามารถส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในระดับปัจเจกบุคคลได้อย่างเต็มท่ี อีกทัง้อิทธิพลของ
ส่ือมวลชนท่ีแม้แตผู่้ ใช้ส่ือเองก็ยงัไม่เท่าทนัตนเอง ใช้เคร่ืองมือท่ีมีอยู่ไปในการแสวงหาผลประโยชน์ทกุรูปแบบ
วิธีจากผู้ ท่ีไร้ภมิูต้านทาน สง่ผลให้เยาวชนของชาตเิตบิโตเป็น “มวลชนท่ีไร้ทิศทาง”  

จากสภาพการณ์ดงักล่าวข้างต้น มีกลุ่มคนทัง้ท่ีเป็นนกับวช นกัวิชาการ นกัพฒันา ปราชญ์ชาวบ้าน 
นกัการศกึษา นกัการละคร ให้ความสนใจ และแสวงหาทิศทางในการช่วยพฒันาและสร้างภมิูคุ้มกนัทางสงัคม
ให้แก่เยาวชนอยู่มากมาย และยทุธศาสตร์หนึ่งท่ีถกูนํามาใช้ในการพฒันาเยาวชนท่ีสร้างผลกระทบโดยองค์
รวมทัง้ในด้านของปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน การศึกษา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ก็คือ 
“ยทุธศาสตร์การใช้กระบวนการศลิปะการละคร”   
 “ศิลปะการละคร” เป็นงานสร้างสรรค์ท่ีหลอมรวมศิลปะหลากหลายสาขาเข้าไว้ด้วยกัน อาทิ 
วรรณศิลป์ท่ีมาในรูปของบทละคร ศิลปะการแสดง คีตศิลป์ นาฏศิลป์ เป็นต้น นอกจากนี ้กระบวนการศิลปะ
การละคร เป็นขัน้ตอนการทํางานสร้างสรรค์ นอกเหนือจากวตัถปุระสงค์ด้านความบนัเทิงดงัท่ีผู้คนส่วนใหญ่
เข้าใจ และยงัมีมิติของการพฒันากระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้ของคน โดยอาศยั “กระบวนการ” ใน
ลกัษณะบูรณาการ ทัง้ทางร่างกาย การวิเคราะห์ในหลากหลายมิติ การใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์ 
สง่เสริมให้ผู้ เข้าอบรมได้รู้จกัตนเอง รู้ว่าตนมีธรรมชาติของความใฝ่รู้ และใฝ่ดี ส่งเสริมให้มีความเข้าใจในผู้ อ่ืน 

รู้จักการสมัพนัธ์กับผู้ อ่ืน รู้ถึงคณุค่าในตนเองและผู้ อ่ืน และมีความเคารพใน
ตนเอง ขณะเดียวกัน กระบวนการศิลปะการละครก็เป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้
และพฒันาท่ีผู้ เรียนจะเรียนรู้อยา่งมีความสขุได้วิธีหนึง่ จะเห็นได้วา่กระบวน 
การของศิลปะการละคร สามารถช่วยพัฒนาศกัยภาพและทกัษะด้านต่างๆ
ของเยาวชนได้เป็นอยา่งดี  
 สถาบันคลังสมองของชาติ ได้เล็งเห็นความสําคัญในเร่ืองนี ้จึงได้
สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือศึกษาถึงคุณประโยชน์และประสิทธิภาพของ 
“กระบวนการศิลปะการละคร” ในฐานะ “เคร่ืองมือเพ่ือการพฒันาเยาวชน” 

เพ่ือท่ีจะนําข้อมลูท่ีได้ไปเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ในการพฒันาเยาวชน พฒันา
ประเทศตอ่ไป และเพ่ือสามารถขยายผลจากปัจเจกบคุคลไปสูช่มุชนได้อีกทางหนึง่  
 ในการทํางานของคณะวิจยันัน้ คณะวิจยัได้ดําเนินการสํารวจและสรุปบทเรียนการใช้กระบวนการทาง
ละครเพ่ือการพฒันาเยาวชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  ในส่วนของประเทศไทย บทบาทของศิลปะการ
ละครเพ่ือการพฒันาเยาวชน กระบวนการทางละครท่ีกลุ่มและองค์กรท่ีมีทกัษะทางการละครนําไปใช้ในงาน
เยาวชนนัน้ มีหลากหลายรูปแบบและวิธีการ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับเป้าหมายขององค์กร เช่นใช้ในการ “เสริมพลงั
อํานาจ” (Empowering)  ให้เยาวชนกล้าคิดและพดู หรือเพ่ือให้เยาวชนสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือส่ือสาร
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เร่ืองราวของตนและชมุชน ตลอจนมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายเยาวชนเพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือเปิด
โลกทศัน์ อันจะนําไปสู่การเข้าใจเร่ืองราวท่ีอยู่รอบตวัได้ดียิ่งขึน้และสามารถจัดวางตําแหน่งท่ี (Positioning) 
ของตนในสงัคม นอกจากนีย้งัสามารถนํามาใช้พฒันามมุมองในศิลปะ ช่วยให้เยาวชนสามารถทําความเข้าใจ
เร่ืองราวตา่งๆได้อยา่งละเอียดลกึซึง้มากยิ่งขึน้ด้วย  ในสว่นขององค์กรพฒันาเอกชนได้นําศิลปะการละครมาใช้
ในฐานะ “เคร่ืองมือส่ือสาร” โดยองค์กรเหล่านีเ้ห็นว่าละครเป็นเคร่ืองมือส่ือสารและรณรงค์ท่ีดี ในมิติของการ
พฒันาเยาวชน ละครสามารถทําให้อาสาสมคัรขององค์กรท่ีเป็นเยาวชนและเป็นกําลงัหลกัในการนําละครไปใช้
ส่ือสาร สามารถพฒันาศกัยภาพของตน โดยเฉพาะในเร่ืองการคิดวิเคราะห์ โดยได้นําประเด็นปัญหามาผกูโยง
ให้เป็นเร่ืองราวในละคร การกล้าแสดงออก และการรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นต้น  นอกจากนีข้้อค้นพบ
สําคญัท่ีเกิดขึน้เยาวชนพบว่าเสียงของเขาได้รับการ “ฟัง” มากขึน้ ทัง้นีเ้ยาวชนมองว่าผู้ ใหญ่มกัมองพฤติกรรม
ของพวกเขาแบบเหมารวมว่าไม่เป็นสาระ อย่างไรก็ดี เยาวชนเหล่านีพ้บว่าเม่ือเขาสามารถนําละครไปส่ือสาร
เร่ืองราวของพวกเขาเองรวมไปถึงเร่ืองราวของชมุชน สามารถทําให้
ชมุชนและครูในโรงเรียนเห็นบทบาทของเยาวชนในทางท่ีสร้างสรรค์ 
ดงันัน้จงึอาจจะกลา่วได้วา่ ละคร คือพืน้ท่ี (Space) ในการท่ีเยาวชน
จะสามารถนําเสนอ “อตัลกัษณ์” (Identity) ชดุใหม่ เพ่ือให้ผู้ ใหญ่
มองเห็นพวกเขาในอีกมิตหินึง่ 
 ในส่วนของต่างประเทศนัน้ ได้ดําเนินการศึกษาใน 4 
ประเทศหลกั ได้แก่ สกอตแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริกา และอังกฤษ 
โดยแบง่การศกึษาออกเป็น 4 ประเดน็คือ  งบประมาณ โครงสร้างพืน้ฐาน ความเข้าใจ/ทศันคต ิและทกัษะ/องค์
ความรู้ ซึง่จากการศกึษาทัง้ 4 ประเดน็ใน  สรุปได้ดงันีคื้อ 
 1.) เร่ืองงบประมาณ – แหลง่สนบัสนนุงบประมาณหลกัของทัง้ 4 ประเทศ มาจากการจดัสรรจากภาครัฐ โดย
จดัสรรให้องค์กรผู้ รับนโยบายด้านศลิปะไปบริหารจดัการ นอกจากนีก็้ยงัมีการระดมทนุจากแห่งงบประมาณอ่ืน 
เช่นองักฤษ และสกอตแลนด์ มีแหลง่งบประมาณสนบัสนนุนอกเหนือจากรัฐบาลคือ National Lottery มีการ
สร้างเครือข่ายและประชาสมัพนัธ์ข้อมลูของแหล่งทนุท่ีมาจากภาคเอกชน/มลูนิธิ และสร้างความยัง่ยืนในการ
ให้ทนุสนบัสนนุเป็นประจําทกุปี เพ่ือสร้างความตอ่เน่ืองในการสร้างผลงาน  
 2.) เร่ืองโครงสร้างพืน้ฐาน - รัฐจัดสรรงบประมาณไปสู่การบริหารส่วนท้องถ่ินให้จัดสร้างศนูย์ศิลปะหรือ
สถานท่ีแสดงงาน เช่นประเทศออสเตรเลีย มีโรงละครชมุชนให้ศิลปินและสมาชิกในชมุชนได้มาร่วมกนัทํางาน 
รัฐโดยองค์กรท่ีบริหารจดัการงบประมาณท่ีมาจากภาครัฐจดัให้มีโครงการระดบัชาติท่ีมีการประชาสมัพนัธ์ให้
เสนอโครงการหรือเป็นเครือขา่ยร่วมทํางาน เช่น โครงการ Art Across Curriculum ของ Scottish Arts Council 
รัฐโดยองค์กรท่ีบริหารจดัการงบประมาณท่ีมาจากภาครัฐเป็นเจ้าภาพจดัเทศกาล จดัการอบรมแลกเปล่ียนหรือ
จดัการประชมุนานาชาตด้ิานศลิปะ 
 3.) เร่ืองความเข้าใจ/ทัศนคติ – หนึ่งในเป้าหมายการทํางานของ Scottish Arts Council, Arts Council 
England, National Endosment for the Arts, Australia Council มุ่งไปท่ีการสร้างความสนบัสนนุและการมี
สว่นร่ววมในศลิปะจากสาธารณะ รวมทัง้สร้างตระหนกัในบทบาทของศิลปะแก่ประชาชนทัว่ไป 4.) เร่ืองทกัษะ/
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องค์ความรู้ – ในประเทศสกอตแลนด์ และองักฤษ Scothish Arts Council และ Arts Council England มีพนัธ
กิจในการสร้างองค์ความรู้ โดยประสานกับเครือข่ายนักวิชาการ เพ่ือศึกษาวิจัย และผลิตองค์ความรู้ใหม่ๆ 
เผยแพร่สู่สาธารณะผ่านส่ือสิ่งพิมพ์ และ Website ขององค์กร ในประเทศสหรัฐอเมริกา Arts Education 
Partnership เป็นองค์กรจัดการความรู้ โดยเป็นเจ้าภาพจัดการสมัมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และจัดอบรมทัง้
ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ นอกจากนีอ้งค์กรศิลปะท่ีจัดตัง้โดยภาครัฐทัง้ 4 ประเทศจัดสรร
งบประมาณแก่ศลิปินในการเดนิทางเพ่ือแสวงหาความรู้และแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน  

เม่ือมามองถึงสว่นของปัญหาและความต้องการในเร่ืองแนวนโยบายการสนบัสนนุศิลปะการละครใน
ประเทศไทยนัน้ คณะวิจยัได้พบว่า ประเทศไทยยงัประสบปัญหาใน 4 ประเด็นหลกัดงันีคื้อ 1.) งบประมาณ – 
แหล่งสนับสนุนงบประมาณมีประเด็นเฉพาะของตน และส่วนใหญ่เป็นองค์กรต่างประเทศ นอกจากนีก้าร
สนบัสนนุงบประมาณก็ไม่ต่อเน่ืองและไม่ยัง่ยืน อีกทัง้แนวทางการสนบัสนนุของแหล่งงบประมาณส่วนใหญ่
ยงัคงสนบัสนนุการทํากิจกรรม แตไ่ม่สนบัสนนุการพฒันาทกัษะและองค์ความรู้ของนกัการละคร 2.) โครงสร้าง
พืน้ฐาน - ยงัขาดพืน้ท่ีในการพฒันาทกัษะและองค์ความรู้ และขาดพืน้ท่ีในการนําเสนองานต่อเยาวชนและ
สาธารณะอยา่งตอ่เน่ือง 3.) ควมเข้าใจ/ทศันคต ิ– สาธารณชนโดยภาพรวมยงัคงเข้าใจศลิปะการละครในฐานะ
ท่ีเป็นการแสดงเพ่ือความบยัเทิง ขณะท่ีนักศึกษาและนักพฒันาสนใจนําศิลปะการละครไปใช้ในการพฒันา
เยาวชน แตย่งัคงมีข้อจํากดัเร่ืองความเข้าใจของฝ่ายบริหารอยู่ใน
บางกรณี 4.) ทกัษะ/องค์ความรู้  - นกัการละครยงัมีโอกาสน้อยใน
การพฒันาทักษะและองค์ความรู้ และความรู้ยังคงเป็นลกัษณะ
ความรู้แฝงท่ีอยู่กบัผู้ปฏิบตัิโดยยงัไม่มีการนํามาสร้างเป็นความรู้
เปิดเผยอย่างเป็นระบบชดัเจน นอกจากนีก้ารวิจยัและพฒันาองค์
ความรู้ยังไม่กว้างขวางและต่อเน่ืองและยังไม่เกิดเครือข่ายการ
จดัการความรู้ในกลุม่ผู้ปฏิบตักิาร  

จากการประมวลและสงัเคราะห์ข้อค้นพบข้างต้น คณะวิจยัได้สรุปผลการวิจยัในสว่นของ “ยทุธศาสตร์
ในการสง่เสริมศลิปะการละครเพ่ือการพฒันาเยาวชนสําหรับประเทศไทย” ดงันี ้ 
ยทุธศาสตร์ที ่1 : การจดัการความรู้เร่ืองกระบวนการศิลปะการละครเพือ่การพฒันาเยาวชน 

1.1 รวบรวมข้อมลูความรู้ท่ีมีอยู ่ณ ปัจจบุนั เพ่ือสร้างฐานข้อมลูด้านละครเพ่ือการพฒันาเยาวชน 
1.2 วิจยั สร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยมีการเช่ือมโยงองค์ความรู้ดัง้เดิมของศิลปินพืน้บ้าน เพ่ือผสาน

กบัองค์ความรู้ด้านการละครสมยัใหม่ 
1.3 พฒันาเครือข่ายการเรียนรู้ / การจดัการความรู้ของนกัการละคร นกัการศกึษา และนกัพฒันา 

เพ่ือให้บคุคลเหลา่นีเ้กิดการเรียนรู้จากบทเรียน ทัง้ท่ีเป็นความสําเร็จและความล้มเหลวระหว่าง
กนัทัง้ภายในประเทศ และระหวา่งประเทศ 

ยทุธศาสตร์ที ่2 : การส่งเสริมใหเ้กิดความรู้ความเข้าใจเร่ืองศิลปะการละครเพือ่การพฒันาเยาวชน 
2.1 จดัหาและจดัสรรพืน้ท่ี เพ่ือให้นกัละครเพ่ือการพฒันาเยาวชนได้ใช้เป็นห้องทดลอง 
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 ปฏิบตัิการ รวมทัง้จดัสรรพืน้ท่ีเพ่ือเป็นโรงละคร เพ่ือแสดงและนําเสนองานต่อสาธารณะ ทัง้นี ้
เพ่ือเป็นกระบวนการ “พฒันานกัละคร” และสร้าง “ผู้ชมท่ีเข้าใจ” 

2.2 สร้าง “พืน้ท่ีทางสงัคม” ของละครเพ่ือการพฒันา ผ่านการจดัเวทีวิชาการ, เทศกาลละคร เพ่ือ
การพฒันา, ฯลฯ เพ่ือสร้างความเข้าใจเร่ืองบทบาทของการละครในการพฒันาตอ่สาธารณะ 

ยทุธศาสตร์ที ่3 : การสร้างโรงเรียนตน้แบบ 
 จดัทําโครงการ “โรงเรียนต้นแบบ” เพ่ือสร้างบทเรียนและองค์ความรู้เร่ืองการนํากระบวนการศิลปะการ
ละครไปผสานกับเนือ้หาวิชาต่างๆท่ีมีการเรียนการสอนอยู่แล้วในโรงเรียน เพ่ือสร้างการเรียนรู้และพัฒนา
ผู้ เรียน โดย 
             3.1 คดัเลือกโรงเรียนท่ีมีความสนใจในการใช้กระบวนการ
ละครเพ่ือการศึกษาและการพฒันา เพ่ือทํางาน ร่วมกับนักละครใน
การนํากระบวนการละครเข้าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
พฒันาผู้ เรียน 
             3.2 ถอดบทเรียนจากกระบวนการทํางานร่วมกันระหว่าง
โรงเรียนกบันกัละครเพ่ือขยายผลตอ่ไป  

ยทุธศาสตร์ที ่4 : การสนบัสนนุกลุ่มและองค์กรทีนํ่าศิลปะการละครไปใชใ้นการพฒันาเยาวชน 
             4.1 สนบัสนนุทกัษะ วิธีกา ร และวิชาการด้านละครเพ่ือการ
พฒันาเยาวชน ให้กับกลุ่มและองค์กรท่ีใช้กระบวนการละครในการ
พฒันาเยาวชน  

4.2 จดัสรรและสนบัสนนุงบประมาณให้กบักลุม่และองค์กร 
ท่ีใช้กระบวนการละครในการพัฒนาเยาวชน โดยมีงบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐบาลท่ีแน่นอน รวมทัง้สามารถระดมทุนได้ด้วย
ตนเอง 

 

ยทุธศาสตร์ที ่5 : การสร้างบคุลากร 
5.1 สร้างเนือ้หาวิชา “ศลิปะการละครเพ่ือการพฒันา/เพ่ือการศกึษาขึน้ โดยการระดมประสบการณ์

ของนักการศึกษา นักพัฒนา และนักละครท่ีใช้ละครในการสร้างการเรียนรู้และการพัฒนา
ผู้ เรียน 

5.2 พัฒนาบุคลากร อาทิ ครู และนักพัฒนา เพ่ือให้สามารถนําเนือ้หาวิชาไปใช้ได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ  

5.3 กําหนดให้สาขาวิชาศิลปะการละครเป็น “สาขาขาดแคลน” ในมหาวิทยาลยั เพ่ือนําไปสู่การ
จดัสรรทนุเพ่ือพฒันาบคุลากร 

สําหรับการดําเนินงานต่อไปในอนาคตนัน้ คณะวิจัยได้เสนอขอจัดตัง้ศูนย์ศิลปะการละครเพ่ือการ
พฒันา ภายใต้สถาบนัคลงัสมองของชาติ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ ดําเนินการวิจยัและพฒันาศิลปะการละคร
เพ่ือการพฒันา   โดยสร้างความร่วมมือกบันกัวิชาการ, นกัการศกึษา, นกัการละคร, ครู, อาจารย์, ศิลปิน
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พืน้บ้าน, นกัพฒันา ฯ อํานวยให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้กบับุคคล / กลุ่ม / องค์กร / ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ผ่านการ  จดักิจกรรมและการจดัระบบสารสนเทศ  จดัหลกัสตูรฝึกอบรมศิลปะการละครเพ่ือการ
พฒันาแก่กลุม่บคุคล / องค์กร / สถาบนั ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน  ดําเนินโครงการ “โรงเรียนต้นแบบ” ท่ีบรูณา
การศิลปะการละครกับหลกัสตูรการเรียนการสอนและการพฒันาผู้ เรียน โดยสร้างความร่วมมือกับโรงเรียน / 
กลุม่หรือคณะละคร และกระทรวงศกึษาธิการ  รวบรวม จดัเก็บ และเผยแพร่ข้อมลูด้านศิลปะการละครเพ่ือการ
พฒันา สร้างเครือข่ายทัง้หน่วยงานภาครัฐ สถาบนัอดุมศกึษา องค์การบริหารสว่นท้องถ่ิน โรงเรียน และศิลปิน
พืน้บ้าน เพ่ือพฒันาไปสูโ่ครงการความร่วมมือท่ีเข้มแข็งตอ่ไป  
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โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนต้นแบบสร้างพลังเครือข่าย สานใจชุมชน 
 

เยาวชนเป็นพลังสําคัญของประเทศในการขับเคล่ือน
กระบวนการพฒันาประเทศให้ไปสูค่วามเจริญรุ่งเรืองในอนาคต  แต่
ด้วยกระแสความเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงระบบทุนนิยมซึ่งคนต้องมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจท่ีดีพอจึงจะสามารถดําเนินชีวิตประจําวนัอย่างเป็น
สุขได้  ทําให้คนต้องแข่งขันกันหารายได้อย่างมาก อันส่งผลต่อ
สภาพการใช้ชีวิตร่วมกันของบุคคลในครอบครัวและชุมชน จาก

สภาวะท่ีพอ่ แม่ ผู้ปกครองต้องออกไปทํางานและใช้เวลานอกบ้านมากขึน้ ทําให้เดก็และเยาวชนจํานวนไม่น้อย
ต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ีบ้านตามลําพงัเม่ือกลบัจากโรงเรียนหรือวิทยาลยั หรือหากเป็นสงัคมเมืองขนาดใหญ่ อาจต้อง
ใช้ เวลาในการรอคอยพ่อแม่ผู้ ปกครองด้วยการเ รียนพิ เศษหรือเตร็ดเตร่อยู่ตามศูนย์การค้าหรือ
สถาบนัการศกึษา เด็กและเยาวชนจึงใช้เวลาของตนด้วยการใช้ส่ือเทคโนโลยีตา่งๆ เป็นเพ่ือน  อาจดภูาพยนต์ 
ฟังเพลง ร้องเพลง หรือใช้การส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์ติดตอ่กบัเพ่ือนๆ และบ่อยครัง้ท่ีติดตอ่กบัคนท่ีไม่เคยรู้จกักนั
มาก่อน ข่าวการถูกล่อลวง เด็กและเยาวชนติดการพนัน ติดเกมส์ออนไลน์ หรือเครือข่ายการพนัน ฯลฯ จึง
ปรากฏบ่อยครัง้ขึน้  นอกจากนัน้ภาวะเปล่ียวเหงาซ่อนเร้นเน่ืองจากขาดความใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัว
เช่นนีย้งัเป็นเหตใุห้สถาบนัครอบครัวขาดความเข้มแข็ง ขาดแนวทางในการดําเนินชีวิตท่ีมัน่คง ดงัจะเห็นได้จาก
ปัญหาความยากจน ปัญหาการหย่าร้าง ปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัว ความขดัแย้งไม่ลงรอยระหว่าง
พ่อแม่กับลกู และกระทําผิดกฎหมายของเยาวชนท่ีนบัวนัจะเพิ่มสงูขึน้ ซึ่งการกระทําผิดกฎหมายของเยาวชน
ดงักลา่ว เป็นสิง่บอกสถานการณ์ของสงัคมวา่สงัคมไทยกําลงัก้าวเข้าสูภ่าวะวิกฤต ิ คําถามท่ีมีอยูใ่นขณะนีก็้คือ 
เราควรดแูลพฒันาเยาวชนในความดแูลของเราอย่างไร เพ่ือป้องกันมิให้เยาวชนประพฤตินอกกฎเกณฑ์ของ
สงัคมจนนําไปสูก่ารกระทําผิด และมีมาตรการหรือวิธีการอย่างไรท่ีครอบครัวและสงัคมจะมีสว่นร่วมกนัในการ
แก้ไขฟืน้ฟู เพ่ือช่วยเหลือเยาวชนท่ีได้กระทําผิดไปแล้ว และให้โอกาสเยาวชนเหล่านัน้ พฒันาตนเองให้เป็น
เยาวชนท่ีมีคุณภาพ สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง ครอบครัวและสังคม พร้อมท่ีจะพัฒนาประเทศใน
อนาคตตอ่ไป 
 สถาบนัคลงัสมองของชาต ิตระหนกัถึงความสําเร็จของเยาวชน และการให้โอกาสเยาวชนท่ีเคยกระทํา
ผิดได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง สร้างความภาคภูมิใจ และการยอมรับจากชุมชน จึงได้ให้การ
สนบัสนนุการวิจยัเพ่ือจดัทําโครงการพฒันาศกัยภาพเครือข่ายเยาวชนต้นแบบ อนัเป็นการศกึษาแนวทางการ
พฒันาศกัยภาพของเยาวชนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเยาวชนท่ีเคยกระทําผิดกฎหมาย หรืออยู่ระหว่างการคุม
ความประพฤต ิหรือเยาวชนท่ีกําลงัศกึษา หรือทํางานทัว่ไป ให้เกิดการพฒันาตนเองและสร้างเครือข่ายเยาวชน
ซึ่งมีการยอมรับในความเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าและมีความหมาย ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง  ทัง้นีเ้พ่ือนําไปสู่การ
ร่วมกันทํากิจกรรมพัฒนาชุมชน ให้ชุมชนเห็นศกัยภาพของเยาวชน รวมทัง้การเปิดใจยอมรับเยาวชนท่ีเคย
กระทําผิดกฎหมาย ให้มีโอกาสได้ทํากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและชมุชน ซึง่เป็นอีกด้านหนึ่งของชีวิต
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เยาวชนท่ีต้องการโอกาสแห่งการเรียนรู้ การยอมรับ และกําลงัใจจากครอบครัวและสงัคม การวิจัยภายใต้
โครงการนีเ้ป็นการทํางานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และสํานักงานคมุประพฤติภาค 5 กรมคุม
ประพฤต ิกระทรวงยตุธิรรม 
 ในการดําเนินโครงการ คณะวิจยัได้วางแผนการดําเนินงานเป็น 4 ระยะดงันี ้ 
ระยะที่ 1 -  กําหนดพืน้ท่ีเป้าหมายการดําเนินโครงการฯ โดยพิจารณาตามความพร้อมของชุมชน และ
ผู้ปฏิบตัิงานภาคสนาม คณะวิจัยได้ตกลงเลือกพืน้ท่ีเป้าหมายทสองจังหวดั คือ จังหวดัเชียงใหม่ ได้แก่พืน้ท่ี
อําเภอสารภี และอําเภอสนัป่าตอง และจงัหวดัลําปาง ได้แก่พืน้ท่ีอําเภอเถิน ในตําบลแม่วะ และตําบลล้อมแรด 
จากนัน้ได้จดัทําหลกัสตูรการฝึกอบรมและกิจกรรม  แล้วทําการประเมินความเหมาะสมของหลกัสตูรด้วยการ
จัดการอบรมเชิงปฏิบตัิการให้แก่คณะวิจัยภาคสนาม ซึ่งได้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีอาสาสมัครในสงักัด
ความรับผิดชอบของสํานกังานคมุประพฤติภาค 5 จงัหวดัเชียงใหม่ แล้วทําการทดสอบด้วยแบบประเมินตา่งๆ 
ซึ่งจดัทําขึน้  ในขณะเดียวกันการฝึกอบรมท่ีจดัขึน้นีจ้ะช่วยส่ือ
ให้คณะวิจัยภาคสนาม เข้าใจวัตถุประสงค์ของการดําเนิน
โครงการ และเรียนรู้ทักษะในการอยู่ร่วมกับเยาวชน  เข้าใจ
ธรรมชาติของเยาวชน  รู้และเข้าใจวิ ธีการให้คําแนะนํา 
ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการทํากิจกรรมของเยาวชนในโอกาส
ตอ่ไป  
ระยะที่ 2 - เม่ือได้หลักสูตรสําหรับการฝึกอบรมเยาวชนแล้ว 
คณะผู้ วิจัยได้ทําการประชาสมัพนัธ์เชิญชวนเยาวชนในพืน้ท่ีเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการ และประชาสมัพนัธ์
คดัเลือกเยาวชนท่ีอยูร่ะหวา่งการคมุความประพฤต ิซึง่อยูใ่นพืน้ท่ีเดียวกนัเข้าร่วมโครงการ ซึง่การดําเนินการใน
ขัน้ตอนนี ้คณะวิจยัภาคสนามได้เข้าหาชุมชน เพ่ือศกึษาสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ และทําความเข้าใจ กับ
ชมุชนเพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมและสนบัสนนุโครงการ ด้วยการอนญุาตให้เยาวชนในชมุชนให้เข้าร่วมโครงการ 
จากนัน้จึงจดักิจกรรมฝึกอบรมพฒันาศกัยภาพเยาวชน ซึ่งมีเนือ้หาเก่ียวกับการเป็นผู้ นํา การกล้าแสดงออก 
ความภาคภูมิใจ     ในตนเอง การทํางานเป็นทีม และความรู้เร่ืองยุติธรรมชุมชน ซึ่งมีสาระของกฎหมาย
เบือ้งต้นและกฎหมายชุมชน  รวมทัง้เทคนิคการจัดทําโครงการเพ่ือพฒันาชุมชนของตนเอง ซึ่งภายหลงัจาก
ผ่านการอบรมแล้วเยาวชนจะร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการท่ีเยาวชนร่วมกันคิด ให้กับชุมชนของตนด้วย   
ทัง้นีเ้ป็นไปตามหลกัการทางจิตวิทยาในประเด็นของการพัฒนาความคิดและการกระทําท่ีเหมาะสมในการ
ดําเนินชีวิต ผ่านการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม และกระบวนการฝึกอบรมแบบกลุม่ตลอดจนทฤษฎีการปรึกษาทาง
จิตวิทยา การอบรมครัง้นีมี้เยาวชนเข้าร่วมโครงการรวมทัง้สิน้ 64 คน โดยเป็นเยาวชนผู้ถกูคมุประพฤติ จ.
เชียงใหม่ 14 คน เยาวชนอาสาสมคัร จ.เชียงใหม่ 20 คน รวม34 คน และเยาวชนผู้ถกูคมุประพฤติ จ.ลําปาง 7 
คน และเยาวชนอาสาสมคัร จ.ลําปาง 23 คน รวม 30 คน เข้ารับการอบรม 5 วนั  
ระยะที่ 3 - เป็นระยะติดตามผลของการอบรมตามหลกัสตูร  เป็นระยะท่ีเยาวชนอาสาสมคัร ในโครงการ นํา
ความรู้เก่ียวกบัเทคนิคการทํางาน และทกัษะต่างๆ ในการสร้างสมัพนัธภาพและการเป็นผู้ นํา ไปใช้ปฏิบตัิจริง
ในการจดักิจกรรมของกลุ่มเยาวชน ซึ่งในขัน้ตอนนีทํ้าให้เกิดการรวมพลงัของกลุ่มเยาวชน โดยไม่แบ่งแยกว่า
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เยาวชนเป็นผู้ ท่ีเคยกระทําผิดหรืออยู่ระหว่างการคมุความประพฤติ หรือเป็นเยาวชนทัว่ไปในชมุชน รวมกนัเป็น
เยาวชนกลุ่มเดียวกัน  ในการร่วมกนัทําทํากิจกรรมของเยาวชน โดยเยาวชนเป็นผู้ ดําเนินการนีเ้ยาวชนต้องใช้
ทักษะการทํางานร่วมกับผู้ อ่ืน การแสดงความเช่ือมั่นในตนเอง การยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืน เข้าใจ
กระบวนการวางแผนงานและการทํางานทัง้หมด และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการทํางาน ซึง่เยาวชน
แตล่ะพืน้ท่ีสามารถทํากิจกรรมได้อย่างดี ประสบความสําเร็จ และเป็นท่ียอมรับช่ืนชมของผู้ปกครองและชมุชน 
สิ่งเหล่านีย้้อนกลบัมาสร้างความเข้มแข็งในจิตใจ ให้เยาวชน สร้างความภาคภูมิใจ การยอมรับนบัถือตนเอง 
การมองเห็นคุณค่าของตนเอง และเยาวชนท่ีเคยกระทําผิดกฎหมาย หรืออยู่ระหว่างการคุมความประพฤต ิ
ได้รับการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน  และอยู่ร่วมกับกลุ่มเพ่ือนท่ีมีความรักเข้าอกเข้าใจกัน โดยไม่มี
ช่องวา่งจากความรู้สกึแตกตา่งอยา่งท่ีเคยมีในอดีต 

เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงการทํางานของกลุ่มเยาวชนให้มีความยั่งยืน และมีโอกาสขยายเครือข่าย
เยาวชนในพืน้ท่ีให้มากขึน้ คณะผู้วิจยัได้จดัสมัมนาเช่ือมโยงความคิด ระหว่างกลุม่เยาวชน  ชมุชน หน่วยงาน

ราชการ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในชมุชนของเยาวชน จดัให้มี
การร่วมกันวางแผน  การทํางานของชุมชนภายหลังจากท่ี
โครงการวิจัยสิน้สุดลง   ซึ่งพบว่า เน่ืองจากชุมชนได้เห็นการ
ทํางาน ความตัง้ใจ และศักยภาพของเยาวชนแล้วจึงทําให้เกิด
การเปิดรับความคิดเห็น และนําแนวทางความคิดเห็นในการ
ทํางานของเยาวชน มาปรับเป็นกิจกรรมพฒันาเยาวชนในชุมชน 
ในรูปแบบของการทํางานร่วมกนัระหวา่งชมุชนกบัเยาวชน และใช้

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในแต่ละชุมชนนัน้ๆ ในส่วนของหน่วยงานสํานกังานคมุประพฤต ิ
ซึ่งมีภารกิจในการดแูลแก้ไขพืน้ฟูผู้กระทําผิด ก็ได้ วางแผนการทํางาน โดยมีกิจกรรมให้เยาวชนท่ีเข้าร่วมเป็น
เยาวชนอาสาสมคัรในโครงการวิจยัร่วมเป็นสมาชิกในเครือข่ายยตุิธรรมชมุชนจงัหวดั เพ่ือจะได้มีโอกาสพฒันา
ความรู้และประสบการณ์ในการทํางานอยา่งตอ่เน่ืองและมีโอกาสแสดงความคิดเห็น รวมทัง้ทํากิจกรรมในศนูย์
ยตุิธรรมชมุชนในพืน้ท่ีของเยาวชน และวางแผนจดักิจกรรมของเครือข่ายเพ่ือนดแูลเพ่ือน ซึ่งเป็นกิจกรรมช่วย
ดูแลเพ่ือนท่ีเคยกระทําผิดกฎหมาย และอยู่ระหว่างการคุมประพฤติในชุมชนให้มีกําลังใจท่ีจะปรับปรุง
เปล่ียนแปลง และพฒันาตนเอง  เยาวชนในเครือขา่ยเพ่ือนดแูลเพ่ือนนีจ้ะเป็นส่ือกลางระหวา่งหน่วยราชการกบั
เยาวชน     ในความดแูลของสํานักงานคมุประพฤติ ให้สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขการคุมความประพฤติ มี
กําลงัใจ   มีโอกาสได้รับคําแนะนําและการปรึกษา  มีพืน้ท่ีในการทํากิจกรรมในชุมชน นอกจากนัน้สํานกังาน      
คมุประพฤติฯ ยงัได้ทําการประสานงานช่วยเหลือสนบัสนนุแก่เยาวชนทัง้ในด้านการศกึษา อาชีพ โดยมีหน่วย
ราชการท่ีเก่ียวข้องให้การสนบัสนนุตามสภาพปัญหา และความต้องการอย่างแท้จริงของเยาวชนอีกทางหนึ่ง
ด้วย 

จากการดําเนินงานโครงการดงักล่าวข้างต้น  ผลการวิจยัได้พบว่าหลกัสตูรการฝึกอบรมและวิทยากร 
เป็นท่ียอมรับและพงึพอใจของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม และมีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใช้ในโอกาสตอ่ไป และเม่ือ
ทําการประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กบัเยาวชนอาสาสมคัรในด้านตา่งๆ  ภายหลงัการฝึกอบรมพบว่า  มี



รายงานประจําปี 2549 –  สถาบนัคลงัสมองของชาติ                                     32 

การเพิ่มขึน้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติหลายประการ คะแนนพืน้ท่ีลักษณะความเป็นผู้ นําของเยาวชน
อาสาสมคัร คะแนนการประเมินตนเองด้านความเป็นผู้ นําโดยรวม, คะแนนความกล้าแสดงออก, คะแนนความ
ภาคภมิูใจในตนเอง และคะแนนความรู้ด้านยตุิธรรมชมุชนของเยาวชนอาสาสมคัร เพิ่มขึน้อย่างมีนยัยะสําคญั
ซึง่แสดงวา่เยาวชนอาสาสมคัรได้เรียนรู้เนือ้หาสาระท่ีบรรจไุว้ในหลกัสตูรและได้รับผลจากกิจกรรมทางจิตวิทยา
ท่ีสอดแทรกตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรม  ข้อมลูเชิงคณุภาพท่ีได้จากการติดตามผลภายหลงัการฝึกอบรม
ด้วยการสังเกต สอบถามและสัมภาษณ์จากตัวเยาวชนเอง ผู้ปกครอง และการประชุมชุมชน พบว่า การท่ี
เยาวชนร่วมกนัจดัทําโครงการรวมทัง้ 4 โครงการในระยะท่ี 3  จนเสร็จสิน้แล้วนัน้ ปรากฏผลดงันี ้

1. ผลต่อเยาวชน - เยาวชนรู้สกึภาคภมิูใจในผลการทํางานของตนเอง รู้สกึว่าตนเองมีคณุคา่ ได้รับ
ความรู้ มีการพฒันาศกัยภาพของตนเอง มีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อ
สมาชิก มีความสามคัคีทําให้สามารถเอาชนะอุปสรรค และแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้ เยาวชนท่ีอยู่ระหว่างการคมุความประพฤติมีการ
ปรับเปล่ียนตนเอง มีความรับผิดชอบมากขึน้ ตรงต่อเวลา และมี
ส่วนร่วมในการทํางานกับเยาวชนในกลุ่มดี  สามารถปรับตวัใน
การปฏิบตัิงานจริง มีความเป็นทีมงาน  และเยาวชนมีบคุลิกภาพ
ท่ียิม้แย้มแจ่มใสต่อกัน ไม่ระมัดระวงัตนเองจนเกินไป ซึ่งต่างไป
จากทา่ทีท่ีแสดงออกในคา่ยอบรมในวนัแรกๆ  

2. ผลต่อครอบครัวของเยาวชน บิดามารดาผู้ปกครองของเยาวชนได้มาร่วมกิจกรรมท่ีเยาวชนจดั
ขึน้ ได้เห็นการทํางานของเยาวชน ผู้ปกครองจึงบอกเล่าความรู้สกึของตนเองท่ีมีต่อเยาวชนว่า รู้สกึว่าบตุรของ
ตนมีความเปล่ียนแปลงในเร่ืองความรับผิดชอบมากขึน้ บางคนขยนัมากขึน้ อารมณ์ร้อนน้อยลง การเอาแต่ใจ
ตนเองน้อยลง และเห็นการจดักิจกรรมของเยาวชนแล้วรู้สกึดีใจ ภาคภมิูใจ  เน่ืองจากไม่เคยคิดมาก่อนว่ากลุ่ม
เยาวชจะทํางานได้ดีเพียงนี  ้ รู้สึกว่าเยาวชน  มีความสามารถ
มากกว่าท่ีผู้ปกครองคิด และอยากให้มีการจัดกิจกรรมเช่นนีอี้ก 
โดยผู้ปกครองยินดีสนับสนุนการทํากิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ของ
เยาวชน ในส่วนของผู้ปกครองของเยาวชน ท่ีอยู่ระหว่างคมุความ
ประพฤติ      มีความรู้สึกดีใจท่ีเยาวชนเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดี
ขึน้ มีเยาวชนในชมุชนให้การยอมรับ ไปมาหาสูเ่ป็นเพ่ือนกนั และ
ผู้ นําชมุชนให้การยอมรับเยาวชนมากขึน้กวา่เดมิมาก 
            3. ผลต่อชุมชนของเยาวชน  ชุมชนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศกัยภาพ
เครือข่ายเยาวชนต้นแบบของเยาวชนในชมุชนโดยตรง  เน่ืองจากจะมีเยาวชนอาสาสมคัร  ท่ีมีความตัง้ใจท่ีจะ
ทําประโยชน์เพ่ือชุมชน มีการรวมตัวกันทํากิจกรรมท่ีมีประโยชน์ให้กับเยาวชนในชุมชน ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ โดยไม่เป็นการมั่วสุมให้เกิดความเสียหายให้กับชุมชน การทํางานของเยาวชนเพ่ือทํากิจกรรม
ดงักลา่ว เป็นตวัอยา่งให้กบัเยาวชนอ่ืนๆ ในชมุชน ให้เห็นศกัยภาพในตวัของเยาวชนเอง ว่าสามารถทํากิจกรรม
ท่ีไม่คดิวา่จะทําสําเร็จลงได้มาก่อน  ด้วยการระดมความคิดวางแผนร่วมมือกนัรับผิดชอบ และทํางานอย่างเต็ม
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กําลงัความสามารถ ซึ่งชมุชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สามารถรับช่วงไปดําเนินการพฒันาเยาวชนใน
พืน้ท่ีรับผิดชอบต่อเน่ืองจากจุดนี ้โดยให้เยาวชนในโครงการเป็นแกนนําขยายเครือข่ายเยาวชน สร้างกิจกรรม
โดยเยาวชนร่วมกนัคิด ลงมือทํา มีผู้ ใหญ่สนบัสนนุให้โอกาส  ให้พืน้ท่ีในการแสดงความคิดเห็นและทํากิจกรรม 
และให้คําแนะนํา ทําให้เยาวชนในชมุชนสามารถรวมกลุม่ และพฒันาทกัษะในการดําเนินชีวิต การทํางาน การ
แก้ไขปัญหา และมีความรักตอ่ชมุชนบ้านเกิดสืบต่อกนัไป ซึ่งก็จะส่งผลให้ชมุชนมีความสงบสขุ และพฒันาได้
อยา่งตอ่เน่ือง ด้วยทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีคณุภาพ  
 
การตดิตามผล 
 ภายหลงัการฝึกอบรมแก่เยาวชนแล้ว คณะวิจัยได้ทําการติดตามผลการฝึกอบรมโดยการพิจารณา
จากโครงการท่ีเยาวชนจดัทําขึน้ในระยะท่ีสาม และการเข้าร่วมสมัมนาเพ่ือจดัทําโครงการร่วมกบัชมุชนในระยะ
ท่ีส่ีซึ่งได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจดังกล่าวแล้วข้างต้น  สําหรับระยะต่อจากนีสํ้านักงานคุมประพฤติภาค 5 จะได้
ประสานงานกับสํานักคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลําปาง รวมทัง้องค์กรท้องถ่ินและเยาวชน
อาสาสมคัรเพ่ือตดิตามความคืบหน้าโดยเฉพาะอย่างย่ิงพฒันาการทางสงัคมของเยาวชนอาสาสมคัรเป็นระยะ 
เพ่ือสํารวจและวิเคราะห์ในประเด็นของปัญหาอุปสรรค โอกาส  ข้อเด่นและข้อด้อยของเยาวชนอาสาสมัคร 
ชุมชน และโครงการท่ีชุมชนและเยาวชนอาสาสมคัรร่วมกันพฒันาขึน้ ต่อไป  ซึ่งจะเป็นแนวทางในการจดัทํา
โครงการเพ่ือสง่เสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลงในตวัเยาวชนอาสาสมคัรและชมุชนอยา่งยัง่ยืนในระยะตอ่ไป 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ข้อเสนอแนะต่อกรมคุมประพฤต ิ
 1.    การปรับเปล่ียนความรู้สกึนึกคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของบคุคล เป็นเร่ืองท่ีกระทําได้ยาก และ
ถ้าหากเจ้าตวัไม่มีความตัง้ใจท่ีจะเปล่ียนแปลง หรือถกูบงัคบัให้เปล่ียนแปลงแล้วผลท่ีเกิดขึน้ภายใต้เง่ือนไขของ
การคุมประพฤติอาจจะไม่ยั่งยืน การลงโทษต่างๆ เช่น การคุมขัง การเปรียบเทียบปรับ การให้ทํางานด้าน
บริการสงัคม เพ่ือเป็นการลงโทษ เหลา่นีอ้าจไม่ใช่วิธีการแก้ไขหรือ ป้องกนัปัญหาท่ีแท้จริง เน่ืองจากเป็นการตี
ตราบาป เป็นการทําให้เกิดความละอายและเป็นปมด้อย ดงันัน้
กรมคมุประพฤติอาจต้องกําหนดแนวทางในการดําเนินงานคมุ
ประพฤติให้ชัดเจนและต้องพึ่งพานกัวิชาชีพให้มากขึน้ เช่นนัก
สงัคมสงเคราะห์ นกัจิตวิทยา เป็นต้น  นกัวิชาชีพดงักล่าว ต้อง
ใช้เวลาในการติดตามและดแูลผู้ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบอย่าง
ใกล้ชิด จงึไม่สามารถรับผิดชอบคนจํานวนมากๆ ในแตล่ะคราว
ได้  ดังนัน้การพิจารณากําหนดตําแหน่งงานให้เพียงพอกับ
ความต้องการของภาระงานจึงเป็นสิ่งจําเป็นท่ีกรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม ควรให้ความสําคญัเป็น
ลําดบัต้นๆ  
 2. การพฒันาบคุลากรของกรมคมุประพฤติให้มีความเช่ียวชาญและทกัษะการทํางานกบัเยาวชนและ
ครอบครัวเป็นสิง่จําเป็นสําหรับการดําเนินงานของกรมคมุประพฤติ เน่ืองจากบคุลากรของกรมคมุประพฤติเป็น
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ผู้ ท่ีใกล้ชิดเยาวชนซึง่เป็นผู้ถกูคมุประพฤตแิละครอบครัวของผู้ถกูคมุประพฤติมากท่ีสดุ หากมีปัญหาเร่งดว่นใน
เบือ้งต้น ก็จะสามารถให้คําปรึกษาได้อย่างทนัท่วงที เพราะการรอสง่ตอ่นกัจิตวิทยาท่ีโรงพยาบาลโดยตรงอาจ
ไม่ทนัต่อการให้ความช่วยเหลือ และในปัจจุบนันีย้งัมีนกัจิตวิทยาไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ดงันัน้กรมคมุ
ประพฤติควรจดัทํางบประมาณเพ่ือรองรับงานด้านพฒันาบุคลากรในส่วนนีไ้ว้ด้วย  ซึ่งอาจหมายรวมถึงการ
ร่วมมือกบัสถาบนัทางการศกึษาจดัทําหลกัสตูรต่างๆ ทัง้ระดบัการฝึกอบรมเบือ้งต้น หลกัสตูรประกาศนียบตัร 
หรือในระดบัปริญญาและหลงัปริญญา 
 
ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล 
1.   สถาบนัการศกึษาท่ีผลิตบคุลากรด้านจิตวิทยายงัมีอยู่น้อย และแต่ละแห่งก็มีนกัจิตวิทยาผู้ทรงคณุวฒิุ
เหมาะสมในจํานวนจํากัด ในขณะท่ีมีภาระงานทัง้ด้านการสอน การวิจยัและการบริการแก่ชุมชนอยู่มาก แต่
ด้วยนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมปริมาณข้าราชการให้น้อยลง และทําให้หน่วยงานเล็กลง ซึ่งอาจไม่
เหมาะสมกบัการพฒันางานด้านวิชาการและสวสัดิการของประเทศ ในขณะท่ีคณะวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลยั
ถกูจํากดัด้านกําลงัคนแต่ขณะเดียวกนัก็ถกูเรียกร้องให้พฒันามาตรฐานการผลิตด้วยการกําหนดให้มีบคุลากร
ท่ีมีคณุวฒิุสงูเช่นต้องดํารงตําแหน่งวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์หรืออย่างน้อยต้องสําเร็จการศกึษาใน
ระดบัดษุฎีบณัฑิต จงึจะสามารถเป็นกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือควบคมุวิทยานิพนธ์ได้  แตล่ะหลกัสตูร
หรือสาขาวิชาต้องมีผู้ทรงคณุวฒิุดงักล่าวไม่น้อยกว่า 5 คน เป็นต้น ข้อจํากัดเหล่านีส้่งผลกระทบโดยตรงต่อ
คณะวิชาหรือสาขาวิชาท่ีผลิต และบางสถาบันอาจถึงขัน้ต้องปิดโครงการเน่ืองจากการขาดแคลนบุคลากร
ดงักล่าว ดงันัน้ รัฐบาลอาจจําเป็นต้องทบทวนนโยบายเหล่านี ้โดยพิจารณาจากความต้องการท่ีแท้จริงของ
สงัคม และความจําเป็นด้านวิชาการของแตล่ะสถาบนั เพ่ือให้สามารถดําเนินการผลติบคุลากรและให้บริการแก่
สังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านแก้ไข ป้องกัน สิ่งท่ีก่อให้เกิดปัญหาพฤติกรรมและปัญหาสังคม หรือการส่งเสริม
คณุภาพชีวิตของประชาชนก็ตาม 

 2. จากการวิจยัครัง้นีพ้บว่าครอบครัวมีสว่นอย่างมากตอ่
การเกิดปัญหาพฤติกรรมต่างๆ ของเยาวชน  บางครัง้บิดามารดา
ผู้ปกครองไม่ทราบว่าตนเองควรจะเลีย้งดูและอบรมบุตรหลาน
อย่างไรจึงจะทําให้เกิดการพฒันาไปอย่างมีคณุภาพ แม้กระทัง่ผู้
ท่ีมีความรู้หรือฐานะเศรษฐกิจดีก็ตาม  เน่ืองจากระดบัการศกึษา
ของบิดามารดาหรือฐานะทางเศรษฐกิจ อาจไม่ใช่สาเหตท่ีุแท้จริง
ของการท่ีเยาวชนหรือบุคคลกระทําผิดกฎหมาย หรือทําสิ่งท่ีไม่

ถกูต้องเหมาะสมกบัขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวฒันธรรม  สิ่งสําคญัก็คือเวลาท่ีบิดามารดาผู้ปกครองอยู่กบั
บตุรหลานนัน้ อาจใช้วิธีการพดูจา หรือปฏิบตัิต่อบตุรหลานอย่างไม่เหมาะสม เช่นการพดูจาเปรียบเทียบบตุร
หลานกบัคนอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนๆ ให้เกิดความรู้สกึว่าตนเองเป็นคนท่ีไม่มีประโยชน์ เป็นคนท่ีไม่มีคณุคา่หรือคณุงาม
ความดี ไม่มีความสามารถ ฯลฯ  บางครัง้ก็ดดุ่าว่ากลา่ว ทัง้ๆ ท่ีบตุรหลานยงัไม่ได้กระทําผิดใดๆ ทําให้เยาวชน
เหลา่นีเ้กิดความรู้สกึอึดอดั เสียใจ บ่อยครัง้ท่ีทําสิ่งร้ายๆ เป็นการประชด หรือเป็นการพิสจูน์ว่าตนเองเป็นคนท่ี
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ไม่ดีอย่างนัน้จริงๆ   ดงันัน้ผู้ ท่ีเป็นบิดามารดาผู้ปกครองควรจะได้รับการฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมให้
เข้าใจถึงพฒันาการของชีวิตมนษุย์ว่าจะสง่เสริมให้บตุรหลานประสบความสขุ ความสําเร็จกบัศกัยภาพท่ีเขามี
อยู่ในตัวของเขาได้อย่างไร    รัฐบาลควรจะต้องทบทวนนโยบายเก่ียวกับการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้
พฒันาไปอย่างเหมาะสม รวมทัง้การแก้ไขปัญหาต่างๆ อาจมีการผลิตบคุลากรและจดับคุลากรท่ีจะช่วยเหลือ
ครอบครัวตา่งๆ ให้พฒันาไปอย่างมีความสขุตามอตัภาพ เช่น จิตแพทย์  แพทย์เด็กและวยัรุ่น นกัจิตวิทยา นกั
สขุภาพจิต นกัครอบครัวบําบดั เป็นต้น   การลงทนุของรัฐบาลในเร่ืองเหล่านีจ้ะช่วยลดปัญหาความขดัแย้งใน
ครอบครัวให้ลดลง ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาการถูกล่อลวง รวมทัง้ปัญหาทาง
สขุภาพจิตตา่งๆ ก็จะลดน้อยลงด้วย 

3. นโยบายการพฒันาเยาวชนท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั อาจมุ่งเน้นการพฒันาเยาวชนในระบบสถานศกึษา
เป็นส่วนใหญ่ แต่ในความจริงของสงัคมและชมุชน ยงัมีเยาวชนจํานวนมากท่ีไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา เป็น
เยาวชนท่ีต้องทํางานหาเลีย้งตนเองและครอบครัว บางสว่นเป็นเยาวชนท่ีเคยกระทําผิดกฎหมาย และบางสว่น
กําลงัเส่ียงต่อการกระทําผิดกฎหมาย ดงันัน้การพฒันาเยาวชนควรให้ความสําคญักับเยาวชนทุกคนโดยไม่
แบง่แยก และมีศนูย์รวมของการพฒันาอยู่ท่ีครอบครัวและชมุชนนัน้ๆ เพ่ือให้การพฒันาเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่
เยาวชนและอยูบ่นพืน้ฐานของครอบครัวและชมุชนแตล่ะแหง่อยา่งเหมาะสม  

4.   การทํางานพฒันาเยาวชนเป็นงานท่ีละเอียดอ่อน เพราะโดยธรรมชาตขิองเยาวชนมีความอ่อนไหว 
รับรู้ได้เร็ว มีความทนัสมยัตอ่ส่ือตา่งๆ และมีความผกูพนัในกลุม่เพ่ือนมาก ดงันัน้การทํางานเพ่ือพฒันาเยาวชน 
และเช่ือมโยงเยาวชนกบัชมุชนซึง่มีผู้ ทํางานเป็นผู้ ใหญ่หรือผู้สงูอาย ุจึงต้องมีผู้ประสานงานท่ีมีทกัษะท่ีดีในการ
ทํางานกบัเยาวชน ดงันัน้ชมุชนจึงควรให้ความสําคญัตอ่การพฒันาบคุลากรของชมุชนให้มีความพร้อมทัง้ด้าน
องค์ความรู้ ทกัษะ บุคลิกภาพและการเป็นตวัอย่างท่ีดีของเยาวชน เพ่ือท่ีจะเป็นผู้ประสานงานกับเยาวชนใน
ชมุชนอยา่งมีประสทิธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ด้านด้านอาหารและสุขภาพอาหารและสุขภาพ  
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โครงการจัดตัง้ศูนย์ศึกษาระบบความปลอดภยัอาหารและโภชนาการ 
 

การดําเนินงานวิจยัด้านอาหารปลอดภยัตามนโยบายของรัฐบาล โดยดําเนินการภายใต้ โครงการศกึษา
ระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทย ดําเนินการมาอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2547 และ 
สําหรับการดําเนินงานในปี 2549 นี ้โครงการได้ถกูยกระดบัขึน้เป็นศนูย์ศึกษาระบบความปลอดภยัอาหารและ
โภชนาการ ภายในสถาบนัคลงัสมองของชาต ิโดยเห็นวา่จะต้องมีการดําเนินการตอ่เน่ืองเพ่ือให้บรรลผุลออกเป็น
นโยบายของชาติท่ีสามารถจดัการด้านอาหารให้ปลอดภยัได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิผลและยัง่ยืน ตลอดจน
สามารถส่งเสริมโภชนาการของชนในชาติได้เป็นอย่างดี ปี 2549 มีโครงการ (Project) จํานวน 5 โครงการท่ี
ดําเนินงานภายใต้ศนูย์ฯ ได้แก่ 

1. การทดสอบรูปแบบการขนสง่และการเก็บรักษานมโรงเรียนในสถานการณ์จริง 
2. การวิจยัรูปแบบการจดัการความปลอดภยัของเนือ้หมใูนขัน้ตอนการขนสง่ซากสกุร 
3. การศกึษารูปแบบการจดัการความปลอดภยัอาหารกลุม่ผกัผลไม้ กรณีสารเคมีเจือปนในอาหาร 

  4. การวิจยัสถานการณ์ความปลอดภยัด้านอาหารในกลุม่ผกัและผลไม้: กรณีตลาดนดั และรถเร่ ใน
ภมิูภาคท่ีสําคญัทัว่ประเทศ 

5. การศกึษามลูคา่ทางเศรษฐกิจของผกัผลไม้ กรณีตลาดนดั และรถเร่  
นอกจากนัน้ศนูย์ฯ ยงัดําเนินการจดัทําฐานข้อมูลบุคลากรและการวิจยั ตลอดจนกิจกรรมด้านอาหาร

ปลอดภัยและโภชนาการต่อเน่ืองจากการดําเนินการในปีงบประมาณ 2548 อีกด้วย ผลการดําเนินการใน
โครงการตา่งๆ สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

 
โครงการที่ 1   การทดสอบรูปแบบการขนส่งและการเกบ็รักษานมโรงเรียนในสถานการณ์จริง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ท่ีได้ไปทดสอบในสถานการณ์จริง ตลอดจนระดมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบตัิและปรับปรุงระบบเพ่ือให้สามารถ
เป็นแนวทางปฏิบตัิในการแก้ไขปัญหาความปลอดภยัและโรคอาหารเป็นพิษจากการบริโภคนมโรงเรียนได้ และ
จัดทําเป็นคู่มือการดําเนินการเพ่ือเสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

ถึงแม้ว่าสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (อย .)  จะนํา
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice : 
GMP) มาบงัคบัใช้เป็นกฎหมาย และผลิตภณัฑ์นมพร้อมด่ืมก็เป็นหนึ่งใน
ประเภทอาหารท่ีต้องปฏิบตัติาม GMP (จีเอ็มพี) แตก็่ยงัมีผู้ ร้องเรียนแจ้งว่าพบ
นมพร้อมด่ืมเสียก่อนหมดอายบุ่อยครัง้ โดยสาเหตขุองนมเน่าเสีย โดยเฉพาะ
นมโรงเรียนอาจมาจากปัจจยัและขัน้ตอนต่างๆ เช่นการขนส่ง หรือการเก็บ
รักษาในอณุหภมิูท่ีไม่เหมาะสม จากสาเหตดุงักลา่วจึงนําไปสูก่ารศกึษาเพ่ือ
หารูปแบบการขนส่งจากโรงงานไปสู่โรงเรียน และเก็บรักษานมโรงเรียน ท่ี
เหมาะสม ณ โรงเรียนหลงัได้รับนมแล้ว และนําไปปฏิบตัไิด้จริงและนํารูปแบบ  
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นําไป
พิจารณาและดําเนินการเป็นระบบของประเทศตอ่ไป 
 
โครงการที่ 2  การวจิัยรูปแบบการจัดการความปลอดภยัของเนือ้หมูในขัน้ตอนการขนส่งซากสุกร 

เนือ้สกุรสดของประเทศไทยสว่นใหญ่จะเป็นการผลติเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ ไม่สามารถสง่ออก
ได้เน่ืองจากปัญหาโรคปากเท้าเป่ือย และจากการศกึษาสถานการณ์ทัว่ไป พบวา่การผลติเนือ้สกุรและผลติภณัฑ์
ท่ีผลติเพ่ือจําหน่ายในประเทศ มีถึงร้อยละ 98-99 ซึง่ในขัน้ตอนการขนสง่ซากสกุร  การตดัแตง่  และการจําหน่าย
ยงัพบเห็นปัญหาการจดัการซากสกุรท่ีไม่ถกูสขุลกัษณะ มีการปนเปือ้นเชือ้โรคอนัตรายท่ีสง่ผลตอ่ความปลอดภยั
ของผู้บริโภค อาจทําให้ตดิโรคร้ายแรงได้  ดงันัน้จงึได้มีการศกึษาเพิ่มเตมิในเร่ืองสถานการณ์การจําหน่ายและ
การขนสง่เนือ้สกุร รวมทัง้วิจยัเพ่ือหารูปแบบการจดัการด้านการจําหน่ายและการขนสง่ท่ีเหมาะสม และสามารถ
นําไปปฏิบตัไิด้จริงเพ่ือให้เนือ้สกุรท่ีจําหน่ายตอ่ผู้บริโภคมีความปลอดภยัสงูสดุ โดยได้ดําเนินการวิจยัด้านการ
จําหน่ายมาก่อนแล้วในปีงบประมาณ 2548 โดยได้จดัทําเป็นข้อแนะนําในการวางจําหน่าย ขณะนีกํ้าลงั
ดําเนินการวิจยัด้านการขนสง่ในปีงบประมาณปัจจบุนัเพ่ือให้ทราบสถานการณ์ความปลอดภยัของวิธีการขนสง่ 
(การปฏิบตัจิริง ในรูปแบบตา่งๆ) เพ่ือให้ได้รูปแบบวิธีปฏิบตัท่ีิมีความปลอดภยัในการขนสง่ รวมทัง้วิธีการท่ีมี
ประสทิธิภาพในการล้างรถขนสง่/ ภาชนะท่ีใช้ขนสง่ และความสะอาดโดยเฉพาะการล้างมือของผู้สมัผสัเนือ้สกุร 
และจะได้นําเสนอตอ่กรมปศสุตัว์ กระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องอ่ืนๆ นําไปพจิารณาใช้ประโยชน์ใน
ขัน้ต้น เพ่ือให้มีการควบคมุเร่ืองการขนสง่ซากสกุรด้วย เน่ืองจากปัจจบุนัดแูลเฉพาะฟาร์มและโรงฆา่สตัว์ แตไ่มมี่
หน่วยงานใดดแูลครอบคลมุถึงการขนสง่ ทําให้การขนสง่ท่ีไม่เหมาะสมเป็นสาเหตท่ีุสําคญัอยา่งหนึง่ท่ีทําให้เกิด
การปนเปือ้น และเกิดความไมป่ลอดภยัเนือ้สกุร 
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โครงการที่ 3  การศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภยัอาหารกลุ่มผักผลไม้ กรณีสารเคมีเจือปน 
ในอาหาร: กรณึรถเร่ ตลาดนัดเร่ 

 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
สินค้ามาจากหลายแหล่ง และยงัพบการปนเปื้อนสารต้องห้ามท่ีเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพในระดบัท่ีสูง 
โดยเฉพาะผกัผลไม้แปรรูปท่ีจําหน่ายในลกัษณะรถเข็น (เช่นผลไม้ดอง) จึงได้มีการศึกษาเพิ่มเติม เพ่ือสํารวจ
เส้นทางการจําหน่ายสารเคมีอนัตรายท่ีใช้ในการผลติอาหารกลุม่ผกัและผลไม้แปรรูปนี ้เพ่ือหารูปแบบการจดัการ
ท่ียัง่ยืนตอ่ไป และเพ่ือให้ทราบเส้นทางการจําหน่ายและแหลง่จําหน่ายของสารเคมีอนัตราย และแนวทางในการ
ดําเนินการตรวจสอบ การจดัการ และประกนัความปลอดภยัอาหารให้กบัผู้บริโภค และข้อมลูท่ีได้จะนําเสนอตอ่
สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ นําไปใช้ในการควบคมุ ดแูล จดัการเร่ืองสารเคมี
อนัตรายท่ีใช้การผลิต และจดัการความปลอดภยัของอาหารกลุม่ผกัและผลไม้แปรรูปท่ีจําหน่ายในลกัษณะรถเร่
ตอ่ไป 
 
โครงการที่ 4   การวิจัยสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารในกลุ่มผักและผลไม้: กรณีตลาดนัด 

และรถเร่ ในภมูิภาคที่สาํคัญทั่วประเทศ 
 การวิจยัสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารในกลุ่มผกัและผลไม้ กรณีตลาดนดัและรถเร่ ได้มีการ
ดําเนินการแล้ว แต่ทําการศกึษาเฉพาะในส่วนกลาง (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) เท่านัน้ กิจการค้าเร่นบัวนัจะมี
มากขึน้และกระจายไปทัว่ประเทศ จงึได้มีขยายงานวิจยัด้านนีอ้อกไปให้สถาบนัการศกึษาในภมิูภาคตา่งๆ ซึง่ 
เป็นหน่วยงานเครือข่ายท่ีศูนย์ฯได้สร้างขึน้ รวมทัง้สิน้ 6 แห่ง ได้แก่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัย เทคโนโล ยีสุรนา รี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เพ่ือทําการศึกษาวิจัยสถานการณ์ความ
ปลอดภยัด้านอาหารในกลุม่ผกัและผลไม้ตามตลาดนดัและรถเร่ ในภมิูภาค
ท่ีมหาวิทยาลยันัน้ๆรับผิดชอบ    เพ่ือให้ได้สถานการณ์ท่ีเป็นภาพรวมของ 
ประเทศ  และทราบถึงเส้นทางการเข้าสูต่ลาดของผกัและผลไม้ 
 

         ปัญหาสําคญัท่ีพบในผกัแลผลไม้ คือการปนเปือ้นสารกําจดั
ศตัรูพืชและ สารเจือปนอาหารท่ีเป็นอนัตรายตอ่ผู้บริโภคและ
สารเคมีอนัตรายท่ีห้ามใช้ในอาหาร แตเ่น่ืองจากรูปแบบการ
จําหน่ายผกัผลไม้มีหลากหลายจงึทําให้การควบคมุดแูลคณุภาพ 
แตกตา่งกนัตามไปด้วย รูปแบบหนึง่คือการจําหน่ายตามตลาดนดั
และรถค้าเร่ ซึง่สองแหลง่ขายนีย้ากตอ่การควบคมุ เพราะมีการ
เปล่ียนสถานท่ีขายไปเร่ือยๆ จงึได้มีการการศกึษาสถานการณ์
ความปลอดภยัของผกัผลไม้ โดยมุ่งเน้นไปท่ีตลาดนดัและรถเร่  
โดยพบวา่ผู้ ค้าเร่มีลกัษณะการจําหน่ายท่ีหลากหลายและมีการรับ 
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และสถานการณ์ความปลอดภัยด้านการปนเปื้อนสารเคมีอันตรายของผักและผลไม้ในตลาดนัดและรถเร่ใน
ภาพรวมของประเทศ เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการจดัทางแนวทางแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายของสารเคมีปนเปือ้น ใน
ระยะยาวท่ียัง่ยืนตอ่ไป 
 
โครงการที่ 5  การศึกษามูลค่าทางเศรษฐกจิของผักผลไม้ กรณีตลาดนัดและรถเร่  
 ผกัและผลไม้ เป็นอาหารและสินค้าเกษตรท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสงู ทัง้การจําหน่ายเพ่ือการส่งออก
และภายในประเทศ ซึง่ข้อมลูทางด้านเศรษฐกิจของผกัผลไม้ท่ีพบสว่นใหญ่เป็นทางด้านการสง่ออก แตภ่ายใน 

ประเทศกลบัพบว่ามีข้อมูลดงักล่าวน้อยมาก โดยเฉพาะในกรณีผัก
ผลไม้ท่ีจําหน่ายตามตลาดนัด และรถเร่  ซึ่งเป็นแหล่งจําหน่ายท่ี
เข้าถึงและเป็นท่ีนิยมของประชาชนจํานวนมาก  ประกอบกับ
ผลการวิจยัเบือ้งต้นท่ีพบว่าผกัผลไม้ท่ีจําหน่ายตามตลาดนดัและรถ
เร่นัน้ มีความไม่ปลอดภัยมาก จึงได้ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือประเมิน
หรือประมาณการมลูคา่ทางเศรษฐกิจของผกัผลไม้ในกรณีตลาดนดั  
และรถเร่  เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลพืน้ฐานประกอบในการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิงทางเศรษฐกิจและสงัคม 
(Socio-Economic Impact) เม่ือมีการกําหนดนโยบายในการจัดการปัญหาในอนาคต ท่ีอาจจะมีผลต่อการ
จําหน่ายและการบริโภคผกัผลและไม้ภายในประเทศ และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทําระบบการ
จดัการความปลอดภยั ตลอดจนเป็นจดุตดิตาม/ตรวจสอบผลสมัฤทธ์ิของมาตรการหรือนโยบายตอ่ไป 

 
การสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาในภมูิภาคทั่วประเทศ และการลงนามข้อตกลงว่าด้วยความ

ร่วมมือเพื่อศึกษาระบบการจัดการความปลอดภยัด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย 
 

 

 

ในการสร้างเครือข่ายกับสถาบนัการศึกษาในภูมิภาค
ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการดําเนินงานด้านอาหาร
ปลอดภัย และโภชนาการท่ีครอบคลุมทั่วประเทศ และเป็น
รูปธรรมท่ีชัดเจนมากขึน้จึงได้มีการทําข้อตกลงว่าด้วยความ
ร่วมมือ เพ่ือศึกษาระบบการจดัการความปลอดภยัอาหารและ
โภชนาการของประเทศไทย  สํานักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา สถาบนัคลงัสมองของชาต ิ  ศนูย์ศกึษาระบบความ 

ปลอดภยัอาหารและโภชนาการ และสถาบนัการศกึษาท่ีเป็นจปุระสานงานเครือขา่ยท่ีสําคญัในภมิูภาคตา่ง ๆ 
จํานวน 6 แหง่ 

ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุนารี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ จึงได้ร่วมลงนามข้อตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือระหว่างสถาบนัคลงัสมองของชาติและสถาบนัการศกึษา เพ่ือร่วมกนัดําเนินการศกึษาวิจยัและการ
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การดําเนินกิจกรรมวิชาการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยัอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ซึง่ได้มีการลง
นามข้อตกลงความร่วมมือแล้ว เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2549 ณ ห้องยคุลธร โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต จะทําให้
การดําเนินการวิจัยและกิจกรรมวิชาการต่างๆ ในเครือข่ายของศูนย์ฯ เป็นไปอย่างเป็นทางการและมี
ความก้าวหน้ารวดเร็วขึน้ และเป็นประโยชน์ตอ่ประเทศชาตติอ่ไป 

 

                                  
 
โครงการศึกษาวจิัยปีงบประมาณ 2550 
 

1. ชุดโครงการวจิัยระบบการจัดการความปลอดภยัด้านอาหาร   กรณีตลาดนัด และรถเร่  
 จากผลการศึกษาเร่ืองความปลอดภัยด้านอาหารของผกัผลไม้ท่ีจําหน่ายตามตลาดนัด และรถเร่และ
เนือ้หมูในตลาดสดท่ีผ่านมา  ทําให้ทราบถึงสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารท่ีน่ากังวลเป็นอย่างย่ิง  
ประกอบกับการท่ีผกัผลไม้และเนือ้หมู ถือได้ว่าเป็นอาหารท่ีนิยมในหมู่ผู้บริโภคในประเทศ  ขณะเดียวกันผัก
ผลไม้ก็เป็นสินค้าส่งออกท่ีสําคญัของประเทศอีกด้วย  ถึงแม้ภาครัฐเองจะมีนโยบายท่ีเข้มงวดในเร่ืองของความ
ปลอดภยัด้านอาหารแล้วก็ตาม แต่ก็ยงัคงมีความไม่ปลอดภยัด้านอาหารเกิดขึน้ระดบัสงู  ทัง้นีส้าเหตสํุาคญัมา
จากการขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองความปลอดภยัด้านอาหาร ความไม่ตระหนกัถึงโทษหรืออนัตรายของเร่ือง
ดงักล่าวทัง้ในมมุของผู้ผลิต ผู้ ค้า และผู้บริโภค  ตลอดจนถึงแนวทางบริหารจดัการ การตรวจสอบท่ีสนบัสนนุให้
เกิดความปลอดภยัด้านอาหารของผกัผลไม้ท่ียงัไม่ชดัเจนและครอบคลมุ  ดงันัน้หากสามารถทําการศกึษาวิจยั
เพ่ือหาแนวทางจดัการกับต้นเหตตุ่างๆ ท่ีกล่าวมาข้างต้นได้  จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยด้านอาหารของระบบ
ตลาดนดัและรถเร่ ซึง่กระจายสูผู่้บริโภคในวงกว้างได้อยา่งมีนยัสําคญั  
 

2. โครงการวจิัยระบบการจัดการความปลอดภยัด้านอาหาร: กรณีการจาํหน่ายอาหารพร้อม
บริโภค 
 รูปแบบการดํารงชีวิตในสงัคมอันมีเทคโนโลยีท่ีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเป็นฟันเฟืองขบัเคล่ือนท่ีสําคญั  
ทําให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องดําเนินชีวิตในรูปแบบท่ีเร่งรีบ  อาหารพร้อมบริโภคจึงเข้ามามีบทบาทสําคญัต่อ
ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ ท่ีมีรายได้ระดับปานกลางลงมาซึ่งนับได้ว่าเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ  

 
 

NU 

 
 

WU 

 
 

PSU 

 
 

SUT 

 
 

KKU 

 
 

CMU 
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ประกอบกับการพิจารณาในเบือ้งต้น จากภาพท่ีมกัจะพบเห็นลกัษณะการจําหน่ายอาหารพร้อมบริโภคท่ีส่วน
ใหญ่จะมีความเสี่ยงสงูตอ่การปนเปือ้นของสิ่งท่ีเป็นบ่อเกิดของความไม่ปลอดภยัด้านอาหาร จึงควรมีการศกึษา
เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ความปลอดภยัด้านอาหารของอาหารพร้อมบริโภคท่ีจําหน่ายในพืน้ท่ีต่างๆ  ตลอดจน
ทําการวิจยัและทดสอบ เพ่ือให้ได้มาซึ่งแนวทางการบริหารจดัการความปลอดภยัด้านอาหารของอาหารพร้อม
บริโภคเหลา่นี ้  โดยจะทําการแบง่พืน้ท่ีตามภมิูศาสตร์  หรือตามแหลง่จําหน่าย เพ่ือท่ีจะใช้เป็นพืน้ท่ีต้นแบบหรือ
พืน้ท่ีนําร่องในการในการศกึษาวิจยัรูปแบบเพ่ือขยายผลตอ่ไป 
 

3. การศึกษาลักษณะและคุณภาพมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์: กรณีผลกระทบความปลอดภยัด้าน
อาหารต่อเนือ้สุกร  

รูปแบบการจําหน่ายและการขนส่งเนือ้สกุรในปัจจบุนั มีความไม่ปลอดภยัสงู โดยมีสาเหตตุา่ง ๆ ไม่ว่า
จากขัน้ตอนของการขนสง่ทัง้จากตวัพนกังานท่ีทําการขนย้าย  วสัด/ุภาชนะท่ีใช้ในการขนสง่   พาหนะท่ีใช้ในการ
ขนสง่  รวมทัง้ในขัน้ตอนของการจําหน่าย ณ ตลาด ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของสขุลกัษณะของผู้ขาย  ความสะอาดของ
วสัด/ุภาชนะท่ีใช้ใส่เนือ้สกุร และรูปแบบการเก็บรักษาเนือ้สกุรขณะรอจําหน่าย  จากการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ทําให้
เกิดข้อสันนิษฐานว่าบางส่วนน่าจะมีสาเหตุของความไม่ปลอดภัยท่ีนอกเหนือไปจากท่ีได้ทําการศึกษาวิจัย
มาแล้วอีก  ซึ่งนกัวิจยัค่อนข้างจะมีความมัน่ใจว่าในขัน้ตอนของโรงฆ่าสตัว์จะมีความเสี่ยงทางความปลอดภยั
ด้านอาหารอยู่ด้วย ดงันัน้เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัด้านอาหารของผลิตภณัฑ์เนือ้สกุรท่ีครบวงจร จึงควรท่ีจะจดั
ให้มีการสนบัสนนุทนุวิจยัเพ่ือทําการศกึษาประเด็นความปลอดภยัด้านอาหารของโรงฆ่าสตัว์โดยเฉพาะในกรณี
เนือ้สกุร  เพ่ือท่ีจะได้นําข้อมลูมาประมวลต่อกันให้ตลอดห่วงโซ่การผลิตผลิตภณัฑ์เนือ้สกุร เพ่ือความครบถ้วน
สมบูรณ์มากย่ิงขึน้  โดยในท้ายท่ีสดุแล้วควรจะต้องมีการผลกัดนั /สนับสนุนให้เป็นนโยบาย หรือมาตรการท่ี
ก่อให้เกิดความปลอดภยัด้านอาหารของผลติภณัฑ์ชนิดนี ้

 
4. การจัดทาํเอกสารข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Documents) 

 จากการดําเนินงานท่ีผ่านมาของศนูย์ศกึษาระบบความปลอดภยัด้านอาหารและโภชนาการ  ทําให้ได้
ทราบถึง  สถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหารของผลิตภัณฑ์กลุ่มต่างๆ จํานวนหนึ่ง  พร้อมทัง้ได้แนวทาง/
กลไกในการบริหารจดัการความปลอดภยัด้านอาหารของผลิตภณัฑ์กลุม่ดงักลา่ว  ซึง่ถือได้ว่าเป็นการศกึษาวิจยั
ท่ีทําให้ได้ข้อเท็จจริง/ข้อมลูท่ีมีความครบถ้วนสมบรูณ์ในระดบัท่ีดีระดบัหนึ่ง   ดงันัน้จึงสมควรท่ีจะนําเอาข้อมลูท่ี
ได้มาเหล่านีม้าทําการวิเคราะห์/ สังเคราะห์ในอีกมิติหนึ่ง  เพ่ือท่ีจะได้จัดทําเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ี
สามารถนําไปปฏิบตัิได้จริง ซึ่งจะเป็นการผลกัดนัให้ความปลอดภยัด้านอาหารของกลุ่มผลิตภณัฑ์เหล่านีมี้เพิ่ม
มากย่ิงขึน้ โดยประเด็นเหล่านีไ้ด้แก่โครงสร้างระบบการบริหารจดัการความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศ  
การขนสง่และเก็บรักษานมโรงเรียน  และการขนสง่และจําหน่ายเนือ้สกุร 
   
 



 

 
 
 
 
 

 
 

 

ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติ  
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โครงการประเมินความเสียหายและผลกระทบของคล่ืนสึนามิต่อทรัพยากรชีวภาพบริเวณ         

ชายฝ่ังทะเล และการตดิตามผลการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรในระยะยาว 
 

จากแรงสัน่สะเทือนของแผน่ดนิไหวท่ีสงูถึง 9.0 ริกเตอร์ เม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม 2547 สง่ผลให้เกิดพิบตัิ
ภยัทางธรรมชาติครัง้ยิ่งใหญ่ท่ีเรียกว่า คล่ืนยกัษ์ (สึนามิ) ยงัความเสียหายทัง้ชีวิตและทรัพย์สินมาสู่หลาย
ประเทศ รวมทัง้ในเขตพืน้ท่ีภาคใต้และบริเวณชายฝ่ังทะเลด้านตะวนัตกของไทย ดงันัน้ ศนูย์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพแหง่คาบสมทุรไทย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินททร์ จึงได้ขอรับ
การสนบัสนนุทนุเพ่ือจดัทํา “โครงการประเมินความเสียหายและผลกระทบของคล่ืนสนึามิตอ่ทรัพยากรชีวภาพ
บริเวณชายฝ่ังทะเลและการติดตามผลการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรในระยะยาว”  โดยได้แบ่งโครงการ
ออกเป็น 3 โครงการยอ่ย 1) การสํารวจความเสียหายของทรัพยากรชีวภาพบริเวณชายฝ่ังทะเลและคณุภาพนํา้
ในพืน้ท่ีป่าพรุ จ.ภเูก็ต2) การสํารวจเพ่ือประเมินผลกระทบจากคล่ืนสนึามิต่อแนวปะการังอทุยานแห่งชาติหมู่
เกาะสิมิลนั จ. พงังา และ 3) โครงการประเมินความเสียหายและผลกระทบของคลื่นสึนามิต่อทรัพยากร
สาหร่ายและหญ้าทะเลและการติดตามผลการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรในระยะยาว  โดยผลการศกึษาแตล่ะ
โครงการสรุปโดยยอ่ ดงันี ้

 
1. การสาํรวจความเสียหายของสังคมพืช แพลงก์ตอน และคุณภาพนํา้ในพืน้ที่ป่าพรุ จังหวัดภเูกต็ 

จากผลการสํารวจคณุภาพนํา้ในพืน้ท่ีป่าพรุตามแนวชายฝ่ังทะเลของจงัหวดัภเูก็ตใน 3 บริเวณ ได้แก่
พรุไม้ขาว พรุจดู และพรุจิก พบวา่ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเปล่ียนแปลงของคณุภาพนํา้คือ อณุหภมิู ความเค็ม 
คา่เหน่ียวนําไฟฟ้า และความเป็นกรด-เบส มีคา่ไม่แตกตา่งจากท่ีมีรายงานอยูเ่ดมิมากนกั  แตเ่ป็นท่ีน่าสงัเกต
วา่ คา่ของความเคม็บริเวณพรุไม้ขาว และพรุจดู มีคา่สงูกวา่พรุจิก ทัง้นี ้ อาจเป็นเพราะพืน้ท่ีพรุจิก ยงัคงมี
สภาพของป่าชายหาดหลงเหลืออยู ่ทําให้นํา้ในป่าพรุนีมี้แนวป้องกนัคล่ืนจากนํา้ทะเลท่ีถกูพดัพาขึน้มา  สว่นพรุ
ไม้ขาว เป็นพืน้ท่ีท่ีถกูนําไปใช้ประโยชน์ และมีการถางแนวป่าออกทัง้หมดแล้ว จงึทําให้ได้รับผลกระทบในครัง้นี ้
อยา่งเตม็ท่ี สําหรับพรุจิก แม้วา่ยงัคงมีสภาพของป่าพรุหลงเหลืออยูบ้่าง แตก็่เร่ิมมีสภาพความเสื่อมโทรม
ปรากฏอยูใ่ห้เห็น อยา่งไรก็ตามคา่ของความเคม็ท่ีพบมีคา่ลดลงอยา่งมากในช่วงหลงัของการสํารวจ (เดือน
สงิหาคม และเดือนพฤศจิกายน) ทัง้นี ้ อาจเป็นเพราะปริมาณนํา้ฝนท่ีตกลงมาอาจมีสว่นช่วยทําให้ความเคม็มี
คา่ลดต่ําลง 
 เม่ือพิจารณาผลกระทบท่ีเกิดกบัสิง่มีชีวิตในกลุม่ของแพลงก์ตอนทัง้ในแงข่องชนิดและปริมาณ พบวา่
มีการเปล่ียนแปลงขององค์ประกอบชนิดของแพลงก์ตอนพืช ภายหลงัจากได้รับผลกระทบจากคล่ืนยกัษ์สนึามิ 
โดยสามารถตรวจพบสกลุตา่งๆ ของแพลงก์ตอนพืชท่ีปรากฏอยูใ่นทะเลได้ในตวัอยา่งนํา้จากป่าพรุจดู เช่น 
สกลุ Pleurosigma และสกลุ Rhizosolenia ในขณะนีแ้พลงก์ตอนพืชในสกลุเหลา่นีไ้ม่พบในพรุจิก  อยา่งไรก็
ตามแพลงก์ตอนพืชท่ีอยูใ่นทะเลเหลา่นีก็้จะปรากฏอยูเ่พียงชว่งต้นของการสํารวจเทา่นัน้ (เดือนมกราคม) 
สําหรับในแพลงก์ตอนสตัว์ไม่ปรากฏชนิดท่ีพบอยูใ่นทะเล ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะแพลงก์ตอนสตัว์มีความสามารถ
ในการทนทานตอ่การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมได้ในระยะท่ีสัน้กวา่แพลงก์ตอนพืช และเม่ือเปรียบเทียบ
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จํานวนชนิดของโรตเิฟอร์ ซึง่เคยมีข้อมลูสํารวจอยูเ่ดมิก่อนได้รับผลกระทบจากคล่ืนยกัษ์สนึามิ (Chittapun, 
2004) พบวา่ มีการลดจํานวนลงของชนิดของโรตเิฟอร์ท่ีพบเลก็น้อยในพรุไม้ขาว และพรุจดู ในขณะท่ีพรุจิก ไม่
มีการเปล่ียนแปลง แตก่ารเปล่ียนแปลงนี ้ อาจเป็นผลมาจากการปรับเปล่ียนพืน้ท่ีเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมด้วย
มากกวา่ท่ีจะเกิดจากผลกระทบจากคล่ืนยกัษ์สนึามิแตเ่พียงอยา่งเดียว 
 นอกจากนี ้ เม่ือพิจารณาถึงความเสียหายของทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ ได้แก่ พืชในพืน้ท่ีชายหาด และ
พืน้ท่ีป่าพรุ พบวา่พืชสว่นใหญ่ท่ีเป็นพืชดัง้เดิมสามารถท่ีจะมีชีวิตอยูไ่ด้ แม้จะมีการหกั หรือถกูโคน่ไปบ้าง แตก็่
สามารถแตกก่ิงใหม่ หรือแตกใบใหม่ขึน้มาได้ในเวลาอนัรวดเร็ว ซึง่จะเป็นการช่วยชดเชยให้ฟืน้คืนสภาพ  
กลบัมาดงัเดิม แต่เน่ืองจากมีความพยายามในการเข้าไปกําจดัพืชท่ี
แตกหกัหรือ โคน่ลงออกจากพืน้ท่ี ก็จะทําให้การฟืน้สภาพเป็นไปอย่าง
ช้าๆ ดงันัน้ จึงควรปล่อยให้ธรรมชาติมีการรักษาสมดลุยภาพของตวั
มนัเองก่อน หรือหากจะช่วยให้ธรรมชาติมีการฟืน้ตวั ก็ควรกําจดัเศษ
วสัดท่ีุเป็นสิง่แปลกปลอมออกไปเท่านัน้ และจากการออกสํารวจอย่าง
ต่อเน่ือง พบว่า ได้มีการปรับเปล่ียนสภาพของพืน้ท่ีไปจากเดิมอย่าง
มาก เพ่ือพฒันาเป็นแหลง่พกัผ่อน และท่องเท่ียว โดยการสร้างอาคาร 
และถนน รวมทัง้มีการจัดภูมิทัศน์ต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านีก็้จะเป็นตวัเร่ง
ของการสญูเสียสภาพป่าท่ีอยู่ตามแนวชายหาดตามธรรมชาติ รวมทัง้
ป่าพรุท่ีมีอยู่ในจังหวัดภูเก็ต และจะทําให้ขาดแนวป้องกันภัยพิบัติท่ี
เกิดจากคลื่นยกัษ์ อีกทัง้ยงัเป็นการเพิ่มมลูคา่ของการสญูเสียของชีวิต 
และทรัพย์สนิ หากเกิดคล่ืนยกัษ์สนึามินีอี้กครัง้หนึง่ในอนาคต 

 
 

 
ข้อเสนอแนะ 

 จากข้อมลูสภาพความเสียหายท่ีปรากฏจะเห็นวา่ ป่าพรุท่ีมีความสมบรูณ์ทางระบบนิเวศจะสามารถ
เป็นแนวป้องกนัความรุนแรงและลดผลกระทบท่ีเกิดขึน้ได้เป็นอยา่งมาก นอกจากนีป่้าพรุยงัเป็นพืน้ท่ีซบันํา้ช่วย
รักษาระดบันํา้ใต้ดนิและทําหน้าท่ีในการป้องกนัการรุกตวัของนํา้เคม็ใต้ดนิอีกด้วย แตด้่วยระบบนิเวศท่ีเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัทัง้ในเร่ืองของคณุภาพนํา้ ลกัษณะของดนิ และสิง่มีชีวิตท่ีอาศยัอยูใ่นแหลง่ของระบบนิเวศ
ไม่เอือ้ตอ่การใช้ประโยชน์ในทางเกษตรกรรมหรือการกสกิรรม จงึทําให้ความสําคญัของป่าพรุถกูละเลยและถกู
ทําลายสภาพเพ่ือใช้ประโยชน์ในการเป็นท่ีอยูอ่าศยัสง่ผลให้พืน้ท่ีป่าพรุลดปริมาณลง ด้วยเหตนีุ ้ จงึควรมี
การศกึษา และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เพ่ือให้สงัคมได้ตระหนกัถึงความสําคญัและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้
ตามมาหลงัการทําลายสภาพระบบนิเวศของป่าพรุ 
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2. การสาํรวจเพ่ือประเมนิผลกระทบจากคล่ืนสึนามต่ิอแนวปะการัง อุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะสิมลัิน 
จ. พังงา  
 
                    ผลจากคล่ืนยักษ์สึนามิท่ีพัดเข้าสู่ชายฝ่ังประเทศไทยใน
เดือนธันวาคม  2547 ส่งผลให้แนวปะการังหลายบริเวณมีสภาพท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม โดยพบว่า แนวปะการังซึง่วางตวัอยู่บนพืน้ทราย
มีการเล่ือนไถลจากตําแหน่งเดิม โดยเฉพาะแนวปะการังท่ีอยู่บริเวณแนว
ลาดเอียง มีการเล่ือนไถล การพลิกล้ม การถกูทบัถมโดยทรายและเศษ
ซากปะการัง ทัง้นีมี้ข้อสังเกตว่า บริเวณแนวปะการังท่ีเคยมีสภาพท่ี
คอ่นข้างดีอยูก่่อนหน้านี ้จะได้รับผลกระทบน้อยกวา่บริเวณแนวปะการังท่ี
อยู่ในสภาพเส่ือมโทรมมาก่อนทัง้นี  ้จากการดํานํา้สํารวจสภาพทั่วไป 
พบวา่ บริเวณท่ีมีแนวปะการังสมบรูณ์เช่ือมตดิตอ่กนัเป็นผืนใหญ่จะมีการ  

เช่ือมโยงประสานระหวา่งกนัคอ่นข้างดี เชน่ ทางทิศตะวนัออกของเกาะแปด จงึไม่คอ่ยจะเลื่อนไถลลงมาตาม
แรงของคล่ืนและกระแสนํา้ และได้รับผลกระทบน้อย โดยเฉพาะปะการังท่ีอยูต่รงกลางของกลุม่ปะการัง 
ในขณะท่ีบริเวณท่ีมีปะการังกระจายเป็นหยอ่มๆ ไม่ตดิตอ่กนัเป็นผืนใหญ่ หรือปะการังท่ีอยูบ่ริเวณขอบของ
กลุม่ จะได้รับผลกระทบมากกวา่ คือ มีการเล่ือนไถลลงมา 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาได้มีข้อเสนอแนะเก่ียวกบัมาตรการในการแก้ไขปัญหาตามลําดบัความเร่งด่วนของการ
ดําเนินการ ดงันี ้ 

มาตรการท่ี 1   แก้ไขปัญหาความเสียหายท่ีเกิดขึน้กบัแนวปะการัง  ประกอบด้วยแผนงานในการพลิก
ฟืน้ปะการังและกลัปังหา และการเก็บขยะใต้ทะเล 

มาตรการท่ี 2   ลดผลกระทบต่างๆ ท่ีจะเกิดขึน้กับแนวปะการัง  ประกอบด้วยแผนงานในการ
จัดเตรียมทุ่นจอดเรือสําหรับเรือท่องเท่ียว  จัดระเบียบการดํานํา้ลึกในเขตอุทยานแห่งชาติฯ และการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจท่ีถกูต้องในการทอ่งเท่ียวในแนวปะการัง  

มาตรการท่ี 3   จัดเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาความเส่ือมโทรมต่อแนวปะการัง 
ประกอบด้วยแผนงานในการจดัทําแผนการจดัการองค์กรเพ่ือรองรับสถานการณ์ภยัพิบตัติอ่ระบบปะการัง  การ
ศกึษาวิจยัเพ่ือสนบัสนนุการฟืน้ฟปูะการัง  และการตดิตามการเปล่ียนแปลงสภาพแนวปะการัง 
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3. การประเมินความเสียหายและผลกระทบของคล่ืนสึนามิต่อทรัพยากรสาหร่ายและหญ้าทะเลและ
การตดิตาม ผลการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรในระยะยาว 
 

 

ความหลากชนิดและพืน้ท่ีปกคลุมของสาหร่ายและหญ้าทะเล
จากการประเมินความเสียหายและผลกระทบพบว่า คล่ืนสึนามิมีผลต่อ
ทรัพยากรสาหร่ายและหญ้าทะเล บริเวณเกาะตะลิบง จ.ตรัง และอทุยาน
แห่งชาติสิรินาถ จ.ภเูก็ต ในลกัษณะท่ีคล้ายคลงึกนั กล่าวคือ ลดลง เป็น
ผลมาจากสองสาเหตหุลกัคือ 1) การขาดหรือหลดุออกจากพืน้ท่ียึดเกาะ
จากรากกระทําของคล่ืน 2) การขาดหรือหลุดออกจากพืน้ท่ียึดเกาะจาก
รากกระทําของคล่ืน หรืออาจกลา่วโดยสรุปได้วา่ 

1) คล่ืนสนึามิ มีพลงัมหาศาลสามารถพดัพาสาหร่ายและหญ้า 

ทะเลให้ขาดหลดุออกมาได้ โดยสาหร่ายและหญ้าทะเลจะถกูพดัพาขึน้มาบนหาดหรือลอ่งลอยอยู่ในมวลนํา้ทํา
ให้ปริมาณของสาหร่ายและหญ้าทะเลลดลงอย่างเห็นได้ชดั อย่างไรก็ตามในสว่นของหญ้าทะเลนัน้เน่ืองจากมี
ส่วนรากใต้ดินท่ียึดติดอยู่กับตะกอนดินด้านล่าง หญ้าทะเลจึงไม่ได้รับผลกระทบท่ีรุนแรงนัก และเม่ือ
เปรียบเทียบหญ้าทะเลกับสาหร่ายทะเลแล้ว พบว่าสาหร่ายทะเลจะได้รับผลกระทบท่ีรุนแรงกว่าหญ้าทะเล 
และการฟืน้ตวัของสาหร่ายทะเลเป็นไปได้ยากมาก 

2) คล่ืนสึนามิ เพิ่มปริมาณตะกอนในมวลนํา้ ทําให้นํา้ขุ่น ลดความสามารถในการสงัเคราะห์
แสงของสาหร่ายและหญ้าทะเล แต่ปัญหาดงักล่าวส่งผลในระยะสัน้เท่านัน้ อย่างไรก็ตามบริเวณท่ีได้รับแรง
กระทําจากคลื่นสนึามิโดยตรงและอยูใ่กล้ชายฝ่ัง พบว่ามีปริมาณตะกอนเพิ่มมากขึน้เช่นกนัโดยเฉพาะอย่างย่ิง
บริเวณชายฝ่ังนํา้ตืน้ของเกาะตะลิบง ตะกอนถมตวัหนาประมาณ 18-24 ซ.ม. ในแปลงศึกษาถาวร ซึ่งไม่
เพียงแตส่าหร่ายและหญ้าทะเลเทา่นัน้ท่ีได้รับผลกระทบจากตะกอนดงักลา่ว แตร่วมถึงสิง่มีชีวิตอ่ืนๆ ท่ีเคล่ือนท่ี
ไม่ได้เช่น ปะการัง ฟองนํา้ ทําให้เกิดภาวะ การขาดออกซิเจน และสิง่มีชีวิตเหลา่นัน้ตายลงในท่ีสดุ 

3) คล่ืนสนึามิ มีพลงัมหาศาล พดัพาเอาหินปะการังซึง่เป็นท่ียดึเกาะของสิ่งมีชีวิตตา่ง ๆ จํานวน
มาก รวมถึงการพลิกเปล่ียนตําแหน่งของสิ่งมีชีวิตท่ีเกาะอยู่ด้านบน ไปยังด้านอ่ืนๆ ทําให้พืน้ท่ียึดเกาะของ
สิ่งมีชีวิตตา่งๆ เปล่ียนไปจากเดิม อนัส่งผลตอ่การเจริญ การลงเกาะ (recruitment) และ การลําดบัการแทนท่ี 
(succession) ของประชากรใหม่ในเวลาตอ่มา    
ข้อเสนอแนะ 

เน่ืองจากการศกึษาทรัพยากรและการติดตามการเปล่ียนของทรัพยากรทางทะเลในประเทศไทยยงัคง
มีอยู่น้อย  ดงันัน้ เม่ือเกิดเหตกุารณ์พิบตัิภยัทางธรรมชาติหรือการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมทําให้การ
จดัการเป็นไปด้วยความยากลําบาก เน่ืองจากไม่มีฐานข้อมลูของทรัพยากรตา่งๆท่ีเพียงพอ  อย่างไรก็ตามการ
การศึกษาทรัพยากรและการติดตามการเปล่ียนของทรัพยากรทางทะเลเป็นเพียงจุดเร่ิมต้นในการรักษา
ทรัพยากรทางทะเลให้คงอยู่อย่างยัง่ยืน ดงันัน้ จึงควรมีกระบวนการในการปลกูจิตสํานึกการอนรัุกษ์ทรัพยากร
หญ้าทะเลและทรัพยากรทางทะเลอ่ืนๆ ให้กบัเดก็และเยาวชนในพืน้ท่ีควบคูก่นัไปในอนาคต 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ด้านบริหารรัฐกจิด้านบริหารรัฐกจิ  
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โครงการพันธมิตรอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดในพืน้ที่ชายฝ่ังทะเลตะวันตก:  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภมูภิาค 

 
ด้วยศักยภาพของพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลตะวันตกของอ่าวไทยซึ่งครอบคลุมพืน้ท่ี 11 จังหวัด อันได้แก่ 

กาญจนบรีุ สพุรรณบุรี ราชบรีุ นครปฐม  สมทุรสงคราม สมทุรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ชมุพร ระนอง 
และ          สรุาษฎร์ธานี ทัง้ในมิติทางเศรษฐกิจ สงัคม และทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อมท่ีมีมายาวนาน 
กลา่วคือ 

ด้านเศรษฐกิจ พืน้ท่ีดงักล่าวเป็นส่วนหนึ่งของฐานเศรษฐกิจหลกัท่ีสนับสนุนการพฒันาประเทศมา
อย่างตอ่เน่ือง โดยเฉพาะการผลิตในภาคการเกษตร ด้วยการเป็นแหลง่ผลิตข้าว ผกัผลไม้ตามมาตรฐาน GAP 
และ EU REGAP เพ่ือการสง่ออก และเป็นแหลง่ผลิตปศสุตัว์ท่ีสําคญัของประเทศ  ในภาคอตุสาหกรรม เป็น
ฐานของอตุสาหกรรมแปรรูปสนิค้าการเกษตรและประมงเพ่ือการสง่ออก  รวมทัง้เป็นแหลง่อตุสาหกรรมแปรรูป               

 

เหลก็ท่ีสําคญัของประเทศ นอกจากนี ้สว่นหนึง่ของพืน้ท่ียงัได้รับการสง่เสริมเพ่ือ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจตามโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี-
เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMEC: Ayeyawade-Chao Phraya-Mekong Economic 
Cooperation Strategy)ทัง้ในด้านการค้าและการลงทุน การเกษตรและ
อตุสาหกรรม การขนส่ง (Logistic) การท่องเท่ียว การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
และสาธารณสขุ  ส่วนภาคการท่องเท่ียวและบริการนัน้เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความ
หลากหลายของแหล่งท่องเท่ียวทัง้ทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม/วัฒนธรรม 
และวิถีชมุชน  
              ด้านสังคม ในส่วนของภาคการศึกษาถือได้ว่าเป็นพืน้ท่ีรองรับการ
ขยายตวัทางการศกึษาเพ่ือตอบสนองความต้องการทางปัญญาในหลากหลาย 

สาขาวิชาชีพ ซึ่งในระดับอุดมศึกษาประกอบด้วยสถาบันการศึกษาทัง้ภาครัฐบาลและเอกชน อาทิ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบรีุ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรีุ มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู่บ้านจอมบึง 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฏร์ธานี  มหาวิทยาลยัเวสเทิร์น มหาวิทยาลยัคริสเตียน มหาวิทยาลยันานาชาติแส
ตมฟอร์ด  และในระดบัอาชีวศกึษาประกอบด้วยวิทยาลยัเทคนิค วิทยาลยัอาชีวศกึษา วิทยาลยัเกษตรและ
เทคโนโลยี วิทยาลยัสารพดัชา่ง และวิทยาลยัการอาชีพ  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากแม่นํา้สายสําคญั อาทิ แม่นํา้ท่าจีน แม่กลอง  
เพชรบรีุ ปราณบรีุ และแม่นํา้ตาปี แล้วพืน้ท่ีดงักล่าวยงัมีเข่ือนกกัเก็บนํา้ท่ีสําคญั อาทิ เข่ือนศรีนครินทร์  เข่ือน 
วชิราลงกรณ์ เข่ือนแม่กลอง เข่ือนแก่งกระจาน เข่ือนกระเสียว และเข่ือนรัชชประภา  ซึง่จากความอดุมสมบรูณ์
ของนํา้ตามธรรมชาติท่ีมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้เพ่ือการชลประทานในพืน้ท่ีแล้วยังมีศักยภาพในการ
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ช่วยเหลือพืน้ท่ีใกล้เคียงในยามฤดูขาดแคลนนํา้ และเป็นแหล่งผลิตพลงังานไฟฟ้าทัง้จากพลังนํา้และพลัง
เชือ้เพลงิ รวมทัง้เป็นเส้นทางนําเข้าแก๊สธรรมชาตมิาจากสหภาพพม่า  

นอกจากนี ้พืน้ท่ีดงักลา่วยงัมีความสําคญัตามสภาพทางภมิูศาสตร์ท่ีเป็นเสมือนประตเูช่ือมโยงทัง้ใน
ประเทศและระหว่างประเทศ กล่าวคือ เป็นพืน้ท่ีเช่ือมต่อภายในประเทศระหว่างภูมิภาคต่างๆ และเช่ือมต่อ
ระหว่างประเทศทัง้ทางพืน้ดินท่ีเช่ือมต่อกบัสหภาพพม่าโดยมิอาจแบ่งแยกได้ หรือเป็นพืน้ท่ีเช่ือมต่อทางทะเล
ระหวา่งอ่าวไทยและอนัดามนันําประเทศไทยเปิดสูโ่ลกตะวนัออก ซึง่การพฒันาท่ีผ่านมาได้มีความพยายามใน
การศกึษาเพ่ือพฒันาพืน้ท่ีดงักล่าวตามแผนแม่บทการพฒันาพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัตก ปี 2541 ท่ีจดัทําโดย 
Japan International Cooperation Agency (JICA) และสํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ แต่ก็ไม่ประสบผลสําเร็จมากนัก  และเป็นเวลาเกือบทศวรรษท่ีพืน้ท่ีดงักล่าวถูกมองข้าม
ความสําคญัไปอยา่งน่าเสียดายย่ิง 

จากแนวคิดดงักล่าวข้างต้น สถาบนัคลงัสมองของชาติ จึงได้จดัทําโครงการพนัธมิตรอุดมศึกษาเพ่ือ
การพฒันาจงัหวดัในพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัตก: ยทุธศาสตร์การพฒันาภมิูภาค ขึน้  โดยมีวตัถปุระสงค์หลกั 2 
ประการคือ 1. เพ่ือศึกษาและจัดทํากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคในระยะยาว 2. เพ่ือจัดทําข้อมูล
พืน้ฐานของพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัตก ทัง้นี ้ด้วยความร่วมมือของสถาบนัอดุมศกึษาพนัธมิตรในพืน้ท่ีในฐานะ
หน่วยยุทธศาสตร์เพ่ือการพฒันาภาคตะวนัตก ตามบนัทึกความร่วมมือระหว่างจังหวดักับสถาบนัการศึกษา
เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานจังหวดัแบบบูรณาการท่ีมีการลงนามร่วมกัน เม่ือปลายปี 2548 เพ่ือให้เกิดการ
ทํางานร่วมกันระหว่างสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ  สถาบนัคลงัสมองของชาติ  และผู้ว่าราชการจงัหวดั  เป็นฐาน
ของการประสานความร่วมมือจดัทําโครงการดงักลา่วในเบือ้งต้น 

 
ผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา 

ในปีงบประมาณ 2549 ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือผลักดันให้เกิดการประสานความ
ร่วมมือระหว่างผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทัง้สถาบนัอดุมศกึษา หน่วยงานสว่นกลาง และสว่นภมิูภาคอย่างเป็นรูปธรรม
มากย่ิงขึน้ทัง้ในรูปแบบของการประชุม  การเสวนาทางวิชาการ  การเข้าพบผู้บริหารจงัหวดั และการศึกษาดู
งานในพืน้ท่ี  ทัง้นี ้เพ่ือรวบรวมและประมวลข้อมลู/แนวความคดิประกอบการศกึษาและจดัทํากรอบยทุธศาสตร์
การพัฒนาภูมิภาคในระยะยาว  โดยในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาพันธมิตรมีความเห็นร่วมกันให้เป็นการ
ดําเนินการตามแนวคิดในเชิงวิชาการอิสระ (Independent Think Tank) และเน้นในระดบัภมิูภาค (Regional-
based) ซึ่งในเบือ้งต้นท่ีประชุมมีแนวทางการศึกษาเพ่ือการจัดทํากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคใน
ภาพรวมภายใต้วิสยัทศัน์ท่ีว่า “ภูมิภาคแห่งความสขุภายใต้ฐานการเกษตร อตุสาหกรรม และการท่องเท่ียวท่ี
ยัง่ยืน เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมสู่ประตกูารค้าโลกท่ีสามารถแข่งขนัได้ ในปี 2570” และประกอบด้วย 8 ประเด็น
ยทุธศาสตร์ ได้แก่         1) ด้านสงัคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคณุภาพชีวิตในเขตเมืองและชมุชน 
2) ด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3) ด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม 4) ด้าน
การเกษตรและอาหาร 5) ด้านอุตสาหกรรมและพลงังาน 6) ด้านการท่องเท่ียวและศิลปวฒันธรรม  7) ด้าน
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การค้า การบริการและความมั่นคงชายแดน และ  8) ด้านโลจิสติกส์  ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาพันธมิตร
รับผิดชอบหลกัในรายสาขา ดงันี ้

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  ด้านการเกษตรและอาหาร 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ  ด้านอตุสาหกรรม พลงังาน การศกึษา 
และการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ 

 มหาวิทยาลยัศลิปากร  วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ ด้านการทอ่งเท่ียวทางธรรมชาต ิ
สําหรับหน่วยงานส่วนกลางทางโครงการฯ ได้มีการประสานกบัสํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือต่อเน่ืองจากการดําเนินงานตามบนัทกึความร่วมมือระหว่าง
จงัหวดักับสถาบนัการศึกษาเพ่ือสนบัสนนุการบริหารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ และในส่วนภูมิภาคได้มีการ
เดินทางเข้าพบผู้บริหารจงัหวดัและศกึษาดงูานในพืน้ท่ี รวม 9 จงัหวดั โดยในปีงบประมาณ 2550 คาดว่าจะมี
การเข้าพบผู้บริหารจงัหวดัครบทัง้ 11 จงัหวดั ซึ่งนอกจากผู้บริหารจงัหวดัจะให้ความเห็นชอบในหลกัการและ
ยินดีให้ความร่วมมือในการศึกษาล้ว ยังมีประเด็นสืบเน่ืองจากการเข้าพบนอกเหนือจากภารกิจหลักของ
โครงการฯ ในการศกึษากรอบยทุธศาสตร์การพฒันาระดบัภมิูภาคอนัเป็นความช่วยเหลือทางวิชาการ  อาทิ  การ
ฟืน้ฟูพืน้ท่ีดอนหลอยหลอด  จ .สมุทรสงคราม,  การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมะพร้าว  จ .สมุทรสงคราม   และการ
พฒันาการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ชายฝ่ังทะเล จ.สมทุรสาคร 
 
นโยบายการพฒันาพืน้ท่ีในปัจจบุนั 

จากนโยบายปรับเปล่ียนการบริหารจงัหวดัเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ในท้องถ่ิน ในปี 2546 จึงได้มีการผลกัดนัและนําระบบการบริหารงานจงัหวดัแบบบรูณาการมาใช้ทัว่ทกุจงัหวดั
ของประเทศ ซึ่งในการดําเนินการดงักล่าวจังหวดั/กลุ่มจังหวดัได้มีการจัดทําวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ 
ตลอดจนกลยทุธ์ตา่งๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาพืน้ท่ี ดงันี ้

กลุม่จงัหวดัท่ี 1 ได้แก่  จงัหวดัราชบรีุ  นครปฐม  กาญจนบรีุ  และสพุรรณบรีุ  วิสยัทศัน์คือ “มุ่งเป็น
ฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมสู่ชายแดนด้านตะวันตกและนานาชาติ  ส่งเสริมการ
ทอ่งเท่ียวเชิงนิเวศน์ คณุภาพชีวิต และการพฒันาท่ียัง่ยืน” 

กลุม่จงัหวดัท่ี 2 ได้แก่ จงัหวดัสมทุรสาคร  สมทุรสงคราม  เพชรบรีุ และประจวบคีรีขนัธ์  วิสยัทศัน์คือ       
“เป็นกลุ่มจังหวดัท่ีเป็นศนูย์กลางการผลิตและแปรรูปสินค้าประมงและเกษตร เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์
และเป็นเส้นทางคมนาคมท่ีสําคญัสูภ่าคใต้ทา่มกลางสภาพแวดล้อมท่ียัง่ยืน” 

กลุม่จงัหวดัท่ี 3 ได้แก่ จงัหวดัชมุพร  ระนอง  และสรุาษฎร์ธานี  วิสยัทศัน์คือ "มุ่งสูก่ารเป็นศนูย์กลาง
การขนสง่สินค้าเช่ือมโยงประเทศฝ่ังอนัดามนั – อ่าวไทย มุ่งสูก่ารเป็นศนูย์กลางสง่ออกผลไม้  และดินแดนแห่ง
ทะเลบริสทุธ์ิสําหรับการทอ่งเท่ียวเชิงคณุภาพ"  
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ภาพรวมด้านการเกษตรและอาหาร 
พืน้ท่ีทางการเกษตรกว่า 11 ล้านไร่ของภูมิภาคทําการเพาะปลกูพืชเศรษฐกิจท่ีสําคญั อนัได้แก่ ข้าว 

อ้อยพืชผักและผลไม้ ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ข้าวโพดฝักอ่อน ปาล์มนํา้มัน และยางพารา โดยสุราษฎร์ธานีเป็น
จงัหวดัท่ีมีพืน้ท่ีทางการเกษตรสงูท่ีสดุและมีมลูคา่ผลิตภณัฑ์รวมทางการเกษตรในปี 2548 สงูท่ีสดุ  ซึง่ผลผลิต
ทางการเกษตรดงักลา่วนอกจากจะผลิตเพ่ือการบริโภคภายในประเทศและสง่ออกแล้ว ยงัเป็นการผลิตเพ่ือเป็น
พลงังานทดแทนอีกทางหนึ่งด้วย ทัง้นี ้ข้อคิดเห็นจากการเสวนาวิชาการเร่ือง “การเกษตรใน 10-20 ปีข้างหน้า
ของภาคตะวนัตก” ท่ีทางโครงการฯ ได้จดัขึน้เม่ือเดือนเมษายน 2549 ประกอบกบัการศกึษาดงูาน ณ ศนูย์วิจยั
ข้าวสพุรรณบรีุ จ.สพุรรณบรีุ และไร่ชนม์เจริญฟาร์ม ของบริษัท เจียไต ๋จํากดั จ.กาญจนบรีุ สอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกนัวา่ การพฒันาองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตัง้แตก่ระบวนการเพาะปลกู การดแูลรักษา 
การเก็บเก่ียว/การขนสง่ จนกระทัง่หลงัการเก็บเก่ียวและการบรรจหีุบห่อ ล้วนแล้วแตเ่ป็นปัจจยัท่ีสําคญัในการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรให้กับภูมิภาค ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวอาจแบ่งได้เป็น 2 
รูปแบบตามขนาดของการผลิตคือ 1) สําหรับเกษตรกร/ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ และ 2) สําหรับเกษตรกร/
ผู้ประกอบการรายยอ่ย   

   
ด้านปศสุตัว์ ในเขตพืน้ท่ีจงัหวดันครปฐม และราชบรีุ เป็นแหล่งผลิตสกุรท่ีสําคญัของประเทศ ซึ่งจาก

การศกึษาดงูาน ณ บริษัท เฟรชมีท ฟู้ ด โปรดกัส์ จํากดั จ.นครปฐม  ผู้บริหารได้ให้ความเห็นว่า ในอนาคต
อุตสาหกรรมสุกรควรจะให้ความสําคัญและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในเร่ืองความ
ปลอดภยัของอาหาร โดยการพฒันาระบบมาตรฐานการผลิตของโรงชําแหละและการตดัแต่ง นอกเหนือจาก
การพฒันามาตรฐานฟาร์มเลีย้งสกุรในปัจจบุนั รวมถึงการพฒันาแรงงานคณุภาพในกระบวนการผลิตซึง่ต้องมี
ความเข้าใจและตระหนกัถึงความสําคญัในเร่ืองความปลอดภยัของอาหารท่ีมีตอ่ผู้บริโภค 

ด้านการประมง จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงครามถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูป
อาหารทะเลท่ีมีช่ือเสียงมายาวนานทัง้เพ่ือการบริโภคภายในประเทศและต่างประเทศ  โดยเฉพาะจังหวัด
สมุทรสาครซึ่งเป็นจังหวดัท่ีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมจังหวดั (GPP) สงูท่ีสดุในภูมิภาค  และจากการเข้าพบ
ผู้บริหารจงัหวดันอกเหนือจากการพฒันาด้านการประมงท่ีให้ความสําคญักบักระบวนการผลิตตามมาตรฐาน
ความปลอดภยัของอาหารในระดบัสากลทัง้ GMP  และ HACCP ตามความต้องการของตลาดแล้ว  ยงัให้ความ
สนใจเก่ียวกับการศึกษาวิจยัเพ่ือหาแนวทางการพฒันาเพ่ือการเพาะเลีย้งสตัว์นํา้ชายฝ่ังทะเลทดแทนการล่า
สตัว์นํา้ท่ีปัจจบุนัมีปริมาณลดน้อยลง 
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ภาพรวมด้านอตุสาหกรรมและพลงังาน 
ด้านอตุสาหกรรม: ในภาคอตุสาหกรรมการผลิตมีความโดดเด่นในเร่ืองของอตุสาหกรรมอาหาร โดย

จงัหวดัสมทุรสาครเป็นจังหวดัท่ีมีมลูค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจงัหวดัในภาคอุตสาหกรรมการผลิตสงูท่ีสดุอย่าง
ตอ่เน่ือง รองลงมาคือ นครปฐม และราชบรีุ ตามลําดบั  นอกจากนี ้ยงัมีอตุสาหกรรมท่ีสําคญัทัง้ขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ อาทิ สิ่งทอและเคร่ืองนุ่งห่ม  ผลิตภณัฑ์จากไม้ ผลิตภณัฑ์จากยางและพลาสติก แปรรูปโลหะและ
ผลติภณัฑ์จากโลหะ เป็นต้น  

ด้านพลงังาน: จากการเสวนาวิชาการเร่ือง “ปัจจบุนัและอนาคตของพลงังานในภาคตะวนัตก” ท่ี
โครงการฯ ได้จัดขึน้เม่ือเดือนพฤษภาคม 2549 มีข้อคิดเห็นเก่ียวกับอนาคตของภูมิภาคในฐานะ Service 
Economy ด้านพลงังานของประเทศ  อนัเป็นผลมาจากโครงสร้างพืน้ฐานทางพลงังานในปัจจบุนัของภมิูภาคท่ี
ประกอบด้วยท่อก๊าซจากสหภาพพม่า เข่ือน โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่  โรงแยกคอนเดนเสท และท่าเรือจังหวัด
ระนอง ซึ่งมีศกัยภาพในการเป็น Supply Base สําหรับกิจการขดุเจาะนํา้มนัและก๊าซในอ่าวเมาะตะมะ 
ประกอบกบัศกัยภาพของทรัพยากรในภมิูภาคซึง่เป็นแหลง่พลงันํา้ พลงังานทดแทนจากพืช  และนํา้มนั  รวมทัง้
เป็นพืน้ท่ีเช่ือมต่อกบัแหล่งปิโตรเลียมในสหภาพพม่า  จึงทําให้ภมิูภาคมีลกัษณะเป็น Transit Country ด้าน
พลงังานทัง้ไฟฟ้าพลงันํา้และก๊าซธรรมชาติจากพม่า  มีศกัยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
กระจายพลงังานของประเทศไปยงัพืน้ท่ีท่ีต้องการ  โดยสามารถรองรับความต้องการพลงังานท่ีเพิ่มมากขึน้และ
สามารถเสริมระบบในกรุงเทพมหานคร  รวมทัง้อตุสาหกรรมในพืน้ท่ีและอตุสาหกรรมในเขตปริมณฑล   

   
 
ภาพรวมด้านการทอ่งเท่ียว 

พืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัตกถือได้ว่าเป็นอีกภมิูภาคหนึ่งท่ีมีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางการท่องเท่ียว
ท่ีหลากหลายทัง้ทางธรรมชาต ิศลิปวฒันธรรม ประวตัิศาสตร์ และวิถีชมุชน  ซึง่นอกจากจะเป็นแหลง่ท่องเท่ียว
เพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจแล้วยังเป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ทัง้ในเชิงประวัติศาสตร์และนิเวศน์วิทยาใน
ขณะเดียวกนั อาทิ 

แหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ตวัอย่างเช่น หวัหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ์ และเกาะสมุย จ.สรุาษฎร์ธานี 
แหล่งท่องเท่ียวทางทะเลท่ีเติบโตพร้อมต้อนรับนักท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและต่างชาติ  ดอนหอยหลอด จ.
สมทุรสงคราม อทุยานแหง่ชาติหมู่เกาะอ่างทอง จ.สรุาษฎร์ธานี  และอทุยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่นํา้กระ
บรีุ-ปากคลองกะเปอร์ จ.ระนอง แหลง่ศกึษาและเรียนรู้ทางธรรมชาตใินพืน้ท่ีท่ีได้รับการประกาศเป็นพืน้ท่ีชุ่มนํา้
ท่ีสําคญัระหวา่งประเทศตามอนสุญัญาแรมซาร์ (Ramsar Site)   
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แหลง่ทอ่งเท่ียวทางศลิปวฒันธรรมและประวตัศิาสตร์ ตวัอยา่งเช่น เมือง 3 วงั จ.เพชรบรีุ (พระนครคีรี 
พระรามราชนิเวศน์ และพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั) ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางการท่องเท่ียวทางประวตัิศาสตร์ท่ี
สะท้อนความผกูพนัระหว่างสถาบนัพระมหากษัตริย์กบัราษฎร์ท่ีมีมาช้านาน  หรือเส้นทางประวตัิศาสตร์สมยั
สงครามโลกครัง้ท่ี 2 จ.กาญจนบรีุ  

แหล่งท่องเท่ียววิถีชุมชน ตัวอย่างเช่น ตลาดนํา้ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี หรือวิถีชุมชนริมนํา้ จ.
สมทุรสงคราม ซึง่เป็นแหลง่ท่องเท่ียวในรูปแบบของโฮมสเตย์  วิถีชมุชนของหมู่บ้านชาวมอญ จ.กาญจนบรีุ ท่ี
สะท้อนถึงแรงศรัทธาท่ีมีต่อพระพทุธศาสนา เกาะพิทกัษ์ จ.ชมุพร ตวัอย่างการพฒันาท้องถ่ินในแบบวิถีชมุชน
ด้วยรางวลัหมู่บ้าน/ชมุชนต้นแบบท่ีสามารถเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้อยา่งมีคณุภาพระดบัอําเภอ   

 

  
 
อนาคต 

จากการประมวลผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาตลอดปีงบประมาณ 2549 นํามาสู่การจดัทําโครงการใน
ปีงบประมาณ 2550 ซึ่งมุ่งเน้นการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีแฝงอยู่ทัง้ในตวับุคคล ชุมชน และสงัคมโดยรอบท่ีมี
ผลกระทบทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อการพัฒนาพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลตะวันตก นอกเหนือจากการจัดทํากรอบ
ยทุธศาสตร์การพฒันาภมิูภาคท่ีดําเนินการตอ่เน่ืองจากปีงบประมาณ 2549 ดงันี ้ 

1. โครงการศกึษาแนวทางการประยกุต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัภาคตะวนัตก มีวตัถปุระสงค์
เพ่ือสํารวจสถานะและรวบรวมองค์ความรู้ในการนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุต์ใช้จริงในพืน้ท่ี
ชายฝ่ังทะเลตะวันตก  รวมทัง้เพ่ือหยิบยกตวัอย่างความสําเร็จของการนําหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงใน
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ มาปรับใช้ ในพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัตกให้เห็นเป็นท่ีประจกัษ์  โดยการคดัเลือก
บทเรียนท่ีดี (Best Practice) จํานวน 7 ตวัอยา่ง จากภาคอตุสาหกรรม  ภาคการเกษตร  และภาคการทอ่งเท่ียว
และบริการ  เพ่ือให้เห็นเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้ 

2. Western Seaboard: Myanmar Study Project  เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัสหภาพ
พม่าทัง้ด้านเศรษฐกิจและสงัคม  รวมทัง้ความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกับสหภาพพม่าตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  
โดยเฉพาะในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัตก  และเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการใน
การพฒันาในพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัตก  เพ่ือเป็นฐานสู่การขยายผลในการพิจารณาศกึษาเชิงลกึรายสาขา
ตอ่ไปในอนาคต 
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โครงการศึกษาข้อคิดเหน็เก่ียวกับการแก้ไขเพิ่มเตมิรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช 2540 

 
 

 

                จากเหตุการณ์วิกฤตทางการเมืองบุคคลหลายฝ่ายมีความเห็นว่า
ปัญหาส่วนหนึ่งมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่ง
ประกาศใช้มาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี  บทบญัญัติในรัฐธรรมนญูบางประการไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการเมืองและไม่สามารถนําไปใช้ได้อย่างเกิดผล
ในทางปฏิบตัิควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ดงันัน้ สถาบนัคลงัสมองของ
ชาติ จึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําโครงการศึกษาข้อคิดเห็น
เก่ียวกบัการแก้ไขเพิ่มเตมิรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540     

เพ่ือรวบรวมประเดน็ความเห็นและข้อเสนอแนะจากผลการงานวิจยั วิทยานิพนธ์ บทความทางวิชาการ เพ่ือเป็น
ข้อมลูประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเตมิรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 และสําหรับผู้ ท่ี
สนใจศึกษารัฐธรรมนญูทัว่ไป  ซึ่งผลจากรวบรวมและศึกษานํามาสู่การประมวลข้อคิดเห็นเก่ียวกับการแก้ไข
เพิ่มเตมิรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 ทัง้หมด 58 ประเดน็ อาทิ  

 การกําหนดให้ศาสนาพทุธเป็นศาสนาประจําชาตไิทย (มาตรา 2) 

 ความเสมอภาคระหวา่งชายและหญิง (มาตรา 30) 

 เสรีภาพในการจดัตัง้พรรคการเมือง (มาตรา 47) 

 หน้าท่ีไปใช้สทิธิเลือกตัง้ของประชาชน (มาตรา 68) 

 ความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณขององค์กรผู้ใช้อํานาจนิตบิญัญตั ิ(มาตรา 75 วรรค 
2) 

 บทบาทอํานาจหน้าท่ีของวฒิุสภาภายใต้ระบบสภาคู ่(มาตรา 90) 

 การกําหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องสงักดัพรรคการเมือง (มาตรา 107) 

 จํานวนสมาชิกวฒิุสภา (มาตรา 121) 

 การเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของผู้สมคัรสมาชิกวฒิุสภาและการพ้นจากการเป็นสมาชิก
ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภา (มาตรา 126) 

 เง่ือนไขในการเข้าช่ือเสนอกฎหมายและการย่ืนถอดถอนผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
(มาตรา 170 และมาตรา 304) 

 การตัง้กระทู้ถามสด (มาตรา 184) 

 เง่ือนไขการขอเปิดอภิปรายทัว่ไปเพ่ือลงมตไิมไ่ว้วางใจนายกรัฐมนตรี (มาตรา 185) 

 อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหง่ชาต ิ(มาตรา 200) 

 วิธีการสรรหานายกรัฐมนตรี (มาตรา 202 วรรค 3 และ มาตรา 156 วรรค 4) 

 การห้ามรัฐมนตรีดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเวลาเดียวกนั (มาตรา 204) 
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 การกําหนดให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต้องตดัขาดจากผลประโยชน์ทางธุรกิจสว่นตวั 
(มาตรา 208, มาตรา 209 และมาตรา 110) 

 การออกเสียงประชามต ิ(มาตรา 214) 

 คณุวฒิุและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาตแิละ
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต
แหง่ชาต ิ(มาตรา 297) 

 ระบบการแก้ไขเพิ่มเตมิรัฐธรรมนญู (มาตรา 313) 
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รายงานทางการเงนิ 
ปี 2549 
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ศาสตราจารย์พิเศษภาวิช  ทองโรจน์   ประธานกรรมการ 
นายสชุาติ  เมืองแก้ว   กรรมการ 
ศาสตราจารย์เกียรติคณุสมศกัด์ิ  จกัรไพวงศ์ กรรมการ 
นางฉนัทวิทย์  สชุาตานนท์   กรรมการ 
นายกฤษณพงศ์  กีรติกร   กรรมการ 
นายธนากร  อ้วนอ่อน   กรรมการ 
นายโอภาส  เขียววิชยั   กรรมการ 
นางแน่งน้อย  พวัพฒันกลุ   กรรมการ 
นางสาวอาภรณ์  แก่นวงศ์   กรรมการ 
นายขจร  จิตสขุมุมงคล   กรรมการ 
นางอรุณลกัษณ์ ป่างชยัภมิู   กรรมการ 
นายพิเชฐ ดรุงคเวโรจน์   กรรมการและเลขานกุาร 

 
เจ้าหน้าที่สถาบันคลังสมองของชาต ิ

 
ดร.พิเชฐ  ดรุงคเวโรจน์   ผู้ อํานวยการสถาบนัคลงัสมองของชาติ 
รศ.ดร.ทรงศกัด์ิ  ศรีอนชุาต   หวัหน้าศนูย์ศกึษาระบบความปลอดภยัอาหารและโภชนาการ 
รศ.ดร.ชยัณรงค์  คนัธพนิต   ผู้จดัการโครงการศกึษาการพฒันาชายฝ่ังทะเลตะวนัตก 
ดร.เกษมณี  อษัฎมงคล                                          นกัวิจยัอาวโุส 
นางพยงค์  เกียรติประดบั   หวัหน้าฝ่ายการเงินและบญัชี 
นางสาวอมรา  รสสขุ                   ผู้ช่วยนกัวิจยั 
นางสาวอญัชล ี สาราภรณ์   ผู้ช่วยนกัวิจยั 
นายอดิเทพ  ไชยรุ่งเรือง    ผู้ช่วยนกัวิจยั 
นางสาวพชัยา  มาสมบรูณ์   ผู้ช่วยนกัวิจยั 
นางสาวสภุาภรณ์  ภทัรพรชยัวฒัน์  เลขานกุาร 
นางสาวรัชนี  บญุพา                  เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
นางสาวณราพร  ธีรกลัยาณพนัธุ์  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป 
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