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รายงานประจําปี 2549
ความเป็ นมาของสถาบัน
สืบเนื่ องจากการที่รัฐบาลมี นโยบายและยุทธศาสตร์ ที่มุ่งสร้ างเสถี ยรภาพและความมั่นคงในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ ยงั่ ยืน งานพัฒนานโยบายเชิงรุ กที่สอดคล้ องกับการแก้ ปัญหาของ
ประเทศ จึงมีความจําเป็ นที่จะต้ องริ เริ่ มเพื่อให้ พฒ
ั นาการของประเทศมีความต่อเนื่องและมัน่ คงในระยะยาว
ความรู้ และภู มิ ปั ญญาของบุ ค ลากรในประเทศเป็ นองค์ ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ยิ่ ง ในการพั ฒ นาประเทศ
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งนับได้ ว่าเป็ นศูนย์รวมที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรคลังสมองที่มีความหลากหลายและ
แหล่งผลิตคลังสมองที่สําคัญของประเทศ ถือได้ วา่ เป็ นเส้ นโลหิตสําคัญที่หล่อเลี ้ยงพัฒนาการของประเทศ
ดังนั้นหากมี กลไกที่ สามารถพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขี ดความสามารถของสถาบันอุดมศึกษาให้
แข็งแกร่ ง ดึงภูมิปัญญาจากสถาบันอุดมศึกษามาใช้ อย่างถูกต้ อง รวมทั้งการเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญจาก
แหล่ง อื่ น ๆ มาร่ ว มกัน คิด และร่ ว มกัน ทํ า ก็ จ ะยัง ประโยชน์ ใ ห้ กับ การพัฒ นาประเทศในองค์ ร วมได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น และยัง่ ยืนสมตามเจตนารมณ์ของรัฐ ที่จะนําไปสู่พฒ
ั นาการของแนวความคิดใหม่ๆ
เชิงนโยบายที่เป็ นรูปธรรมอย่างแท้ จริ งและต่อเนื่องให้ กบั ประเทศ
สถาบันคลังสมองของชาติ จึงได้ รับการจัดตั้งขึ ้น เพื่อสนองตอบความต้ องการดังกล่าว นอกจากนี ้ยัง
รวมไปถึงการเชื่อมโยงเครื อข่ายจากระบบการศึกษาเพื่อดําเนินการศึกษาวิจยั โครงการขนาดใหญ่
วิสัยทัศน์
“สถาบันคลังสมองของชาติ จะเป็ นศูนย์ รวมของเครื อข่าย ผูเ้ ชี ่ยวชาญและองค์ ความรู้เชิ งบูรณาการที ท่ นั สมัย
ของประเทศไทย ก่อให้เกิ ดประโยชน์อย่างเป็ นรู ปธรรมต่อการพัฒนาประเทศ”
สถาบันคลังสมองของชาติมีความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาองค์กรให้ เป็ นองค์กรแห่งคลังความรู้ และปั ญญา
เป็ นแหล่งรวมปั ญญาขนาดใหญ่ ที่มีความหลากหลายอุดมด้ วยทรั พยากรคลังสมอง รวมทั้งภูมิปัญญาจาก
หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาสังคม มาร่วมคิด ร่ วมสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือ
ทางปั ญญา เพื่อนําความรู้มาเป็ นพลังในการพัฒนาประเทศ
เป้าหมาย
นําองค์ความรู้มาเป็ นพลังในการพัฒนาประเทศให้ มีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
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ภารกิจ
- พัฒ นากระบวนการจัดการและผลิตงานวิ จัยที่ มีป ระสิทธิ ภ าพและสอดคล้ อ งกับ การปฏิ รู ปการศึก ษา
ระดับอุดมศึกษา
- จัด ให้ มี ก ารศึก ษาวิ จัย เชิ ง นโยบายโดยการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ จากภาคอุด มศึก ษา ในประเด็ น ที่ มี
ผลกระทบต่อ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเสนอแนะต่อภาครัฐ องค์กร
ที่เกี่ยวข้ อง และสังคมโดยรวม
- เป็ นแกนกลางในการดํ า เนิ น งาน และประสานเครื อ ข่ า ย ทางวิ ช าการ และสร้ างความร่ ว มมื อ ของ
สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ทังในประเทศ
้
และต่างประเทศ
- อํานวยความสะดวก และการบริ หารจัดการเครื อข่าย ความรู้รายสาขา
- จัดทําฐานข้ อมูลผู้เชี่ยวชาญ และฐานข้ อมูลความรู้รายสาขา
- เป็ นสะพานเชื่อมด้ านนโยบายไปยังภาครัฐและสังคมโดยรวม

ยุทธศาสตร์ การดําเนินการ
เพื่อให้ สถาบันสามารถดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามภารกิจได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ จึงได้ กําหนด
ยุทธศาสตร์ ในการดําเนินงานออกเป็ น 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
1. ยุทธศาสตร์ การสร้ างความเข้ มแข็งในองค์ กร
มาตรการที่ 1 การสรรหาและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็ นคณะกรรมการบริ หารสถาบันคลังสมองของชาติ
มาตรการที่ 2 จัดโครงสร้ างองค์กรที่เหมาะสม แบ่งส่วนงานและความรับผิดชอบที่ชดั เจน
มาตรการที่ 3 มีบคุ ลากรที่มีความรู้ความสามารถรับผิดชอบในแต่ละภาคส่วน มีการพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง ให้ เป็ นสังคมแห่งการเรี ยนรู้
มาตรการที่ 4 มีระบบงบประมาณที่โปร่งใสและสามารถให้ บคุ ลากรปฏิบตั งิ านได้ อย่างคล่องตัว
มาตรการที่ 5 มีระบบการบริ หารจัดการที่สร้ างขวัญกําลังใจให้ กบั บุคลากรตามผลการปฏิบตั งิ าน
2. ยุทธศาสตร์ ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ และการสร้ างองค์ ความรู้
มาตรการที่ 1 สนับสนุนการศึกษาวิจัยให้ แก่ผ้ ูเชี่ยวชาญที่มีการบูรณาการในหลากหลายสาขา ใน
ประเด็นที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาประเทศ
มาตรการที่ 2 เป็ นแกนนําร่ วมกับหน่วยงานเครื อข่ายทัง้ ภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการ เพื่อเสนอแนะแนวทางและแก้ ปัญหาของประเทศได้ อย่างทันการณ์
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มาตรการที่ 3 ปฏิ บัติงานในเชิ งรุ กเพื่อริ เริ่ มแนวคิดใหม่ ๆ โดยการศึกษาค้ นคว้ าและวิจัยร่ วมกัน
ระหว่างหลายหน่วยงาน เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศ โดยมีความร่ วมมื อ
อย่างใกล้ ชิดระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาศูนย์ เครื อข่ ายข้ อมูลที่ทนั สมัย
มาตรการที่ 1 สร้ างระบบการจัดเก็ บ ฐานข้ อ มูล ผู้เชี่ ย วชาญและองค์ ค วามรู้ ที่ ทัน สมัย มี ข้อ มูล ที่
สมบูรณ์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถบริ การให้ ทุกหน่วยสามารถเรี ยกใช้ ได้
อย่างกว้ างขวางตลอดเวลา
มาตรการที่ 2 มีเครื อข่ายร่วมเป็ นคณะทํางานพัฒนาระบบฐานข้ อมูล
4. ยุทธศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ และการขยายเครื อข่ าย
มาตรการที่ 1 ปฏิบตั ิงานเชิงรุ กร่ วมกับเครื อข่าย เช่น การเสวนาวิชาการที่เป็ นประเด็นปั ญหา หรื อ
เป็ นปั ญหาที่ต้องแจ้ งเตือนให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องหรื อสาธารณชน
มาตรการที่ 2 ประชาสัมพันธ์ ให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องและประชาสังคมได้ ทราบทิศทางและกิจกรรม
การดําเนินงานของสถาบัน เพื่อสร้ างแนวร่วมในการแก้ ปัญหาประเทศ
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การดําเนินงานในปี 2549
1. งบประมาณและแหล่ งทุน
สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ ดําเนินงานมาเป็ นเวลาประมาณ 3 ปี เศษ (กรกฎาคม 2546 – ธันวาคม
2549) โดยได้ รับงบประมาณจากภาครัฐผ่านมูลนิธิส่งเสริ มทบวงมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยงบประมาณดังกล่าว ร้ อยละ 51 จัดสรรเพื่อการศึกษาวิจยั และกิจกรรมเชิงวิชาการ ส่วนที่เหลือ
จัดสรรเพื่อการบริ หารจัดการภายในสถาบัน
2. กิจกรรมและโครงการศึกษาวิจัย
2.1 โครงการศึกษาวิจัย
ึ ษา
ด ้านการศก

30%

30%

ด ้านเยาวชน
ด ้านอาหารและสุขภาพ

10%
10%

20%

ด ้านสงิ่ แวดล ้อมและ
ทรั พยากรธรรมชาติ
ด ้านบริหารรั ฐกิจ

รู ปที่ 1 สัดส่วนโครงการศึกษาวิจยั ปี 2549 จําแนกตามสาขาการศึกษาวิจยั
ด้ านการศึกษา
 โครงการวิจยั เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ ความร่วมมือด้ านอุดมศึกษากับต่างประเทศ
 โครงการ Brain-Based Learning for Universities (BBL4U)
 โครงการสนับสนุนเพื่อพัฒนาวารสาร ScienceAsia
ด้ านเยาวชน
 โครงการพัฒนาศักยภาพเครื อข่ายเยาวชนต้ นแบบสร้ างพลังเครื อข่าย สานใจชุมชน
 โครงการวิจยั นโยบาย การส่งเสริ มศิลปะการละครเพื่อการพัฒนาเยาวชน
ด้ านอาหารและสุขภาพ
 โครงการศึกษาระบบการจัดการความปลอดภัยด้ านอาหารของประเทศไทย ระยะที่ 2
ด้ านสิ่งแวดล้ อมและทรั พยากรธรรมชาติ
 โครงการประเมินความเสียหายและผลกระทบของคลื่นสึนามิตอ่ ทรัพยากรชีวภาพบริ เวณชายฝั่ งทะเล และ
การติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรในระยะยาว
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ด้ านบริหารรั ฐกิจ
 โครงการความร่วมมือระหว่างจังหวัดกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคตะวันตกเพื่อสนับสนุนการบริ หารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (Western Seaboard Development)
 โครงการศึกษาข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
2.2 เอกสารทางวิชาการ
รายงานการศึกษา
 โครงการ Brain-Based Learning for Universities (BBL4U)
 โครงการประเมินความเสียหายและผลกระทบของคลื่นสึนามิตอ่ ทรัพยากรชีวภาพบริ เวณชายฝั่ งทะเล และ
การติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรในระยะยาว
 โครงการยุทธศาสตร์ ความร่วมมือด้ านอุดมศึกษากับต่างประเทศ
 โครงการพัฒนาศักยภาพเครื อข่ายเยาวชนต้ นแบบสร้ างพลังเครื อข่าย สานใจชุมชน
 โครงการวิจยั นโยบาย การส่งเสริ มศิลปะการละครเพื่อการพัฒนาเยาวชน
 โครงการศึกษาข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
Policy Brief
 ศิลปะการละครเพื่อการพัฒนาเยาวชน
 การศึกษาระบบการจัดการความปลอดภัย ด้ านอาหารของประเทศ 2548 (ฉบับที่ 2)
 การพัฒนาศักยภาพเครื อข่ายเยาวชนต้ นแบบสร้ างพลังเครื อข่าย สานใจชุมชน
3. การสนับสนุนโครงการและกิจกรรม
โครงการศึกษาวิจัยที่สถาบันให้ การสนับสนุนจะมีหลากหลายสาขา ที่ผ่านมาสถาบันได้ สนับสนุน
โครงการต่าง ๆ แบ่งได้ เป็ น 5 ด้ าน คือ ด้ านพลังงาน ด้ านอาหารและสุขภาพ ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านการศึกษาและ
ด้ านเยาวชน โครงการที่ได้ รับการสนับสนุน จะพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ คือ พิจารณาจากผลประโยชน์ที่
จะได้ รับจากโครงการ จะต้ องเป็ นโครงการที่ตอบสนองความต้ องการของสังคม จะเป็ นข้ อเสนอแนะและสร้ าง
องค์ความรู้ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการแก้ ปัญหาของประเทศ หรื อเป็ นการ
ปฏิบตั ิการเชิงรุ กเพื่อแก้ ปัญหาและเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะยาว และจะต้ องเป็ นโครงการที่ดําเนินงาน
จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน มีการบูรณาการผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาและหลายหน่วยงาน นอกจากนี ้ทุก
โครงการจะต้ องได้ รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารของสถาบัน เพื่ออนุมตั ิโครงการและ
อนุมตั วิ งเงินสนับสนุนโครงการก่อน
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4. จุดเด่ นของการดําเนินโครงการ
เนื่ อ งจากสถาบัน เป็ นหน่ ว ยงานขนาดเล็ ก มี อัต รากํ า ลัง ของเจ้ า หน้ า ที่ เ พี ย งเล็ ก น้ อ ย ดัง นั้น การ
ดําเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่วนใหญ่สถาบันจะดําเนินงานในฐานะของผู้บริ หารจัดการโครงการ
หรื อเป็ นแกนในการประสานกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
การดําเนินงานโครงการศึกษาวิจยั ที่สถาบันให้ การสนับสนุนหรื อสถาบันสนับสนุนร่ วมกับหน่วยงาน
อื่นนั้น มีลกั ษณะและจุดเด่นในการดําเนินงาน สรุปได้ ดังนี ้
4.1 เป็ นโครงการที่ดําเนินการร่ วมกันระหว่างหลายหน่วยงานและมีผ้ เู ชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เป็ น
การประสานความร่ วมมื อระหว่างหน่วยปฏิบัติและนักวิชาการในพื น้ ที่ มี การประสานการใช้
ทรัพยากรร่วมกันเป็ นกลุม่ พื ้นที่ ร่วมกันแก้ ปัญหาและบริ หารจัดการด้ วยหลักวิชาการ
4.2 เป็ นโครงการที่ศึกษาเป็ นชุดโครงการ ครอบคลุมประเด็นปั ญหาที่มีความเชื่ อมโยงกัน เพื่อให้
สามารถแก้ ปัญหาหรื อ ให้ ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายได้ อย่างครบวงจร และเกิ ดการบูรณาการ
ระหว่างสาขา
5. รายละเอียดโครงการ ปี 2549
โครงการศึกษาวิจยั ปี 2549 จําแนกตามภารกิจของสถาบัน เป็ นรายโครงการ

โครงการ

1. โครงการวิจยั เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ ความร่วมมือด้ าน
อุดมศึกษากับต่างประเทศ
2. โครงการ Brain-Based Learning for
Universities(BBL4U)
3. โครงการเพื่อพัฒนาวารสาร ScienceAsia
4. โครงการพัฒนาศักยภาพเครื อข่ายเยาวชนต้ นแบบสร้ าง
พลังเครื อข่าย สานใจชุมชน
5. โครงการวิจยั นโยบาย การส่งเสริ มศิลปะการละครเพื่อการ
พัฒนาเยาวชน
6. โครงการจัดตังศู
้ นย์ศกึ ษาระบบความปลอดภัยอาหารและ
โภชนาการ
7. โครงการประเมินความเสียหายและผลกระทบของคลื่น
สึนามิตอ่ ทรัพยากรชีวภาพบริ เวณชายฝั่ งทะเล และการ
ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรในระยะยาว
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ผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมเชิง ปฏิบัตงิ าน
และองค์
บูรณาการ
เชิงรุ ก
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ภารกิจสถาบัน
ศูนย์ ข้อมูล แกนนําจัด
การ
โครงการ
ผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมเชิง ปฏิบัตงิ าน
และองค์
บูรณาการ
เชิงรุ ก
ความรู้
8. โครงการขยายผลต้ นแบบการบริ หารงานจังหวัดแบบบูรณา

การ
9. โครงการพันธมิตรอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดใน



พื ้นที่ชายฝั่ งทะเลตะวันตก: ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ภูมิภาค
10.โครงการศึกษาข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
รวม
3
7
5
หมายเหตุ: บางโครงการนับซํ ้าเนื่องจากสอดคล้ องกับภารกิจมากกว่า 1 ด้ าน

3

ี่ วชาญและองค์ความรู ้
ศูนย์ข ้อมูลผู ้เชย

5
แกนนําจัดกจิ กรรมเชงิ บูรณาการ

7
การปฏิบัตงิ านเชงิ รุ ก

รู ปที่ 2 จํานวนโครงการศึกษาวิจยั ปี 2549 จําแนกตามภารกิจของสถาบัน เป็ นรายโครงการ
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ด้ านการศึกษา

โครงการวิจัยเพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ ความร่ วมมือด้ านอุดมศึกษากับต่ างประเทศ
โครงการวิจัยเพื่ อ กํ าหนดยุทธศาสตร์ ความร่ วมมื อด้ านอุดมศึกษากับต่างประเทศเป็ นโครงการที่
สํ า นัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษามอบหมายให้ ส ถาบัน คลัง สมองของชาติ ดํ า เนิ น การ เพื่ อ จัด ทํ า
ยุทธศาสตร์ ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายของการอุดมศึกษาและสอดคล้ องกับนโยบายรั ฐบาลที่เกี่ ยวกับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ ซึง่ ผลจากการศึกษาข้ อมูลทั้งแหล่งข้ อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกและระดมความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริ หารสถาบันอุดมศึกษา
ภาครัฐและเอกชน ผู้บริ หารหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ านความร่ วมมือด้ านอุดมศึกษา
จากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในต่างประเทศ โดยมีประเทศเวียดนามและประเทศจีน (มณฑลยูนนาน)
เป็ นกรณี ศึกษา รวมทัง้ การสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มนักศึกษานานาชาติที่มาศึกษาในประเทศไทย และ
นักศึกษาไทยในต่างประเทศรวมทั ้งอาจารย์ไทยที่อยู่ในโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ มีรายละเอียด
ดังนี ้
นโยบายและสถานการณ์ ความร่ วมมือกับต่ างประเทศด้ านอุดมศึกษา
1. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม สาระสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549 ได้ ให้ ความสําคัญกับการปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจให้ มีความสมดุลและ
ยัง่ ยืน
2. แผนพัฒนาการศึกษาของประเทศ ภายใต้ แผนฯ ประเทศดังกล่าว ได้ มีการจัดเตรี ยมการปฏิรูประบบ
การศึกษาให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ตอ่ เนื่องตลอดชีวิต
เพื่อรองรับสังคมฐานความรู้ อันเป็ นที่มาของการกําหนดยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการศึกษา
3. แนวนโยบายด้ านต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ มีการระบุการดําเนินงานในกรอบกว้ าง ๆ
ไว้ ได้ แก่
 ผลักดันให้ ข้อตกลงที่รัฐบาลทําไว้ กบั ประเทศต่าง ๆ บังเกิดผลในทางปฏิบตั ิ
 ส่งเสริ มให้ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กบั ประเทศต่างๆ ทั ้งในรู ปแบบการร่ วมสัมมนา
การจัดโครงการร่ วม การแลกเปลี่ยนบุคลากรและการสื่อสารด้ วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่
 ใช้ การศึกษาเป็ นเครื่ องมือทางยุทธศาสตร์ ที่สําคัญในการสร้ างความเข้ าใจ และความร่ วมมื อ
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในระดับภูมิภาค
 ส่ง เสริ ม ให้ ป ระเทศไทยเป็ นศูน ย์ ก ลางการศึก ษาในสาขาวิช าที่ ป ระเทศมี ค วามเข้ ม แข็ ง หรื อ
สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาให้ ประเทศมีความเป็ นผู้นํา
 ใช้ ศกั ยภาพของนักวิชาการไทยที่อยูใ่ นประเทศต่างๆ เพื่อสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
กับประเทศเหล่านั้น
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 ส่งเสริ มให้ นักศึกษาไทยไปศึกษาในต่างประเทศในสาขาที่ขาดแคลนและจําเป็ น ซึ่งไม่สามารถ
ผลิตเองได้
4. วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างความร่ วมมืออุดมศึกษากับต่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมด้ านอื่นๆ ในหลักการการพัฒนาศึกษาเป็ นเป้าหมายหลักของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็ นหัวใจ
และรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขัน
สถานการณ์ ความร่ วมมือด้ านอุดมศึกษาและการพัฒนา
1. ผลการพัฒนาและการระดมความร่วมมือกับต่างประเทศ จากการประเมินผลการพัฒนาระยะครึ่ง
แผนฯ 9 ในภาพรวมพบว่า แม้ เศรษฐกิ จจะฟื ้นตัวจากวิกฤตในช่วงแผนฯ 8 แต่ยังขาดความสมดุลของการ
พัฒนาทางด้ านเศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดล้ อม
2. ประเด็นปั ญหาสําคัญของการอุดมศึกษาไทย ปั ญหาที่สําคัญได้ แก่ การศึกษาพื ้นฐานอ่อนแอ
ทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาในภาพรวมยังไม่ชดั เจน และสถาบันอุดมศึกษาปรับตัวไม่ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลง
ไปสูค่ วามเป็ นสากล
โอกาสการแสวงหาความร่ วมมือด้ านอุดมศึกษาในเวทีระดับภูมิภาคและประเทศสําคัญ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุม่ สมาชิกอาเซียนเก่า ได้ แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซียและ ไทย มีระดับการ
พัฒนาค่อนข้ างใกล้ เคียงกัน โดยสิงคโปร์ และมาเลเซีย มีความก้ าวหน้ ากว่าไทยใน
หลายด้ าน โดยเฉพาะการศึกษา สําหรั บสมาชิกอาเซียนใหม่ได้ แก่ กัมพูชา ลาว
พม่าและเวียดนาม ซึง่ ยังมีระดับการพัฒนาน้ อยกว่าประเทศไทย โดยเฉพาะในส่วน
ที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษามีการให้ ทนุ การศึกษาแก่นกั ศึกษาของประเทศในกลุม่ นี ้มา
ศึกษาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
เอเชียตะวันออก
กลุ่มประเทศที่สําคัญ ได้ แก่ จีน ญี่ ปุ่น เกาหลี ซึ่งกลุ่มประเทศนีเ้ ป็ นแหล่งสําคัญ
ด้ านความร่ วมมื อทางวิชาการ ตลอดจนความช่วยเหลือทางด้ านการเงินแก่กลุ่ม
อาเซียน ไทยจึงใช้ โอกาสนีส้ ร้ างความสัมพันธ์ อย่างสมดุลเพื่อเพิ่มอํานาจในการ
เจรจาต่อรอง ให้ เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี ประเทศ
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ไทยยังมีโอกาสขยายบริ การธุรกิจการศึกษาของไทยในกลุม่ นี ้ ในสาขาวิชาที่ประเทศ
ไทยมีความเข้ มแข็ง
แปซิฟิก
กลุม่ ประเทศที่สําคัญ คือ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ประเทศไทยได้ มีการลงนามใน
การจัด ทํ า ข้ อ ตกลงการค้ า เสรี ท วิ ภ าคี กับ ประเทศทัง้ 2 และประเทศทั้ง 2 ยัง มี
ความสัมพันธ์ ด้านการศึกษาทัง้ ระดับมัธยมและอุดมศึกษากับประเทศไทยอย่าง
ใกล้ ชิด ในฐานะที่เป็ นตลาดนําเข้ านักเรี ยน นักศึกษาจากประเทศไทยจํานวนมากใน
แต่ละปี การเปิ ดเสรี ภาคบริ การ เป็ นโอกาสให้ การลงทุนด้ านการศึกษาจากทัง้ 2
ประเทศหลัง่ ไหลเข้ ามาในประเทศไทยในรูปแบบต่าง ๆ มากขึ ้น
อเมริกาเหนือ
ประกอบด้ วยประเทศสหรั ฐอเมริ กาและแคนาดา ประเทศไทยกับสหรั ฐอเมริ กามี
ความร่ วมมือกันอย่างใกล้ ชิดมาเป็ นเวลายาวนาน โดยสหรั ฐอเมริ กาได้ ให้ ความ
ช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ รวมทั้งการให้ ทุนการศึกษาวิจัยด้ านต่าง ๆ
แก่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ ที่สําคัญในการสร้ างความร่ วมมือกับประเทศ
สหรั ฐ อเมริ กาและแคนาดาเป็ นการเพิ่ ม โอกาสการพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาไทยและการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของอุดมศึกษาไทย
ยุโรป
ประกอบด้ วยสมาชิกที่มีความหลากหลายในระดับการพัฒนา ประเทศที่สําคัญใน
กลุ่มนี ้ ได้ แก่ เยอรมัน สหราชอาณาจักรและฝรั่ งเศส ไทยมีการจัดทําข้ อตกลงว่า
ด้ วยความเป็ นหุ้นส่วนและความร่ วมมือระหว่างกันครอบคลุมทุกสาระการพัฒนา ที่
สําคัญคือ เป็ นศูนย์กลางทางการอุดมศึกษานานาชาติ ประเทศไทยจึงมีโอกาสได้
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ประสบการณ์ ด้านการพัฒนาการศึกษากับกลุ่มสหภาพยุโรป
พร้ อมกับการเตรี ยมพร้ อมเพื่อรับมือกับการแข่งขันด้ านบริ การการศึกษา
เอเชียใต้
ประเทศที่ สํ า คัญ ในกลุ่ม นี ้ ได้ แ ก่ อิ น เดี ย ภู ฏ าน บัง คลาเทศ ศรี ลัง กา เนปาล
ประเทศไทยเห็นโอกาสการขยายช่องทางการค้ ากับประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ จึง
เข้ าร่ วมกลุ่ม BIMST-EC ซึ่งความร่ วมมือด้ านอุดมศึกษาสามารถสอดแทรกเข้ าไป
กับประเด็นการพัฒนา
เอเชียตะวันออกกลาง เป็ นภูมิ ภ าคที่ มี ความอ่ อ นไหวมากที่ สุด ในโลก ทั้ง ด้ า นเศรษฐกิ จ การเมื อ งและ
วัฒนธรรม และเป็ นจุดยุทธศาสตร์ ที่สําคัญเนื่องจากเป็ นแหล่งนํา้ มันดิบและก๊ าซ
ธรรมชาติ แม้ วว่าประเทศไทยจะมี ความสัมพันธ์ กับกลุ่มนีม้ านานแต่ไม่สามารถ
พัฒนาให้ กว้ างขวางกว่านี ้ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีแนวทางในการขยายโอกาส
การเรี ย นรู้ ของนัก ศึก ษามุส ลิม ในประเทศไทย ตลอดจนโอกาสการแลกเปลี่ ย น
นักศึกษากับกลุม่ ประเทศในตะวันออกลางซึง่ เป็ นสะพานเชื่อมต่อความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่สําคัญอีกทางหนึง่
อเมริกาใต้
เป็ นตลาดสินค้ าขนาดใหญ่และมีประชากรจํานวนมาก แต่ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ไทยกับประเทศในภูมิภาคนี ้ยังมีอยู่อย่างจํากัด เนื่องจากระยะทางที่ห่างไกลและ
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ภาษา รัฐบาลได้ มีการจัดเวทีเพื่อพัฒนาความร่ วมมือกับกลุม่ ประเทศแถบอเมริ กา
ใต้ ในประเด็นการพัฒนาต่างๆ ทั้งยังได้ มีความพยายามจัดทําข้ อตกลงการค้ ากับ
ประเทศชิ ลี แ ละเปรู ความร่ ว มมื อ ด้ า นการศึก ษาจึ ง เป็ นอี ก ช่ อ งทางหนึ่ง ในการ
เสริ มสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ มากขึ ้น
ยุทธศาสตร์ ความร่ วมมือด้ านอุดมศึกษากับต่ างประเทศในภาพรวม
ยุทธศาสตร์ ความร่วมมือด้ านอุดมศึกษากับต่างประเทศในภาพรวม มุ่งสร้ างความเข้ มแข็งและเพิ่มขีด
ความสามารถของอุดมศึกษาไทยให้ เป็ นศูนย์กลางอุดมศึกษาของภูมิภาค และได้ รับการยอมรับจากนานาชาติ
ซึง่ จะทําให้ ธุรกิจการศึกษาเป็ นแหล่งรายได้ ที่สําคัญของประเทศ คือ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
ทําให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางอุดมศึกษาของกลุม่ ประเทศอนุภมู ิภาคลุม่ แม่นํ ้า
โขง (GMS) ภายใน 10 ปี (พ.ศ. 2550-2559)
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ทํ า ให้ ป ระเทศไทยเป็ นศูน ย์ ก ลางอุด มศึก ษาของภูมิ ภ าคอาเซี ย น ภายใน 20 ปี
(พ.ศ. 2550-2569)
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ทํ าให้ ประเทศไทยมี รายได้ จากธุรกิ จอุด มศึกษาไม่ตํ่า กว่าปี ละ 8,000 ล้ านบาท
(พ.ศ. 2569)
โดยมี กลยุทธ์ ที่สําคัญในการดําเนิ นการตามยุทธศาสตร์ อันได้ แก่ การเพิ่มขี ดความสามารถของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย การสร้ างสร้ างความร่ วมมือเพื่อยกระดับอุดมศึกษาไทยสู่มาตรฐานสากล การดําเนิน
ความร่ วมมือเชิงรุ กในการสร้ างความร่ วมมือกับต่างประเทศ การปรับกฎระเบียบให้ เอื ้ออํานวยต่อการพัฒนา
ความร่ วมมื อระหว่างประเทศ การสร้ างจุดขายของอุดมศึกษาไทยเพื่ อโอกาสระดมความร่ วมมื อระหว่า ง
ประเทศ และขยายตลาดธุรกิจอุดมศึกษาไทย
นอกจากนี ้ ยัง มี ยุท ธศาสตร์ ค วามร่ ว มมื อ ด้ า นอุ ด มศึ ก ษาไทยกั บ ต่ า งประเทศในระดับ ภู มิ ภ าค
ยุทธศาสตร์ ในเวทีพหุภาคี และองค์การระหว่างประเทศ เสริ มสร้ างให้ ยทุ ธศาสตร์ ในภาพรวมบรรลุเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิ ภาพยิ่งขึ ้น ได้ แก่ ยุทธศาสตร์ ความร่ วมมือกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ยุทธศาสตร์
ความร่วมมือกับภูมิภาคเอเชียตะวันออก ยุทธศาสตร์ ความร่วมมือกับภูมิภาคแปซิฟิก ยุทธศาสตร์ ความร่ วมมือ
กับภูมิภาคอเมริ กาเหนือ ยุทธศาสตร์ ความร่ วมมือกับภูมิภาคยุโรป ยุทธศาสตร์ ความร่ วมมือกับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกกลาง ยุทธศาสตร์ ความร่วมมือกับภูมิภาคอเมริ กาใต้ และยุทธศาสตร์ ความร่วมมือด้ านอุดมศึกษาใน
เวทีพหุภาคีและองค์การระหว่างประเทศ
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โครงการ Brain-Based Learning for Universities (BBL4U)
สถาบันอุดมศึกษาไทยในปั จจุบันได้ พัฒนาก้ าวหน้ า ไปใน
หลายๆด้ า น ทัง้ การเรี ย นการสอน การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ
มหาวิทยาลัยไทยได้ ผลิตบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพออกมาหลายรุ่น อย่างไร
ก็ ต าม คุ ณ ภาพการเรียนการสอนไม่ ไ ด้ ขึ น้ อยู่ กั บ คุ ณ ภาพของ
มหาวิทยาลัยแต่อย่างเดียว หากขึน้ อยู่กับปั จจัยแวดล้ อมต่างๆ ทั้ง
สภาพรอบๆมหาวิทยาลัย คุณภาพของอาจารย์ คุณภาพของนักศึกษา
ที่ เ ข้ า มาเรี ย น ท่า มกลางเสี ย งบรรยายของอาจารย์ ห น้ า ชั้น เรี ย น ตั้ง แต่ชั่ว โมงเช้ า ถึ ง เย็ น พฤติก รรมของ
นักศึกษาจํานวนมากที่นงั่ เรี ยงแถวอยู่ในห้ องตอบสนองต่อการบรรยายในทิศทางตรงข้ ามกับการสนองตอบต่อ
สิง่ เร้ าภายนอกอย่างชัดเจน บางคนไม่เคยแม้ แต่เฉียดกายเข้ ามาห้ องเรี ยน จํานวนไม่น้อยเข้ าสาย ออกก่อน เข้ า
มาเรี ยนแต่นงั่ หลับ เหม่อลอย ไม่ใส่ใจ หลายคนคุยกับเพื่อนข้ างๆ แอบคุยโทรศัพท์ เล่นเกมส์ ดูคลิปภาพทาง
มื อถื อ ทานขนม แต่งหน้ าทาปาก อ่านการ์ ตูน อ่านข่าวฟุตบอล ฯลฯ และมี ไม่น้อยดึงเอางานวิชาอื่ นที่ถึง
กําหนดส่งมาทําอย่างขยันขันแข็ง ฉะนั้นในห้ องเรี ยนหนึง่ ๆ จะพบนักศึกษาเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สนองตอบต่อ
การบรรยายของอาจารย์อย่างกระตือรื อร้ น ใฝ่ รู้ ใฝ่ ถาม ขบคิด และต้ องการสนทนาวิสาสะทางปั ญญากับผู้สอน
คุณภาพนักศึกษากลายเป็ นสิ่งที่ถูกตั้งคําถามอย่างมาก นับวันนักศึกษาให้ ความสนใจเรี ยนน้ อยลง ไม่เข้ า
ห้ องเรี ยน สนใจเที่ยวเตร่ ไม่มีสัมมาคารวะ อาจารย์ กับนักศึกษาดูเหมื อนว่ากํ าลังคุยกันคนละภาษา สิ่งที่
อาจารย์สอนมักจะไม่เข้ าสมองนักศึกษาเลย นักศึกษาไม่เข้ าใจสิง่ ที่อาจารย์สอนแม้ แต่น้อย แม้ จะตั้งใจฟั งอย่าง
เต็มที่ตลอดคาบเรี ยนแล้ วก็ตาม
ช่วงเวลาสี่ปีในมหาวิทยาลัย คือ หัวเลีย้ วหัวต่อที่ สําคัญต่อการพัฒนาประเทศของเราในอนาคต
เพราะถ้ าเราไม่สามารถทําให้ นกั ศึกษาก้ าวข้ ามภาวะ passive learners ได้ ไม่แน่ว่า วันข้ างหน้ าเราก็จะพบกับ
passive workers และ passive families กลาดเกลื่อนสังคมไทย สิ่งเหล่านี ้ได้ กระตุ้นเตือนให้ อาจารย์
มหาวิ ท ยาลัย แสดงบทบาทอย่ า งจริ ง จัง ต่อ การจัด การเรี ย นการสอนที่ เ อื อ้ ให้ ส มองที่ พ ร้ อมจะเรี ย นรู้ ด้ า น
สร้ างสรรค์ของเด็กนักศึกษาได้ พฒ
ั นาอย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยใน
ฐานะหน่วยจัดการการเรี ยนรู้ ที่สําคัญก็น่าจะเข้ ามามีส่วนในการช่วยคิดค้ น สร้ างกระบวนการการเรี ยนรู้ แบบ
BBL เพื่อทําให้ เยาวชนของเรากลายเป็ น “ผู้ต่นื ” ทั้งในแง่ของการเรี ยนรู้อย่างมีสขุ และใช้ พลังทางสมองของเขา
ไปทางสร้ างสรรค์เพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคตได้
ภายใต้ สภาพการณ์ดงั กล่าวข้ างต้ น มีคณาจารย์ และนักการศึกษาหลายท่านหันมาให้ ความสนใจต่อ
วิธีการจัดการศึกษาที่กว้ างขวางกว่าเดิม และพยายามนําแนวคิดใหม่ๆ เข้ ามาใช้ ในการจัดการการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาอยู่เป็ นระยะ กระทัง่ ทศวรรษที่ผ่านมา แนวคิดใหม่ที่ว่าด้ วย การเรี ยนรู้บนฐานสมอง (Brainbased learning /Brain Compatible learning) ซึง่ ส่วนหนึ่งเติบโตคลี่คลายมาจากการพัฒนานวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ 2 ชนิด คือ PET- Positron Emission Topography และ MRI-Magnetic Resonance Imaging
ได้ ทําให้ การอธิบายการเรี ยนรู้ในสมองของมนุษย์แต่ละคนมีรายละเอียดที่ลกึ ซึ ้งไปกว่าคําอธิบายแบบเดิมที่ใช้
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การสังเกตจากภายนอก เพราะสามารถตอบได้ ว่า โครงสร้ างของสมองทํางานอย่างไร และดูเสมือนว่า แนวคิด
BBL ได้ ผนวกรวมเอาแนวคิดการจัดการศึกษาที่กล่าวไปข้ างต้ นไว้ เป็ นส่วนหนึ่งแล้ ว พร้ อมกับมีข้อเสนอท้ าทาย
มากขึ ้นเกี่ยวกับ กุญแจสําคัญทีก่ ่อให้เกิ ดการเรี ยนรู้
สถาบัน คลัง สมองของชาติ ไ ด้ เ ห็ น ความสํ า คัญ ในการพัฒ นาการศึก ษาของชาติ จึ ง ได้ ส นับ สนุน
โครงการวิจยั BBL4 U (Brain-based Learning for University) แก่กลุ่มอาจารย์ที่มีความสนใจในการนํา
ทฤษฎี Brain-based Learning โดยทําการวิจยั กับการเรี ยนการสอนในระดับอุดมศึกษาของไทย ซึง่ คณะวิจยั
โครงการนี เ้ ป็ นอาจารย์ ส ายสัง คมศาสตร์ ที่ มี ค วามสนใจในแนวทางการเรี ย นการสอนแบบ Brain-based
Learning
ใน 3 มหาวิ ท ยาลัย ได้ แ ก่ อาจารย์ ม หาวิ ท ยาลัย อุบ ลราชธานี 2 คน ทดลองใน 3 วิ ช า,
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลําปาง 2 คน ทดลองใน 2 วิชา และมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 คน ทดลองใน 4
วิชา ระยะเวลาวิจยั ทั้งสิ ้น 1 ปี 6 เดือน (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ถึงปี การศึกษา 2549/1) กลุม่ เป้าหมายสําคัญ
ของโครงการนั้น จะไม่ได้ คดั สรรกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นนักศึกษากลุม่ พิเศษ เพราะเห็นว่าปั ญหาในการเรี ยนรู้ของ
เยาวชนหญิง-ชาย คือ ปั ญหาร่วมในระดับอุดมศึกษาของไทย หากจะมีเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุม่ เป้าหมายอยู่
บ้ างก็คงจะเป็ นนักศึกษาที่อยูใ่ นความดูแลของกลุม่ คณาจารย์ที่สมัครใจที่จะประยุกต์ใช้ หลักการเรี ยนรู้บนฐาน
สมอง
ในการดําเนินงานวิจัย คณะวิจัยได้ เริ่ มโครงการจากการพิจารณาปรากฏการณ์ ปัญหาอันเกิดจาก
สภาพของการจัดการเรี ยนการสอนในระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาวิ ชาทางสังคมศาสตร์ เราจะพบ
ลักษณะสําคัญๆ บางประการ กล่าวคือ
(1)
การออกแบบโครง-เนื ้อหารายวิชา (course description / outline) สําหรับการเรี ยนรู้ของ
นักศึกษาขึ ้นอยู่กบั ผู้สอนเป็ นรายบุคคลหรื อคณะผู้สอนร่ วม และเป็ นแบบแผนที่กําหนดมาค่อนข้ างตายตัว ไม่
ค่อยมีปฏิสัมพันธ์ กับนักศึกษา และตอบคําถามให้ พวกเขาว่า จะต้ องเรี ยนรู้ เรื่ องนั้นไปทําไม ต้ องรู้ จริ งหรื อ
เกี่ยวข้ องอย่างไรกับสิง่ ที่เขารู้มาก่อนหรื อไม่ รู้แล้ วเอาไปใช้ ประโยชน์อะไร
(2)
ส่วนใหญ่ “การสอน” จํากัดอยู่แค่การถ่ายทอดความรู้ที่อยู่ในรู ปของข้ อมูลผ่านกระบวนการ
ให้ ผ้ ูเรี ยนบันทึกคําสอน (lecture-based) ดังนั้น ผู้สอนจึงเป็ นฝ่ ายให้
ผู้เรี ยนคือฝ่ ายรับ กลายสภาพเป็ นนักจด lecture หรื อ อัดสําเนา lecture
มาอ่านก่อนสอบ และด้ วยวิธีการนี ้ ประสิทธิภาพการเรี ยนรู้ของนักศึกษาจึง
ผูกไว้ กบั ความสามารถของผู้สอนว่า มีคณ
ุ ภาพเพียงใด และเป็ นการสอนที่
หยิ บ ใช้ ค ลัง ข้ อ มูล -ความรู้ จากฐานของตัว ผู้ส อน มากกว่ า ฐานข้ อ มูล ความรู้อื่นที่อยูร่ ายล้ อมตัวพวกเขาอยู่
(3)
การประเมินผลการเรี ยนรู้ ประกอบไปด้ วย การทดสอบ
ย่อยๆ (quiz) การมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน การเข้ าชั้นเรี ยน และการทดสอบ
กลางภาค-ปลายภาคที่นกั ศึกษาจดจําจาก lecture หรื อ ตัวบท(texts) ที่ผ้ สู อนแนะนําให้ ไปอ่านเป็ นหลัก
นอกจากนี ้ ผู้สอนมักจะฝึกทักษะการค้ นคว้ าด้ วยการมอบหมายให้ นกั ศึกษาทํารายงาน (term paper) หรื อ ทํา
โครงงาน (term project) ที่วางอยู่บนฐานของ content-based ซึง่ ข้ อจํากัดต่อการสร้ างความเข้ าใจในเชิง
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บูรณาการต่อศาสตร์ ต่างๆ อยู่ค่อนข้ างมาก ทั้งนี ้สาเหตุประการหนึ่งเนื่องมาจาก นักศึกษาไทยในปั จจุบนั มี
ฐานความรู้ และประสบการณ์น้อยมาก เราจึงมักได้ ยินอยูเ่ สมอว่า รายงานที่นกั ศึกษาส่งมาจํานวนมากเป็ นการ
ตัดแปะข้ อมูล หรื อเป็ น copy paper
โจทย์ สาํ คัญของ BBL4U
โครงการ BBL4U เป็ นโครงการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการที่ต้องการจะตอบคําถามสําคัญในการจัดการเรี ยน
การสอนสายสังคมศาสตร์ ในระดับมหาวิทยาลัยทั้งสามแห่งว่า เราสามารถนําแนวคิ ดทฤษฎี การเรี ยนรู้บนฐาน
สมองมาประยุกต์ ใช้ในการพัฒนาระบบการเรี ยนรู้ ให้กบั นักศึ กษาในมหาวิ ทยาลัยได้จริ งหรื อไม่ ถ้าสามารถ
ประยุกต์ ได้จะมี คณ
ุ ภาพเพียงใด ภายใต้เงือ่ นไขและบริ บทใด จากโจทย์หลักนําไปสูโ่ จทย์ที่เป็ นรูปธรรมอย่าง
น้ อย 4 ประการ กล่าวคือ (1) โครงการฯ สามารถที่จะประยุกต์ใช้ หลักการ BBL ในการเรี ยนการสอนเพื่อเปลี่ยน
ผู้เรี ยนจากสภาพของคนซังกะตาย (passive learner) ไปเป็ นผู้ตื่น (active learner) ได้ หรื อไม่ อย่างไร (2)
โครงการฯ สามารถที่ จ ะสร้ างกระบวนการในการปรั บ เปลี่ ย นมุม มองของผู้เ รี ย นจากการเป็ นผู้รั บ ความรู้
กลายเป็ น ผู้ที่สามารถสร้ างความรู้ได้ (constructive learning) หรื อไม่ อย่างไร (3) โครงการฯ สามารถทําให้
ผู้เ รี ย นเกิ ด ทัก ษะในการเรี ย นรู้ และใช้ ค วามรู้ ได้ เ อง (skilled
learner) หรื อไม่ อย่างไร และ (4) โครงการฯ สามารถทําให้
นัก ศึก ษามี ค วามศัก ยภาพในการจัด การอารมณ์ ข องตนเอง
(emotional intelligence) ได้ หรื อไม่ อย่างไร
โครงการ BBL4U มองการทําวิจยั เชิงปฏิบตั ิการครั้งนี ้
ในรูปของกระบวนการ อันประกอบไปด้ วย 4 ส่วนที่สมั พันธ์กนั
ดังต่อไปนี ้
ส่ วนที่ 1
การพัฒนาศักยภาพของคณะวิจัย
เนื่องด้ วยสาระหลักของโครงการฯ เป็ นความพยายามในการประยุกต์ศาสตร์ ของวิทยาศาสตร์ ทาง
สมองเข้ ากับศาสตร์ ของการจัดการศึกษา โดยมีคณาจารย์และนักศึกษากลุม่ เป้าหมายอยู่ในสายสังคมศาสตร์
ทั้งสามสถาบัน ซึง่ คณะวิจยั ตระหนักดีวา่ BBL เป็ นเรื่ องใหม่และไม่ได้ เป็ นชุดความรู้สําเร็ จรูป ดังนั้น จึงได้ มีการ
จัดกระบวนการหนุนเสริ มคณะวิจยั ได้ เรี ยนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนในฐานะ “อาจารย์ BBL” อย่างต่อเนื่อง
และเป็ นรูปธรรม โดยได้ ดําเนินการศึกษาทบทวนววรณกรรมที่เกี่ยวข้ องทั้งไทยและต่างประเทศ, จัด Workshop
กับผู้เชี่ยวชาญการจัดการเรี ยนการสอนแบบ Brain based Learning และจัดประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิเป็ นระยะ
เพื่อขอคําแนะนําเพื่อนําไปพัฒนาการดําเนินงานวิจยั
ส่ วนที่ 2
การพัฒนาแนวทางการสอนแบบ BBL (BBL teaching approach)
คณะวิจยั เริ่ มจากการประยุกต์หลักการ BBL ที่ได้ จากการสํารวจเบื ้องต้ นและจากงานส่วนแรกไป
ประยุกต์เข้ ากับการเรี ยนการสอนในรายวิชาต่างๆ โดยมีขั้นตอน ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1: การสร้ างโจทย์ การเรี ยนรู้ คณาจารย์ในแต่ละสถาบันจะสร้ าง “โจทย์การเรี ยนรู้” ในแต่
ละวิชา โดยพยายามที่จะให้ โจทย์การเรี ยนรู้ นี ้สัมพันธ์ กับโจทย์หลักของโครงการ ฯ ขณะเดียวกันก็เป็ นโจทย์การ
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เรี ยนรู้ ที่มีความยืดหยุ่นพอต่อปรับเปลี่ยน-แก้ ไข และเปิ ดทางให้ ผ้ เู รี ยนก้ าวเข้ ามามีส่วนร่ วมในการสร้ างโจทย์การ
เรี ยนรู้ของตนเองให้ มากที่สดุ
ขัน้ ตอนที่ 2: การออกแบบกระบวนการ ภายใต้ โจทย์การเรี ยนรู้หลัก (อาจจะแตกย่อยเป็ นโจทย์
รอง) คณาจารย์แต่ละสถาบันจะออกแบบกระบวนการในการเรี ยนรู้ (ขั้นตอน แบบการเรี ยนรู้ กิจกรรม) คร่ าวๆ
ว่าเป็ นอย่างไรบ้ าง แต่ละขั้นจะใช้ เครื่ องมือ และสิง่ แวดล้ อมแห่งการเรี ยนรู้อะไร อย่างไร โดย
1. เครื่ องมือการเรี ยนรู้ ท่ มี ีประสิทธิภาพในการกระตุ้นสมอง (tools of active learning)
อาจารย์ผ้ สู อนแต่ละท่านมีเกณฑ์สําคัญๆ ในการพิจารณาคัดสรรอย่างน้ อย 3 ประการ คือ หนึ่ง-เครื่ องมือนี ้
เหมาะสมกับสภาพสมองของเด็ก (situation of brain) หรื อไม่ สอง--เครื่ องมือนี ้เหมาะสมกับเนื ้อหา (content)
หรื อไม่ และสุดท้ าย-เครื่ องมือนี ้เหมาะสมกับกระบวนการ (process) หรื อไม่ อย่างไร การใช้ เครื่ องมือแต่ละ
แบบ แต่ละชนิด คณาจารย์แต่ละสถาบันยังต้ องประเมินว่า จังหวะในการใช้ ว่าจะใช้ เมื่อใด ใช้ อย่างไร และใช้
กับใคร อีกด้ วย ตัวอย่างเครื่ องมือในการเรี ยนรู้ เช่น
 ตัวสื่ออันชาญฉลาดและเหมาะสม (smart and compatible media) อาทิ ภาพถ่าย เพลง
ภาพยนตร์ หนังสั้น สารคดี ข่าว ฯลฯ สื่อเหล่านี ้มีอย่างน้ อย 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ สื่อปรากฏอยู่
ตามท้ องตลาด ผ่านสายตาเด็กๆ ไป และ สื่อที่ผลิตขึ ้นจากการเรี ยนรู้ของอาจารย์ผ้ สู อน/นักศึกษา
(โครงการจะสร้ างกลไกในการหมุนเวียนการใช้ สื่อแต่ละชิ ้นข้ ามสถาบันด้ วย)
 เอกสารประกอบ / คําสรุ ปบรรยาย” ทั้งเต็มรู ปแบบหรื อผ่านการย่อย สรุ ป ดัดแปลง โดย
อาจจะประกอบสร้ างให้ เข้ ากับสิ่งแวดล้ อมแห่งการเรี ยนรู้ อาทิ ปิ ดเอกสารประกอบไว้ บนผนัง
ห้ องเรี ยน ขณะที่หน้ าห้ องนักศึกษากําลังอภิปรายในประเด็นนัน้ เมื่อนักศึกษาเผชิญกับโจทย์ท่ี
ต้ องค้ นหาความหมายเพิ่มเติมพวกเขาจะเรี ยนรู้ ด้ วยการเชื่ อมสัมพันธ์ ระหว่างเวที อภิ ปรายเอกสารเสริ มบนผนัง เป็ นต้ น
 การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) หรื อ เวทีสนทนาตามธรรมชาติ(dialogue) ตาม
เงื่อนไขที่นกั ศึกษาแต่ละกลุ่มเกิดความสนใจ และต้ องการเรี ยนรู้ในโจทย์ตา่ งๆ ให้ ลกึ ซึ ้งขึ ้นกว่าที่
เกิดในชั้นเรี ยน
 การออกภาคสนาม (field trips) เป็ นทังเครื
้ ่ องมือและสิ่งแวดล้ อมแห่งการเรี ยนรู้ สนามที่ใช้ ใน
กระบวนการ BBL ไม่ใช่สนามที่อยู่ในภาวะนิ่งและปล่อยให้ สมองของนักศึกษาค้ นหาความหมาย
ไปเองโดยลําพัง ทว่าเป็ น “สนามที่มีชีวิตชีวา” ในการตอบโจทย์การเรี ยนรู้ การค้ นพบตัวเอง และ
รู้ จกั ผู้อื่นมากขึ ้นๆ อาทิ สนามที่มีความแตกต่างทางภูมิประเทศ เศรษฐกิจ วัฒนธรรมจากสิ่งที่
นักศึกษาคุ้นเคย สนามที่มีเหตุการณ์สําคัญๆ กําลังมีประเพณีพิธีกรรม หรื อกระทัง่ สนามที่ดคู ้ ยุ
เคยในชีวิตของพวกเขา แต่สมองไม่เคยหาความหมายนั้นพบ กระทัง่ มีโจทย์บางโจทย์ของการ
เรี ยนรู้ขึ ้นมา
2. การสร้ างสิ่งแวดล้ อมแห่ งการเรี ยนรู้ (enriched environment) คณะวิจยั จะแยกออกเป็ น 2
แบบ คือ การจัดการกับสิ่งแวดล้ อมทางกายภาพ (physical environment) กับการจัดการกับสิ่งแวดล้ อมทาง
อารมณ์ (emotional environment)
รายงานประจําปี 2549 – สถาบันคลังสมองของชาติ

15

ขัน้ ตอนที่ 3: การพิจารณาผลผลิตของการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา สิง่ ที่อาจารย์ผ้ เู ข้ าร่ วมโครงการฯ
ต้ องพิจารณาอย่างละเอียดลออเกี่ยวกับผลผลิตที่หลากหลายของการเรี ยนรู้ของนักศึกษาในแต่ละครั้ง มีอย่าง
น้ อย 2 ประการที่เกี่ยวข้ องกัน กล่าวคือ
1. การทําความเข้ าใจเพื่อจําแนกวิธีการเรี ยนรู้ ของสมองนักศึกษา ซึง่ เบื ้องต้ นอาจจะแยกออกเป็ น 3
กลุม่ ใหญ่ๆ คือ Auditory brain สมองที่มีความชํานาญในการเรี ยนรู้จากการฟั งเป็ นสําคัญ Kinesthetic brain
สมองที่มีความชํานาญในการเรี ยนรู้ จากการกระทําและแสดงออกผ่านอวัยวะเป็ นสําคัญ และ Visual brain
สมองที่มีความชํานาญในการเรี ยนรู้จากภาพเป็ นสําคัญ การทําความเข้ าใจลักษณะของสมองจะทําให้ อาจารย์
สามารถติดตามวิธีการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาแต่ละคน สามารถประเมินพัฒนาการ และชีใ้ ห้ นักศึกษาเห็นถึง
ศักยภาพ และข้ อจํากัดของการวิธีการเรี ยนรู้ของตน รวมถึงแนวทางในการพัฒนาในภายหน้ า
2. การกลับไปออกแบบกระบวนการ และ/หรื อ ใส่เนื ้อหาเพิ่มเติม หรื อ ทําใหม่ (re-design) เมื่อ
อาจารย์ได้ พิจารณาจากผลผลิตที่เกิดขึ ้น หรื อ จากการประเมินผลด้ วยวิธีการต่างๆ พบว่า นักศึกษายังไม่
สามารถเรี ยนรู้ และเข้ าถึงหัวใจสําคัญของโจทย์การเรี ยนรู้ นั้นๆ ได้ ในทางกลับกัน ถ้ าพบว่าการเรี ยนรู้ ของ
สมองเริ่ มอยูต่ วั อาจารย์น่าจะเพิ่มโจทย์ที่ซบั ซ้ อนขึ ้น และท้ าทายขึ ้น
ส่ วนที่ 3
การพัฒนาตัวชีว้ ัด และติดตามผล BBL
ทางโครงการฯ จําแนกตัวชี ้วัดผลออกมาตามโจทย์รูปธรรมที่ตั้งไว้ 4 ประการ คือ
1. การเปลี่ยนพฤติกรรมการเรี ยนรู้ (active learner)
อาทิ จํานวนนักศึกษาที่ขาดลาหลับลดลง เปลี่ยนพฤติกรรมการ
เรี ยนแบบซั ง กะตายไปเป็ นการเรี ยนแบบมี ส่ ว นร่ วมอย่ า ง
กระตือรื อร้ น กล้ าคิด กล้ าตังคํ
้ าถาม และสนองตอบต่อกระบวนการ
เรี ยนรู้ที่จดั ขึ ้น
2. การปรั บ มุ ม มองต่ อการเรี ย นรู้ ในฐานะผู้ สร้ าง
ความรู้ (constructive learning) อาทิ ความสามารถในการปรับเปลี่ยน-สร้ าง-พัฒนา “มุมมอง” ของตัวเองขึ ้น
จากกระบวนการเรี ยนรู้ ความสามารถในการ anti-thesis โจทย์ หรื อ ก้ าวข้ ามโจทย์เดิมไปสูโ่ จทย์ใหม่ / ข้ ามขั้น
จากการผลิตผลงานระดับพื ้นฐานไปสูร่ ะดับที่ใช้ ความคิดสร้ างสรรค์มากขึ ้น
3. ทักษะในการเรี ยนรู้ และใช้ ความรู้ (skilled learner) อาทิ ความสามารถในการใช้ เครื่ องมือ
อย่างมีความหมาย (using tools) เช่น การรู้ จกั การใช้ แผนที่ร่วมกับการอ่านสนามจริ ง รู้ จกั มุมกล้ องในการ
นําเสนอ ความสามารถในการเลือกสรร และสืบค้ นข้ อมูล (searching) เพื่อประกอบสร้ างความรู้ของตนเองได้
ความสามารถในการตีความ (interpretation) โดยนักศึกษาสามารถทําความเข้ าใจต่อเรื่ องนั้นๆ ในเชิงลึกได้
(deep understanding)
4. การมีศักยภาพในการจัดการอารมณ์ (emotional intelligence) อาทิ ความสามารถในการ
จัดการอารมณ์ ของตนเองกับสภาพแวดล้ อม หรื อ แปลงอารมณ์ จากด้ านลบไปสู่ด้านสร้ างสรรค์ ทั้งนีท้ าง
โครงการฯ ตระหนักว่า ตัวชี ้ชัดของโครงการฯ จะทั้งลักษณะร่ วมกันของทั้งโครงการ และลักษณะเฉพาะของ
แต่ละสถาบัน
รายงานประจําปี 2549 – สถาบันคลังสมองของชาติ

16

ทางด้ านการติดตามผลการวิจัย (follow up) คณาจารย์ที่เข้ าร่ วมโครงการฯ จะมีการบันทึก
กระบวนการ และเนื ้อหาที่ใช้ (Input) ในระหว่างการทํางานของคณะวิจยั และส่วนที่ใช้ กบั นักศึกษาอย่างเป็ น
ระบบ และติดตามผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษาที่เข้ าร่วมโครงการฯ (Output) โดยแบ่งเป็ น
1.การติ ดตามรายบุคคล (individual learning) หัวใจสําคัญเป็ นการบ่งชี ้ว่า นักศึกษาแต่ละคนมี
รูปแบบในการเรี ยนรู้ (learning style) ที่มีประสิทธิภาพอย่างไร ภายใต้ เงื่อนไขใด
2.การติ ดตามรายกลุ่ม (group learning) หัวใจสําคัญเป็ นการบ่งชี ้ว่า การเรี ยนรู้ของนักศึกษาสามารถ
ใช้ วิธีการเรี ยนรู้ และการฝึ กฝนการทํางานร่วมกันได้ ทั้งในสถาบันเดียวกัน และข้ ามสถาบัน เช่น การทัศนศึกษา
ร่ วมในเขตนิเวศน์วฒ
ั นธรรมที่แตกต่าง และเป็ นการเรี ยนรู้ ผ่านเนื ้อหา กระบวนการที่มีเครื่ องมือ และพื ้นที่ใน
การเรี ยนรู้แบบต่างๆ
ส่ วนที่ 4
การสรุ ปและขยายผล
การสรุปและขยายผลของโครงการฯ จะมีการจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยน-ถอดบทเรี ยน และการสร้ าง “องค์
ความรู้” ในการจัดการศึกษาแบบ BBL ดังนี ้ เวทีย่อยเพื่อสรุปผลงานวิจยั ของโครงการฯ เวทีใหญ่เพื่อนําเสนอ
ผลงานวิจยั ต่อองค์กรภาคี และสาธารณชน เวทียอ่ ยอื่นๆ หรื อ ทําสื่อสาธารณ ตามแต่เงื่อนไขที่เอื ้ออํานวย
ผลการดําเนินงาน
ตลอดระยะเวลาดําเนินการ การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
เกิ ด ขึ น้ ทั้ง กั บ ผู้ สอน ที่ ไ ด้ ทบทวนและเห็ น จุ ด สํ า คั ญ ที่ ค วรจะ
เน้ นหนักในการจัดการเรี ยนการสอน และผู้เรี ยนที่มีความสนใจและ
ใฝ่ รู้ มากขึน้ ข้ อ สรุ ป สํ า คัญ ของโครงการพบว่ า การเรี ย นรู้ ต้ อ งมี
องค์ประกอบที่สําคัญ 3 ประการ ที่ต้องดําเนินไปพร้ อมกับการ
เทียบเคียงกับธรรมชาติการเรี ยนรู้ของสมอง กล่าวคือ (1) การตั้ง
โจทย์การเรี ยนรู้ แบบ BBL (2) การออกแบบการเรี ยนรู้ ที่เกิด
ประสิทธิผล และ (3) ความสามารถของกระบวนการในการกระตุ้นให้ นกั ศึกษามีความกระตือรื อร้ นในการ
เรี ยน (active learner) นักศึกษาเป็ นเจ้ าของความรู้ (constructive learning) และมีทกั ษะในการใช้ ความรู้
(skilled learner) และจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ อย่างไร (emotional intelligence) ท้ ายที่สดุ โครงการมี
ข้ อเสนอสําหรับการนําบทเรี ยนที่ได้ จากการประยุกต์ใช้ หลักการ BBL มาเป็ นข้ อเสนอเชิงนโยบายสําหรับการ
ปรับปรุงการเรี ยนการสอนในระดับอุดมศึกษา 4 ประการ คือ
(1) การอํานวยความสะดวกให้ มีการออกแบบหลักสูตรหรื อวิชาพืน้ ฐานที่มาจากความเข้ าใจ
ปั ญหาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา โดยผลักดันให้ สมศ. สกอ. และ กพร.นําเข้ าไปเป็ นกระบวนการหนึ่งของ
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย แนวทางเชิงปฏิบตั ิการ : การออกแบบประเมินผู้สอนที่
สอดคล้ องกับหลักการของ BBL เนื่องจากในปั จจุบนั แบบประเมินผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาเน้ นการประเมิน
อาจารย์ในฐานะที่เป็ น Lecturer มากกว่าการเป็ น instructor and coaching และ สมศ. สกอ. ก็ใช้ เป็ นดัชนี
หนึ่งในการชี ้วัดคุณภาพการเรี ยนการสอน(ในการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละหลักสูตร) ทําให้ ไม่
สามารถสะท้ อนผลการจัดการเรี ยนการสอนที่แท้ จริ งได้ และในการออกแบบประเมินอาจารย์แบบ BBL ควร
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เพิ่มเติมการประเมินทางจริ ยธรรม และจรรยาบรรณอาจารย์ด้วย เพราะการเป็ นครู BBL ต้ องมีความเสมอภาค
ยุตธิ รรม และสร้ างความเชื่อมัน่ ไว้ วางใจจากนักศึกษา
ในการประเมินส่วนนี ้ น่าจะเป็ นการประเมินจาก 3 ส่วนตามหลักการ BBL ดังนี ้ (1) ผู้เรี ยนเป็ นผู้
ประเมินผู้สอน และตัวผู้เรี ยนเอง (2) ผู้สอนเป็ นผู้ประเมินผู้เรี ยน และตัวผู้สอนเอง และ (3) ผู้สอนและผู้เรี ยน
เป็ นผู้ประเมินกระบวนการเรี ยนการสอน
(2) การยกระดับการผลิตและพัฒนาเครื่ องมือในการสอน ทั้งรูปของตํารา สื่อการสอน หลักสูตร
ที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้บนฐานสมองร่ วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในรายวิชาพื ้นฐานของนักศึกษาชั ้นปี
ที่ 1 ซึง่ มีความสําคัญอย่างยิ่งในการสร้ างการเชื่อมต่อของวงจรสมอง ในขณะที่การเรี ยนการสอนวิชาพื ้นฐานใน
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่นกั ศึกษาคิดว่าเป็ นการบรรยายทบทวนความรู้ ในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 จึงมิได้ เห็น
ความสําคัญของการนํามาเป็ นพื ้นฐานการเรี ยนวิชาเฉพาะ ดังนั้นในรายวิชาพื ้นฐานควรเป็ นการวางรากฐาน
สร้ างระบบการคิด วิเคราะห์ เพิ่มเติมจากชั้นมัธยมปลาย
(3) การสร้ างเครื อข่ ายอาจารย์ ร่วมกันระหว่ างมหาวิทยาลัย รวมทั้งการสร้ างทีมการสอนใน
มหาวิทยาลัยเดียวกัน เครื อข่ายทางความคิดจะส่งเสริ มในการสร้ างกระบวนการ เครื่ องมือยกระดับความรู้ของ
นักศึกษา โดยเริ่ มจากรายวิชาที่มีเนื อ้ หาเดียวกันหรื อมี ลักษณะใกล้ เคียงกันในแต่ละมหาวิทยาลัย แล้ วมี
กระบวนการพัฒนาความรู้ BBL เช่น การอบรม การสร้ าง term networks ดัชนีชี ้วัด การประเมินผล และอาจมี
การนําไปสูก่ ารแลกเปลี่ยนอาจารย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยในการเรี ยนการสอน หรื อ การสร้ างทีมสอนในรายวิชา
ต่างๆจากหลายๆมหาวิทยาลัย
(4) การสร้ างพืน้ ที่สนามการเรี ยนรู้ ร่วมกัน (co-area based learning)ระหว่างมหาวิทยาลัย จาก
การประเมินการเรี ยนรู้ ของผู้สอนและนักศึกษาจากทั้ง 3 มหาวิทยาลัยเห็นพ้ องต้ องกัน การลงสนามเป็ นการ
เรี ยนรู้ ทางลัด และสร้ างการเชื่อมต่อกับข้ อมูลเก่าที่แต่ละคนมีได้ เร็ วที่สดุ รวมทั้งยังเป็ นความเข้ าใจที่อยู่ใน
หน่วยความจําได้ นานที่สดุ (Long term memory) เนื่องจากเป็ นการเรี ยนรู้ ที่ใช้ ประสาทสัมผัสทุกๆส่วนของ
ร่างกายและเป็ นการเน้ นยํ ้าชุดข้ อมูลเก่าที่นกั ศึกษามีอยู่

รายงานประจําปี 2549 – สถาบันคลังสมองของชาติ

18

โครงการประชุมปฏิบัตกิ ารนวัตกรรมการศึกษาเขตพืน้ ที่การศึกษา
โครงการนี เ้ กิ ด ขึน้ จากรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึก ษาธิ ก าร (นายจาตุร นต์ ฉายแสง) ที่ ต้ อ งการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา โดยดําเนินการผ่านสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา ซึ่งเป็ นกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สกู่ ารปฏิบตั ไิ ด้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
รู ปแบบการดําเนินงาน เป็ นการประชุมปฏิบตั ิการระหว่าง คณะกรรมการที่ปรึ กษาด้ านยุทธศาสตร์
การศึกษา (ผู้อํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ ซึง่ เป็ นหนึ่งในคณะกรรมการที่ปรึกษา และได้ รับมอบหมาย
ให้ ดูแ ลโครงการนี )้ และสถาบัน อุด มศึก ษาที่ มุ่ง มั่น ตั้ง ใจทํ า งานแบบกัล ยาณมิ ต ร กับ สํ า นัก งานเขตพื น้ ที่
การศึกษา (สพท.) ที่สมัครใจเข้ าร่วมโครงการ
จากการประชุมปฏิบตั ิการร่ วมกันระหว่าง 3 ฝ่ าย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2549 ซึ่งเป็ นการประชุมครั้ง
แรก ได้ ผลจากการประชุมกลุม่ ในการทํางานร่ วมกันดังนี ้ ให้ สพท.วิเคราะห์สภาพปั ญหาที่จําเป็ นต้ องได้ รับการ
แก้ ไข หรื อการพัฒนา กํ าหนดบทบาท แผนงาน และจัดทําแผนงานระหว่าง สพท. กับมหาวิทยาลัย โดยมี
สํ า นัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื น้ ฐานให้ ก ารสนับ สนุน ทั้ง ด้ า นทรั พ ยากร องค์ ค วามรู้ และการ
ประเมินผล สําหรับเป้าหมายการพัฒนาอยูท่ ี่ผ้ เู รี ยน สถานศึกษา และสพท.
สิ่งที่ สพท. ต้ องดําเนินการต่อไปคือ จัดทําแผนงานที่ต้องการดําเนินการ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็ น
พี่เลี ้ยง และจะต้ องเสนอแผนผ่านทางเว็บไซต์ www.knit.or.th/edu ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2549 และ
ดําเนินการตามแผน โดยมีกําหนดที่จะต้ องรายงานความก้ าวหน้ าในวันที่ 21 กันยายน 2549
สําหรั บแผนงานที่ สพท.เสนอเข้ ามา มีทั้งที่เป็ นโครงการ และแผนงาน คณะกรรมการที่ปรึ กษา มี
ความเห็นว่าควรมีการหารื อเพื่อวิเคราะห์ข้อเสนอโครงการนําร่องที่ สพท. ก่อนที่จะมีการรายงานความก้ าวหน้ า
ต่อที่ประชุมในวันที่ 21 กันยายน 2549 แต่เนื่องจากเกิดการรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน 2549 โครงการ
ดังกล่าวจึงยุตลิ ง
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โครงการติดตามผลการได้ งานและการประกอบอาชีพอิสระ
ของบัณฑิตที่สาํ เร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ ประกาศให้ ทุนสนับสนุนการ
ศึก ษาวิ จัย โครงการติด ตามผลการได้ ง านและการประกอบอาชี พ อิ ส ระของบัณ ฑิ ตที่ สํ า เร็ จ การศึก ษาใน
ระดับอุดมศึกษา และติดต่อให้ สถาบันคลังสมองของชาติรับเป็ นที่ปรึกษาโครงการ
หลังจากที่สถาบันคลังสมองฯ ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารสถาบันฯ ในการศึกษา
โครงการนี ้ ในการประชุ ม ครั ง้ ที่ 1/2549 วัน ที่ 28 กุ ม ภาพัน ธ์ 2549 เป็ นที่ เ รี ย บร้ อยแล้ ว จึ ง ได้ แ สวงหา
สถาบันอุดมศึกษาที่มีศกั ยภาพมาเป็ นผู้ร่วมดําเนินงาน เนื่องจากโครงการดังกล่าวต้ องมีการเก็บข้ อมูลจากกลุ่ม
คนจํานวนมาก สถาบันอุดมศึกษาที่พร้ อมร่ วมทําการศึกษาวิจยั กับสถาบันคลังสมองฯ คือ มหาวิทยาลัยมหิดล
และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทั้งสามหน่วยงานได้ ร่วมประชุมเพื่อร่ วมกันจัดทําข้ อเสนอโครงการเพื่อเสนอต่อ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
จากวัตถุประสงค์ในข้ อกําหนดรายละเอียด (TOR) ของโครงการ สถาบันคลังสมองฯ ได้ แบ่งงาน และ
ความรับผิดชอบออกเป็ น 3 ส่วน ในส่วนของการศึกษาติดตามผลการได้ งานและการประกอบอาชีพอิสระของ
บัณฑิตที่สําเร็ จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในปี การศึกษา 2547-2548 เป็ นหน้ าที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ส่วนการศึกษาวิจยั ความพึงพอใจของนายจ้ างนั้น เป็ นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สําหรับ
สถาบันคลังสมองฯ ทําหน้ าที่ประสานงาน สังเคราะห์รายงานการวิจยั จากแต่ละกลุ่ม และจัดทํารายงานเพื่อ
เสนอต่อ สมศ.
ในเบื ้องต้ นของการจัดทําข้ อเสนอโครงการ สถาบันคลังสมองฯ ได้ ทําการศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานที่จําเป็ น
สําหรับการศึกษาวิจยั วางกรอบการศึกษาความต้ องการของผู้ใช้ ผลผลิต เพื่อให้ ได้ ข้อมูลพื ้นฐานสําหรับการ
ผลิตบุคลากรให้ ตรงความต้ องการของผู้ใช้ มากขึ ้น
สําหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาวิจัย มี 2 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ กลุ่มบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาตรี ใ นปี การศึ ก ษา 2547-2548 ใน 10 สาขาวิ ช า ตามแบบของระบบการรั บ เข้าศึ ก ษาต่ อ ใน
ระดับอุดมศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษา 128 แห่ง จํานวนประมาณครึ่งหนึ่งของบัณฑิตผู้จบการศึกษาทั้งหมด
กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มนายจ้ าง ผู้ใช้ บณ
ั ฑิตจากภาครัฐและเอกชน ในส่วนของภาครัฐ จะทําการศึกษาในระดับ
กรม ของ 20 กระทรวง โดยเลือกศึกษากระทรวงละ 3 กรม หน่วยงานพิเศษอีก 3 หน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจ 10
แห่ง สําหรั บภาคเอกชน จะทําการศึกษาในกลุ่มอุตสาหกรรม 26 กลุ่ม ทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศกั ยภาพสูง
กลุม่ อุตสาหกรรมสนับสนุน และกลุม่ อุตสาหกรรมพื ้นฐาน โดยเลือกศึกษากลุม่ ละ 3 บริ ษัท
นอกจากนี ้ ยังได้ วางแนวทางการจัดทําแบบสอบถามที่จะใช้ ในการศึกษาวิจัย และวางแผนการเก็บ
ข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างทั้งสองกลุม่
หลังจากที่ สถาบันคลังสมองฯ ได้ ส่งข้ อเสนอโครงการให้ สมศ. พิจารณาแล้ ว สมศ. ต้ องการเปลี่ยน
ขอบเขตการทํางาน เป็ นการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการได้ งานของบัณฑิต และความพึงพอใจของนายจ้ างใน
มหาวิทยาลัย 3 แห่ง ได้ แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้ า
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คุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ซึ่งสถาบันคลังสมองฯ ได้ วางแผนการ
ดําเนินงาน และจัดทําข้ อเสนอโครงการใหม่ ตามความต้ องการของ สมศ. แล้ ว
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โครงการพัฒนาตัวชีว้ ัดเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
จากการประชุ ม ของคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาด้านยุ ท ธศาสตร์ ก ารศึ ก ษา ของรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึก ษาธิ ก าร (นายจาตุร นต์ ฉายแสง) เมื่ อ วัน ที่ 18 มกราคม 2549 ที่ ป ระชุม ได้ ม อบหมายให้
ผู้อํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ ซึง่ เป็ นหนึง่ ในคณะกรรมการ ฯ เป็ นผู้ดําเนินการ รวมทั ้งเป็ นผู้สนับสนุน
ค่าใช้ จ่ายในการจัดทําแผนกลยุทธ์โดยมี KPI เป็ นตัวชี ้วัดความสําเร็ จของการปฏิรูปการศึกษาในภาพรวมของ
ประเทศ จากมุมมอง หรื อการรับรู้จากภายนอก (Outside in) ด้ วย
ในการดําเนิ นการดังกล่าว ที่ ประชุมได้ ให้ ข้อเสนอแนะไว้ ว่า การกํ าหนดเป้าหมายของการปฏิ รูป
การศึกษาให้ กําหนดจากกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม คือ นักเรี ยน ครู ผู้ปกครอง/ประชาชน และสื่อ สําหรับวิธีการ
ดํ า เนิ น งานให้ ใ ช้ วิ ธี ก ารหลัก 2 ประการ ได้ แ ก่ การทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และการสัม ภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบันคลังสมอง ฯ ได้ ดําเนินโครงการนีใ้ นเบื ้องต้ น คือ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องเท่านั้น
เนื่องจาก รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ ได้ เปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินงานในเวลาต่อมา
จากการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ การศึกษาของประเทศต่าง ๆ 5 ประเทศ ได้ แก่ ออสเตรเลีย ฟิ นแลนด์
สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริ กา และสวีเดน ได้ ข้อสรุปว่า ถึงแม้ วิสยั ทัศน์ของหลายประเทศมีความคล้ ายคลึง
กันคือ ใช้ การศึกษาเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาคน เศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ มีที่แตกต่างกันบ้ างใน 2
ประเทศ คือ สหรัฐอเมริ กา ประกันความเท่าเทียมกันในการเข้ าถึงการศึกษา และส่งเสริ มความเป็ นเลิศทาง
การศึกษาทัว่ ประเทศ ส่วนสวีเดน มีเป้าหมายที่จะเป็ นผู้นําด้ านการวิจยั แต่ยทุ ธศาสตร์ ที่ใช้ ในการดําเนินงาน
ของประเทศที่มีวิสยั ทัศน์ใกล้ เคียงกันก็มีความแตกต่างกันไปตามปั ญหาที่แต่ละประเทศประสบอยู่
สําหรับเรื่ องตัวชี ้วัด จากการสืบค้ นข้ อมูลผ่านอินเทอร์ เน็ต มีเพียงแผนยุทธศาสตร์ ของสหรัฐอเมริ กาที่
ได้ ลงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี ้วัดให้ เป็ นแนวทางสําหรับใช้ ในการศึกษา
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โครงการเพื่อพัฒนาวารสาร ScienceAsia
วารสาร ScienceAsia เป็ นวารสารภาษาอังกฤษที่ได้ รับการจัดตังขึ
้ ้นโดยสมาคมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อปี พ.ศ. 2518 ซึ่งในระยะแรกเผยแพร่ในชื่อของ Journal of the Science Society of
Thailand หรื อ JSST ต่อมาในปี 2542 จึงเปลี่ยนชื่อเป็ น ScienceAsia เพื่อเป็ นสื่อกลางในการเผยแพร่ ผลงานวิจยั
ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ส าขาต่ า งๆ อัน เกิ ด จากความคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ างสรรค์ ข องนัก วิ ท ยาศาสตร์ ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยจะมีการพัฒนาและขยายขอบเขตของเนื อ้ หาให้ ครอบคลุมทัง้ ด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
วิ ศ วกรรม รวมทัง้ สร้ างมาตรฐานของบทความให้ ใ ห้ สูง ยิ่ ง ขึ น้ เพื่ อ ยกระดับ มาตรฐานของวารสารให้ ทัด เที ย มกับ
International Scientific Journal อื่นๆ ซึง่ ปั จจุบนั มี ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวตั น์ เป็ นบรรณาธิการ
สถาบันคลังสมองของชาติได้ ร่วมเป็ นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาวารสาร ScienceAsia เป็ นเวลา
5 ปี โดยในปี แรกของการสนับสนุนคือ ปี งบประมาณ 2549 ได้ มีการเผยแพร่ วารสารทังหมด
้
4 เล่ม ซึ่งมีบทความที่
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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ด้ านเยาวชน

โครงการวิจัยนโยบาย การส่ งเสริมศิลปะการละครเพื่อการพัฒนาเยาวชน
ในสังคมปั จจุบนั เยาวชนของชาติต้องเติบโตไปในกระแสโลกาภิวตั น์ ที่มีการแข่งขันเป็ นหลัก ส่งผลให้
การตั้งเป้าหมายของชีวิตมุ่งเน้ นไปในเรื่ องเศรษฐกิจหรื อสถานภาพส่วนตน ในขณะที่ระบบการศึกษายังไม่
สามารถส่งเสริ ม การพัฒ นาศัก ยภาพของเยาวชนในระดับปั จ เจกบุค คลได้ อ ย่า งเต็ม ที่ อี ก ทั้งอิ ท ธิ พ ลของ
สื่อมวลชนที่แม้ แต่ผ้ ใู ช้ สื่อเองก็ยงั ไม่เท่าทันตนเอง ใช้ เครื่ องมือที่มีอยู่ไปในการแสวงหาผลประโยชน์ทกุ รูปแบบ
วิธีจากผู้ที่ไร้ ภมู ิต้านทาน ส่งผลให้ เยาวชนของชาติเติบโตเป็ น “มวลชนที่ไร้ ทิศทาง”
จากสภาพการณ์ดงั กล่าวข้ างต้ น มีกลุ่มคนทั้งที่เป็ นนักบวช นักวิชาการ นักพัฒนา ปราชญ์ ชาวบ้ าน
นักการศึกษา นักการละคร ให้ ความสนใจ และแสวงหาทิศทางในการช่วยพัฒนาและสร้ างภูมิค้ มุ กันทางสังคม
ให้ แก่เยาวชนอยู่มากมาย และยุทธศาสตร์ หนึ่งที่ถกู นํามาใช้ ในการพัฒนาเยาวชนที่สร้ างผลกระทบโดยองค์
รวมทั้ง ในด้ า นของปั จ เจกบุค คล ครอบครั ว ชุ ม ชน การศึก ษา วัฒ นธรรม และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ก็ คื อ
“ยุทธศาสตร์ การใช้ กระบวนการศิลปะการละคร”
“ศิ ล ปะการละคร” เป็ นงานสร้ างสรรค์ ที่ ห ลอมรวมศิ ล ปะหลากหลายสาขาเข้ า ไว้ ด้ ว ยกั น อาทิ
วรรณศิลป์ที่มาในรู ปของบทละคร ศิลปะการแสดง คีตศิลป์ นาฏศิลป์ เป็ นต้ น นอกจากนี ้ กระบวนการศิลปะ
การละคร เป็ นขันตอนการทํ
้
างานสร้ างสรรค์ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ด้านความบันเทิงดังที่ผ้ คู นส่วนใหญ่
เข้ าใจ และยังมีมิติของการพัฒนากระบวนการคิดและกระบวนการเรี ยนรู้ของคน โดยอาศัย “กระบวนการ” ใน
ลักษณะบูรณาการ ทั้งทางร่ างกาย การวิเคราะห์ในหลากหลายมิติ การใช้ จินตนาการความคิดสร้ างสรรค์
ส่งเสริ มให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้ ร้ ู จกั ตนเอง รู้ ว่าตนมีธรรมชาติของความใฝ่ รู้ และใฝ่ ดี ส่งเสริ มให้ มีความเข้ าใจในผู้อื่น
รู้ จักการสัมพันธ์ กับผู้อื่น รู้ ถึงคุณค่าในตนเองและผู้อื่น และมีความเคารพใน
ตนเอง ขณะเดียวกัน กระบวนการศิลปะการละครก็เป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู้
และพัฒนาที่ผ้ เู รี ยนจะเรี ยนรู้อย่างมีความสุขได้ วิธีหนึง่ จะเห็นได้ วา่ กระบวน
การของศิลปะการละคร สามารถช่วยพัฒนาศักยภาพและทักษะด้ านต่างๆ
ของเยาวชนได้ เป็ นอย่างดี
สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ เล็งเห็นความสําคัญในเรื่ องนี ้ จึงได้
สนับ สนุน การศึก ษาวิ จัย เพื่ อ ศึก ษาถึ งคุณ ประโยชน์ แ ละประสิท ธิ ภ าพของ
“กระบวนการศิลปะการละคร” ในฐานะ “เครื่ องมือเพื่อการพัฒนาเยาวชน”
เพื่อที่จะนําข้ อมูลที่ได้ ไปเผยแพร่ให้ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อนําไปใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาเยาวชน พัฒนา
ประเทศต่อไป และเพื่อสามารถขยายผลจากปั จเจกบุคคลไปสูช่ มุ ชนได้ อีกทางหนึง่
ในการทํางานของคณะวิจยั นั้น คณะวิจยั ได้ ดําเนินการสํารวจและสรุปบทเรี ยนการใช้ กระบวนการทาง
ละครเพื่อการพัฒนาเยาวชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในส่วนของประเทศไทย บทบาทของศิลปะการ
ละครเพื่อการพัฒนาเยาวชน กระบวนการทางละครที่กลุ่มและองค์กรที่มีทกั ษะทางการละครนําไปใช้ ในงาน
เยาวชนนั้น มีหลากหลายรู ปแบบและวิธีการ ทั้งนี ้ขึ ้นอยู่กับเป้าหมายขององค์กร เช่นใช้ ในการ “เสริ มพลัง
อํานาจ” (Empowering) ให้ เยาวชนกล้ าคิดและพูด หรื อเพื่อให้ เยาวชนสามารถใช้ เป็ นเครื่ องมือสื่อสาร
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เรื่ องราวของตนและชุมชน ตลอจนมุ่งเน้ นการสร้ างเครื อข่ายเยาวชนเพื่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ เพื่อเปิ ด
โลกทัศน์ อันจะนําไปสู่การเข้ าใจเรื่ องราวที่อยู่รอบตัวได้ ดียิ่งขึ ้นและสามารถจัดวางตําแหน่งที่ (Positioning)
ของตนในสังคม นอกจากนี ้ยังสามารถนํามาใช้ พฒ
ั นามุมมองในศิลปะ ช่วยให้ เยาวชนสามารถทําความเข้ าใจ
เรื่ องราวต่างๆได้ อย่างละเอียดลึกซึ ้งมากยิ่งขึ ้นด้ วย ในส่วนขององค์กรพัฒนาเอกชนได้ นําศิลปะการละครมาใช้
ในฐานะ “เครื่ องมือสื่อสาร” โดยองค์กรเหล่านี ้เห็นว่าละครเป็ นเครื่ องมือสื่อสารและรณรงค์ที่ดี ในมิติของการ
พัฒนาเยาวชน ละครสามารถทําให้ อาสาสมัครขององค์กรที่เป็ นเยาวชนและเป็ นกําลังหลักในการนําละครไปใช้
สื่อสาร สามารถพัฒนาศักยภาพของตน โดยเฉพาะในเรื่ องการคิดวิเคราะห์ โดยได้ นําประเด็นปั ญหามาผูกโยง
ให้ เป็ นเรื่ องราวในละคร การกล้ าแสดงออก และการรู้ จักแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าเป็ นต้ น นอกจากนีข้ ้ อค้ นพบ
สําคัญที่เกิดขึ ้นเยาวชนพบว่าเสียงของเขาได้ รับการ “ฟั ง” มากขึ ้น ทั้งนี ้เยาวชนมองว่าผู้ใหญ่มกั มองพฤติกรรม
ของพวกเขาแบบเหมารวมว่าไม่เป็ นสาระ อย่างไรก็ดี เยาวชนเหล่านี ้พบว่าเมื่อเขาสามารถนําละครไปสื่อสาร
เรื่ องราวของพวกเขาเองรวมไปถึงเรื่ องราวของชุมชน สามารถทําให้
ชุมชนและครูในโรงเรี ยนเห็นบทบาทของเยาวชนในทางที่สร้ างสรรค์
ดังนั ้นจึงอาจจะกล่าวได้ วา่ ละคร คือพื ้นที่ (Space) ในการที่เยาวชน
จะสามารถนําเสนอ “อัตลักษณ์” (Identity) ชุดใหม่ เพื่อให้ ผ้ ใู หญ่
มองเห็นพวกเขาในอีกมิตหิ นึง่
ในส่ ว นของต่ า งประเทศนั้น ได้ดํ า เนิ น การศึ ก ษาใน 4
ประเทศหลัก ได้ แก่ สกอตแลนด์ ออสเตรเลีย อเมริ กา และอังกฤษ
โดยแบ่งการศึกษาออกเป็ น 4 ประเด็นคือ งบประมาณ โครงสร้ างพื ้นฐาน ความเข้ าใจ/ทัศนคติ และทักษะ/องค์
ความรู้ ซึง่ จากการศึกษาทั้ง 4 ประเด็นใน สรุปได้ ดงั นี ้คือ
1.) เรื่ องงบประมาณ – แหล่งสนับสนุนงบประมาณหลักของทั้ง 4 ประเทศ มาจากการจัดสรรจากภาครัฐ โดย
จัดสรรให้ องค์กรผู้รับนโยบายด้ านศิลปะไปบริ หารจัดการ นอกจากนี ้ก็ยงั มีการระดมทุนจากแห่งงบประมาณอื่น
เช่นอังกฤษ และสกอตแลนด์ มีแหล่งงบประมาณสนับสนุนนอกเหนือจากรัฐบาลคือ National Lottery มีการ
สร้ างเครื อข่ายและประชาสัมพันธ์ ข้อมูลของแหล่งทุนที่มาจากภาคเอกชน/มูลนิธิ และสร้ างความยัง่ ยืนในการ
ให้ ทนุ สนับสนุนเป็ นประจําทุกปี เพื่อสร้ างความต่อเนื่องในการสร้ างผลงาน
2.) เรื่ องโครงสร้ างพืน้ ฐาน - รัฐจัดสรรงบประมาณไปสู่การบริ หารส่วนท้ องถิ่นให้ จัดสร้ างศูนย์ศิลปะหรื อ
สถานที่แสดงงาน เช่นประเทศออสเตรเลีย มีโรงละครชุมชนให้ ศิลปิ นและสมาชิกในชุมชนได้ มาร่ วมกันทํางาน
รัฐโดยองค์กรที่บริ หารจัดการงบประมาณที่มาจากภาครัฐจัดให้ มีโครงการระดับชาติที่มีการประชาสัมพันธ์ ให้
เสนอโครงการหรื อเป็ นเครื อข่ายร่วมทํางาน เช่น โครงการ Art Across Curriculum ของ Scottish Arts Council
รัฐโดยองค์กรที่บริ หารจัดการงบประมาณที่มาจากภาครัฐเป็ นเจ้ าภาพจัดเทศกาล จัดการอบรมแลกเปลี่ยนหรื อ
จัดการประชุมนานาชาติด้านศิลปะ
3.) เรื่ องความเข้ าใจ/ทัศนคติ – หนึ่งในเป้าหมายการทํางานของ Scottish Arts Council, Arts Council
England, National Endosment for the Arts, Australia Council มุ่งไปที่การสร้ างความสนับสนุนและการมี
ส่วนร่ววมในศิลปะจากสาธารณะ รวมทั้งสร้ างตระหนักในบทบาทของศิลปะแก่ประชาชนทัว่ ไป 4.) เรื่ องทักษะ/
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องค์ความรู้ – ในประเทศสกอตแลนด์ และอังกฤษ Scothish Arts Council และ Arts Council England มีพนั ธ
กิจในการสร้ างองค์ความรู้ โดยประสานกับเครื อข่ายนักวิชาการ เพื่อศึกษาวิจัย และผลิตองค์ความรู้ ใหม่ๆ
เผยแพร่ ส่สู าธารณะผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และ Website ขององค์กร ในประเทศสหรัฐอเมริ กา Arts Education
Partnership เป็ นองค์กรจัดการความรู้ โดยเป็ นเจ้ าภาพจัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และจัดอบรมทั ้ง
ภายในประเทศ และระหว่ า งประเทศ นอกจากนี อ้ งค์ ก รศิ ล ปะที่ จัด ตั้ง โดยภาครั ฐ ทั้ง 4 ประเทศจัด สรร
งบประมาณแก่ศลิ ปิ นในการเดินทางเพื่อแสวงหาความรู้และแรงบันดาลใจในการสร้ างสรรค์ผลงาน
เมื่อมามองถึงส่วนของปั ญหาและความต้ องการในเรื่ องแนวนโยบายการสนับสนุนศิลปะการละครใน
ประเทศไทยนั้น คณะวิจยั ได้ พบว่า ประเทศไทยยังประสบปั ญหาใน 4 ประเด็นหลักดังนี ้คือ 1.) งบประมาณ –
แหล่งสนับสนุนงบประมาณมี ประเด็นเฉพาะของตน และส่วนใหญ่ เป็ นองค์กรต่างประเทศ นอกจากนี ก้ าร
สนับสนุนงบประมาณก็ไม่ต่อเนื่องและไม่ยงั่ ยืน อีกทั้งแนวทางการสนับสนุนของแหล่งงบประมาณส่วนใหญ่
ยังคงสนับสนุนการทํากิจกรรม แต่ไม่สนับสนุนการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของนักการละคร 2.) โครงสร้ าง
พื ้นฐาน - ยังขาดพื ้นที่ในการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ และขาดพื ้นที่ในการนําเสนองานต่อเยาวชนและ
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง 3.) ควมเข้ าใจ/ทัศนคติ – สาธารณชนโดยภาพรวมยังคงเข้ าใจศิลปะการละครในฐานะ
ที่เป็ นการแสดงเพื่อความบัยเทิง ขณะที่นักศึกษาและนักพัฒนาสนใจนําศิลปะการละครไปใช้ ในการพัฒนา
เยาวชน แต่ยงั คงมีข้อจํากัดเรื่ องความเข้ าใจของฝ่ ายบริ หารอยู่ใน
บางกรณี 4.) ทักษะ/องค์ความรู้ - นักการละครยังมีโอกาสน้ อยใน
การพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ และความรู้ ยังคงเป็ นลักษณะ
ความรู้ แฝงที่อยู่กบั ผู้ปฏิบตั ิโดยยังไม่มีการนํามาสร้ างเป็ นความรู้
เปิ ดเผยอย่างเป็ นระบบชัดเจน นอกจากนี ้การวิจยั และพัฒนาองค์
ความรู้ ยังไม่กว้ างขวางและต่อเนื่ องและยังไม่เกิ ดเครื อข่ายการ
จัดการความรู้ในกลุม่ ผู้ปฏิบตั กิ าร
จากการประมวลและสังเคราะห์ข้อค้ นพบข้ างต้ น คณะวิจยั ได้ สรุปผลการวิจยั ในส่วนของ “ยุทธศาสตร์
ในการส่งเสริ มศิลปะการละครเพื่อการพัฒนาเยาวชนสําหรับประเทศไทย” ดังนี ้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การจัดการความรู้เรื ่องกระบวนการศิ ลปะการละครเพือ่ การพัฒนาเยาวชน
1.1 รวบรวมข้ อมูลความรู้ที่มีอยู่ ณ ปั จจุบนั เพื่อสร้ างฐานข้ อมูลด้ านละครเพื่อการพัฒนาเยาวชน
1.2 วิจยั สร้ างองค์ความรู้ ใหม่ โดยมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ ดั้งเดิมของศิลปิ นพื ้นบ้ าน เพื่อผสาน
กับองค์ความรู้ด้านการละครสมัยใหม่
1.3 พัฒนาเครื อข่ายการเรี ยนรู้ / การจัดการความรู้ ของนักการละคร นักการศึกษา และนักพัฒนา
เพื่อให้ บคุ คลเหล่านี ้เกิดการเรี ยนรู้จากบทเรี ยน ทั้งที่เป็ นความสําเร็ จและความล้ มเหลวระหว่าง
กันทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 : การส่งเสริ มให้เกิ ดความรู้ความเข้าใจเรื ่องศิ ลปะการละครเพือ่ การพัฒนาเยาวชน
2.1 จัดหาและจัดสรรพื ้นที่ เพื่อให้ นกั ละครเพื่อการพัฒนาเยาวชนได้ ใช้ เป็ นห้ องทดลอง
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ปฏิบตั ิการ รวมทั้งจัดสรรพื ้นที่เพื่อเป็ นโรงละคร เพื่อแสดงและนําเสนองานต่อสาธารณะ ทั้งนี ้
เพื่อเป็ นกระบวนการ “พัฒนานักละคร” และสร้ าง “ผู้ชมที่เข้ าใจ”
2.2 สร้ าง “พื ้นที่ทางสังคม” ของละครเพื่อการพัฒนา ผ่านการจัดเวทีวิชาการ, เทศกาลละคร เพื่อ
การพัฒนา, ฯลฯ เพื่อสร้ างความเข้ าใจเรื่ องบทบาทของการละครในการพัฒนาต่อสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 : การสร้างโรงเรี ยนต้นแบบ
จัดทําโครงการ “โรงเรี ยนต้ นแบบ” เพื่อสร้ างบทเรี ยนและองค์ความรู้เรื่ องการนํากระบวนการศิลปะการ
ละครไปผสานกับเนื อ้ หาวิชาต่างๆที่มีการเรี ยนการสอนอยู่แล้ วในโรงเรี ยน เพื่อสร้ างการเรี ยนรู้ และพัฒนา
ผู้เรี ยน โดย
3.1 คัดเลือกโรงเรี ยนที่มีความสนใจในการใช้ กระบวนการ
ละครเพื่อการศึกษาและการพัฒนา เพื่อทํางาน ร่ วมกับนักละครใน
การนํากระบวนการละครเข้ าไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนและ
พัฒนาผู้เรี ยน
3.2 ถอดบทเรี ยนจากกระบวนการทํางานร่ วมกันระหว่าง
โรงเรี ยนกับนักละครเพื่อขยายผลต่อไป
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 : การสนับสนุนกลุ่มและองค์กรทีน่ ําศิ ลปะการละครไปใช้ในการพัฒนาเยาวชน
4.1 สนับสนุนทักษะ วิธีกา ร และวิชาการด้ านละครเพื่อการ
พัฒนาเยาวชน ให้ กับกลุ่มและองค์กรที่ใช้ กระบวนการละครในการ
พัฒนาเยาวชน
4.2 จัดสรรและสนับสนุนงบประมาณให้ กบั กลุม่ และองค์กร
ที่ ใ ช้ ก ระบวนการละครในการพัฒ นาเยาวชน โดยมี ง บประมาณ
สนับ สนุน จากรั ฐ บาลที่ แ น่ น อน รวมทั้ง สามารถระดมทุน ได้ ด้ ว ย
ตนเอง
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 : การสร้างบุคลากร
5.1 สร้ างเนื ้อหาวิชา “ศิลปะการละครเพื่อการพัฒนา/เพื่อการศึกษาขึ ้น โดยการระดมประสบการณ์
ของนักการศึกษา นักพัฒนา และนักละครที่ ใช้ ละครในการสร้ างการเรี ยนรู้ และการพัฒนา
ผู้เรี ยน
5.2 พัฒ นาบุ ค ลากร อาทิ ครู และนั ก พั ฒ นา เพื่ อ ให้สามารถนํ า เนื อ้ หาวิ ช าไปใช้ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
5.3 กําหนดให้ สาขาวิชาศิลปะการละครเป็ น “สาขาขาดแคลน” ในมหาวิทยาลัย เพื่อนําไปสู่การ
จัดสรรทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร
สําหรั บการดําเนินงานต่อไปในอนาคตนั้น คณะวิจัยได้ เสนอขอจัดตั้งศูนย์ศิลปะการละครเพื่อการ
พัฒนา ภายใต้ สถาบันคลังสมองของชาติ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ดําเนินการวิจยั และพัฒนาศิลปะการละคร
เพื่อการพัฒนา โดยสร้ างความร่ วมมือกับนักวิชาการ, นักการศึกษา, นักการละคร, ครู , อาจารย์, ศิลปิ น
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พื ้นบ้ าน, นักพัฒนา ฯ อํานวยให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ กบั บุคคล / กลุ่ม / องค์กร / ทั ้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ผ่านการ จัดกิจกรรมและการจัดระบบสารสนเทศ จัดหลักสูตรฝึ กอบรมศิลปะการละครเพื่อการ
พัฒนาแก่กลุม่ บุคคล / องค์กร / สถาบัน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ดําเนินโครงการ “โรงเรี ยนต้ นแบบ” ที่บรู ณา
การศิลปะการละครกับหลักสูตรการเรี ยนการสอนและการพัฒนาผู้เรี ยน โดยสร้ างความร่ วมมือกับโรงเรี ยน /
กลุม่ หรื อคณะละคร และกระทรวงศึกษาธิการ รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ ข้อมูลด้ านศิลปะการละครเพื่อการ
พัฒนา สร้ างเครื อข่ายทังหน่
้ วยงานภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา องค์การบริ หารส่วนท้ องถิ่น โรงเรี ยน และศิลปิ น
พื ้นบ้ าน เพื่อพัฒนาไปสูโ่ ครงการความร่วมมือที่เข้ มแข็งต่อไป
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โครงการพัฒนาศักยภาพเครื อข่ ายเยาวชนต้ นแบบสร้ างพลังเครื อข่ าย สานใจชุมชน
เยาวชนเป็ นพลัง สํ า คัญ ของประเทศในการขับ เคลื่ อ น
กระบวนการพัฒนาประเทศให้ ไปสูค่ วามเจริ ญรุ่งเรื องในอนาคต แต่
ด้ ว ยกระแสความเปลี่ย นแปลงทางสัง คมและเศรษฐกิ จที่ เ กิ ด ขึน้
อย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบทุนนิยมซึ่งคนต้ องมี ฐานะ
ทางเศรษฐกิจที่ดีพอจึงจะสามารถดําเนินชีวิตประจําวันอย่างเป็ น
สุข ได้ ทํ า ให้ ค นต้ อ งแข่ง ขัน กัน หารายได้ อ ย่า งมาก อัน ส่ง ผลต่อ
สภาพการใช้ ชี วิต ร่ ว มกันของบุคคลในครอบครั ว และชุม ชน จาก
สภาวะที่พอ่ แม่ ผู้ปกครองต้ องออกไปทํางานและใช้ เวลานอกบ้ านมากขึ ้น ทําให้ เด็กและเยาวชนจํานวนไม่น้อย
ต้ องใช้ ชีวิตอยู่ที่บ้านตามลําพังเมื่อกลับจากโรงเรี ยนหรื อวิทยาลัย หรื อหากเป็ นสังคมเมืองขนาดใหญ่ อาจต้ อง
ใช้ เวลาในการรอคอยพ่ อ แม่ ผ้ ู ปกครองด้ วยการเรี ยนพิ เ ศษหรื อเตร็ดเตร่อยู่ ต ามศู น ย์ ก ารค้ าหรื อ
สถาบันการศึกษา เด็กและเยาวชนจึงใช้ เวลาของตนด้ วยการใช้ สื่อเทคโนโลยีตา่ งๆ เป็ นเพื่อน อาจดูภาพยนต์
ฟั งเพลง ร้ องเพลง หรื อใช้ การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ติดต่อกับเพื่อนๆ และบ่อยครั้งที่ติดต่อกับคนที่ไม่เคยรู้จกั กัน
มาก่อน ข่าวการถูกล่อลวง เด็กและเยาวชนติดการพนัน ติดเกมส์ออนไลน์ หรื อเครื อข่ายการพนัน ฯลฯ จึง
ปรากฏบ่อยครั้งขึ ้น นอกจากนั้นภาวะเปลี่ยวเหงาซ่อนเร้นเนื่องจากขาดความใกล้ ชิดกับบุคคลในครอบครัว
เช่นนี ้ยังเป็ นเหตุให้ สถาบันครอบครัวขาดความเข้ มแข็ง ขาดแนวทางในการดําเนินชีวิตที่มนั่ คง ดังจะเห็นได้ จาก
ปั ญหาความยากจน ปั ญหาการหย่าร้ าง ปั ญหาความรุ นแรงภายในครอบครัว ความขัดแย้ งไม่ลงรอยระหว่าง
พ่อแม่กับลูก และกระทําผิดกฎหมายของเยาวชนที่นบั วันจะเพิ่มสูงขึ ้น ซึ่งการกระทําผิดกฎหมายของเยาวชน
ดังกล่าว เป็ นสิง่ บอกสถานการณ์ของสังคมว่าสังคมไทยกําลังก้ าวเข้ าสูภ่ าวะวิกฤติ คําถามที่มีอยูใ่ นขณะนี ้ก็คือ
เราควรดูแลพัฒนาเยาวชนในความดูแลของเราอย่างไร เพื่อป้องกันมิให้ เยาวชนประพฤตินอกกฎเกณฑ์ของ
สังคมจนนําไปสูก่ ารกระทําผิด และมีมาตรการหรื อวิธีการอย่างไรที่ครอบครัวและสังคมจะมีสว่ นร่ วมกันในการ
แก้ ไขฟื น้ ฟู เพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ได้ กระทําผิดไปแล้ ว และให้ โอกาสเยาวชนเหล่านั้น พัฒนาตนเองให้ เป็ น
เยาวชนที่มีคุณภาพ สร้ างความภาคภูมิใจให้ กับตนเอง ครอบครั วและสังคม พร้ อมที่จะพัฒนาประเทศใน
อนาคตต่อไป
สถาบันคลังสมองของชาติ ตระหนักถึงความสําเร็ จของเยาวชน และการให้ โอกาสเยาวชนที่เคยกระทํา
ผิดได้ มี โอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง สร้ างความภาคภูมิใจ และการยอมรั บ จากชุมชน จึงได้ ให้ ก าร
สนับสนุนการวิจยั เพื่อจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพเครื อข่ายเยาวชนต้ นแบบ อันเป็ นการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพของเยาวชนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็ นเยาวชนที่เคยกระทําผิดกฎหมาย หรื ออยู่ระหว่างการคุม
ความประพฤติ หรื อเยาวชนที่กําลังศึกษา หรื อทํางานทัว่ ไป ให้ เกิดการพัฒนาตนเองและสร้ างเครื อข่ายเยาวชน
ซึ่งมี การยอมรั บในความเป็ นบุคคลที่มีคุณค่าและมี ความหมาย ไม่ทางใดก็ ทางหนึ่ง ทัง้ นี เ้ พื่อนํ าไปสู่การ
ร่ วมกันทํากิจกรรมพัฒนาชุมชน ให้ ชุมชนเห็นศักยภาพของเยาวชน รวมทั้งการเปิ ดใจยอมรับเยาวชนที่เคย
กระทําผิดกฎหมาย ให้ มีโอกาสได้ ทํากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน ซึง่ เป็ นอีกด้ านหนึ่งของชีวิต
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เยาวชนที่ต้องการโอกาสแห่งการเรี ยนรู้ การยอมรั บ และกํ าลังใจจากครอบครั วและสังคม การวิจัยภายใต้
โครงการนีเ้ ป็ นการทํางานร่ วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสํานักงานคุมประพฤติภาค 5 กรมคุม
ประพฤติ กระทรวงยุตธิ รรม
ในการดําเนินโครงการ คณะวิจยั ได้ วางแผนการดําเนินงานเป็ น 4 ระยะดังนี ้
ระยะที ่ 1 - กํ า หนดพื น้ ที่ เ ป้ าหมายการดํ า เนิ น โครงการฯ โดยพิ จ ารณาตามความพร้ อมของชุม ชน และ
ผู้ปฏิบตั ิงานภาคสนาม คณะวิจัยได้ ตกลงเลือกพื ้นที่เป้าหมายทสองจังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ แก่พื ้นที่
อําเภอสารภี และอําเภอสันป่ าตอง และจังหวัดลําปาง ได้ แก่พื ้นที่อําเภอเถิน ในตําบลแม่วะ และตําบลล้ อมแรด
จากนั้นได้ จดั ทําหลักสูตรการฝึ กอบรมและกิจกรรม แล้ วทําการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรด้ วยการ
จัดการอบรมเชิงปฏิบตั ิการให้ แก่คณะวิจัยภาคสนาม ซึ่งได้ แก่ข้าราชการและเจ้ าหน้ าที่อาสาสมัครในสังกัด
ความรับผิดชอบของสํานักงานคุมประพฤติภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ แล้ วทําการทดสอบด้ วยแบบประเมินต่างๆ
ซึ่งจัดทําขึ ้น ในขณะเดียวกันการฝึ กอบรมที่จดั ขึ ้นนี ้จะช่วยสื่อ
ให้ ค ณะวิ จัย ภาคสนาม เข้ า ใจวัต ถุป ระสงค์ ข องการดํ า เนิ น
โครงการ และเรี ยนรู้ ทักษะในการอยู่ร่ ว มกับ เยาวชน เข้ า ใจ
ธรรมชาติ ข องเยาวชน รู้ และเข้ าใจวิ ธี ก ารให้ คํ า แนะนํ า
ช่วยเหลือหรื อสนับสนุนการทํากิจกรรมของเยาวชนในโอกาส
ต่อไป
ระยะที ่ 2 - เมื่ อ ได้ หลักสูตรสําหรั บการฝึ กอบรมเยาวชนแล้ ว
คณะผู้วิจัยได้ ทําการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเยาวชนในพื ้นที่เป้าหมาย เข้ าร่ วมโครงการ และประชาสัมพันธ์
คัดเลือกเยาวชนที่อยูร่ ะหว่างการคุมความประพฤติ ซึง่ อยูใ่ นพื ้นที่เดียวกันเข้ าร่วมโครงการ ซึง่ การดําเนินการใน
ขั้นตอนนี ้ คณะวิจยั ภาคสนามได้ เข้ าหาชุมชน เพื่อศึกษาสภาพแวดล้ อมความเป็ นอยู่ และทําความเข้ าใจ กับ
ชุมชนเพื่อให้ ชุมชนมีส่วนร่ วมและสนับสนุนโครงการ ด้ วยการอนุญาตให้ เยาวชนในชุมชนให้ เข้ าร่ วมโครงการ
จากนั ้นจึงจัดกิจกรรมฝึ กอบรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน ซึ่งมีเนื ้อหาเกี่ยวกับการเป็ นผู้นํา การกล้ าแสดงออก
ความภาคภูมิ ใจ ในตนเอง การทํ างานเป็ นที ม และความรู้ เรื่ องยุติธรรมชุมชน ซึ่งมี สาระของกฎหมาย
เบื ้องต้ นและกฎหมายชุมชน รวมทังเทคนิ
้
คการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง ซึ่งภายหลังจาก
ผ่านการอบรมแล้ วเยาวชนจะร่ วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการที่เยาวชนร่ วมกันคิด ให้ กับชุมชนของตนด้ วย
ทั้งนีเ้ ป็ นไปตามหลักการทางจิตวิทยาในประเด็นของการพัฒนาความคิดและการกระทําที่เหมาะสมในการ
ดําเนินชีวิต ผ่านการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่ วม และกระบวนการฝึกอบรมแบบกลุม่ ตลอดจนทฤษฎีการปรึกษาทาง
จิตวิทยา การอบรมครัง้ นี ้มีเยาวชนเข้ าร่ วมโครงการรวมทั้งสิ ้น 64 คน โดยเป็ นเยาวชนผู้ถกู คุมประพฤติ จ.
เชียงใหม่ 14 คน เยาวชนอาสาสมัคร จ.เชียงใหม่ 20 คน รวม34 คน และเยาวชนผู้ถกู คุมประพฤติ จ.ลําปาง 7
คน และเยาวชนอาสาสมัคร จ.ลําปาง 23 คน รวม 30 คน เข้ ารับการอบรม 5 วัน
ระยะที ่ 3 - เป็ นระยะติดตามผลของการอบรมตามหลักสูตร เป็ นระยะที่เยาวชนอาสาสมัคร ในโครงการ นํา
ความรู้ เกี่ยวกับเทคนิคการทํางาน และทักษะต่างๆ ในการสร้ างสัมพันธภาพและการเป็ นผู้นํา ไปใช้ ปฏิบตั ิจริ ง
ในการจัดกิจกรรมของกลุ่มเยาวชน ซึ่งในขั้นตอนนี ้ทําให้ เกิดการรวมพลังของกลุ่มเยาวชน โดยไม่แบ่งแยกว่า
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เยาวชนเป็ นผู้ที่เคยกระทําผิดหรื ออยู่ระหว่างการคุมความประพฤติ หรื อเป็ นเยาวชนทัว่ ไปในชุมชน รวมกันเป็ น
เยาวชนกลุ่มเดียวกัน ในการร่ วมกันทําทํากิจกรรมของเยาวชน โดยเยาวชนเป็ นผู้ดําเนินการนี ้เยาวชนต้ องใช้
ทัก ษะการทํ า งานร่ ว มกับ ผู้อื่ น การแสดงความเชื่ อ มั่นในตนเอง การยอมรั บ ความคิดเห็ นของผู้อื่ น เข้ า ใจ
กระบวนการวางแผนงานและการทํางานทั้งหมด และแก้ ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าในระหว่างการทํางาน ซึง่ เยาวชน
แต่ละพื ้นที่สามารถทํากิจกรรมได้ อย่างดี ประสบความสําเร็ จ และเป็ นที่ยอมรับชื่นชมของผู้ปกครองและชุมชน
สิ่งเหล่านี ้ย้ อนกลับมาสร้ างความเข้ มแข็งในจิตใจ ให้ เยาวชน สร้ างความภาคภูมิใจ การยอมรับนับถือตนเอง
การมองเห็นคุณค่าของตนเอง และเยาวชนที่เคยกระทําผิดกฎหมาย หรื ออยู่ระหว่างการคุมความประพฤติ
ได้ รับการยอมรับว่าเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชน และอยู่ร่วมกับกลุ่มเพื่อนที่มีความรั กเข้ าอกเข้ าใจกัน โดยไม่มี
ช่องว่างจากความรู้สกึ แตกต่างอย่างที่เคยมีในอดีต
เพื่อให้ เกิ ดการเชื่ อมโยงการทํางานของกลุ่มเยาวชนให้ มีความยั่งยืน และมี โอกาสขยายเครื อข่าย
เยาวชนในพื ้นที่ให้ มากขึ ้น คณะผู้วิจยั ได้ จดั สัมมนาเชื่อมโยงความคิด ระหว่างกลุม่ เยาวชน ชุมชน หน่วยงาน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในชุมชนของเยาวชน จัดให้ มี
การร่ ว มกั น วางแผน การทํ า งานของชุ ม ชนภายหลั ง จากที่
โครงการวิ จัย สิ น้ สุด ลง ซึ่ง พบว่ า เนื่ อ งจากชุม ชนได้ เ ห็ น การ
ทํางาน ความตั้งใจ และศักยภาพของเยาวชนแล้ วจึงทําให้ เกิ ด
การเปิ ดรั บ ความคิ ด เห็ น และนํ า แนวทางความคิ ด เห็ น ในการ
ทํางานของเยาวชน มาปรับเป็ นกิจกรรมพัฒนาเยาวชนในชุมชน
ในรูปแบบของการทํางานร่วมกันระหว่างชุมชนกับเยาวชน และใช้
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในแต่ละชุมชนนั ้นๆ ในส่วนของหน่วยงานสํานักงานคุมประพฤติ
ซึ่งมีภารกิจในการดูแลแก้ ไขพื ้นฟูผ้ กู ระทําผิด ก็ได้ วางแผนการทํางาน โดยมีกิจกรรมให้ เยาวชนที่เข้ าร่ วมเป็ น
เยาวชนอาสาสมัครในโครงการวิจยั ร่ วมเป็ นสมาชิกในเครื อข่ายยุติธรรมชุมชนจังหวัด เพื่อจะได้ มีโอกาสพัฒนา
ความรู้และประสบการณ์ในการทํางานอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสแสดงความคิดเห็น รวมทั้งทํากิจกรรมในศูนย์
ยุติธรรมชุมชนในพื ้นที่ของเยาวชน และวางแผนจัดกิจกรรมของเครื อข่ายเพื่อนดูแลเพื่อน ซึ่งเป็ นกิจกรรมช่วย
ดูแ ลเพื่ อ นที่ เ คยกระทํ า ผิ ด กฎหมาย และอยู่ร ะหว่ า งการคุม ประพฤติ ใ นชุม ชนให้ มี กํ า ลัง ใจที่ จ ะปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเอง เยาวชนในเครื อข่ายเพื่อนดูแลเพื่อนนี ้จะเป็ นสื่อกลางระหว่างหน่วยราชการกับ
เยาวชน ในความดูแลของสํานักงานคุมประพฤติ ให้ สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ มี
กําลังใจ มีโอกาสได้ รับคําแนะนําและการปรึ กษา มีพื ้นที่ในการทํากิจกรรมในชุมชน นอกจากนั้นสํานักงาน
คุมประพฤติฯ ยังได้ ทําการประสานงานช่วยเหลือสนับสนุนแก่เยาวชนทั้งในด้ านการศึกษา อาชีพ โดยมีหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้ องให้ การสนับสนุนตามสภาพปั ญหา และความต้ องการอย่างแท้ จริ งของเยาวชนอีกทางหนึ่ง
ด้ วย
จากการดําเนินงานโครงการดังกล่าวข้ างต้ น ผลการวิจยั ได้ พบว่าหลักสูตรการฝึ กอบรมและวิทยากร
เป็ นที่ยอมรับและพึงพอใจของผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม และมีความเหมาะสมที่จะนําไปใช้ ในโอกาสต่อไป และเมื่อ
ทําการประเมินความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับเยาวชนอาสาสมัครในด้ านต่างๆ ภายหลังการฝึกอบรมพบว่า มี
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การเพิ่ ม ขึ น้ อย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ห ลายประการ คะแนนพื น้ ที่ ลัก ษณะความเป็ นผู้นํ า ของเยาวชน
อาสาสมัคร คะแนนการประเมินตนเองด้ านความเป็ นผู้นําโดยรวม, คะแนนความกล้ าแสดงออก, คะแนนความ
ภาคภูมิใจในตนเอง และคะแนนความรู้ด้านยุติธรรมชุมชนของเยาวชนอาสาสมัคร เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั ยะสําคัญ
ซึง่ แสดงว่าเยาวชนอาสาสมัครได้ เรี ยนรู้เนื ้อหาสาระที่บรรจุไว้ ในหลักสูตรและได้ รับผลจากกิจกรรมทางจิตวิทยา
ที่สอดแทรกตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรม ข้ อมูลเชิงคุณภาพที่ได้ จากการติดตามผลภายหลังการฝึ กอบรม
ด้ วยการสังเกต สอบถามและสัมภาษณ์ จากตัวเยาวชนเอง ผู้ปกครอง และการประชุมชุมชน พบว่า การที่
เยาวชนร่วมกันจัดทําโครงการรวมทั้ง 4 โครงการในระยะที่ 3 จนเสร็ จสิ ้นแล้ วนั้น ปรากฏผลดังนี ้
1. ผลต่ อเยาวชน - เยาวชนรู้สกึ ภาคภูมิใจในผลการทํางานของตนเอง รู้ สกึ ว่าตนเองมีคณ
ุ ค่า ได้ รับ
ความรู้ มีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีความสัมพันธ์ ที่ดีต่อ
สมาชิก มีความสามัคคีทําให้ สามารถเอาชนะอุปสรรค และแก้ ไข
ปั ญหาต่างๆ ได้ เยาวชนที่อยู่ระหว่างการคุมความประพฤติมีการ
ปรับเปลี่ยนตนเอง มีความรับผิดชอบมากขึ ้น ตรงต่อเวลา และมี
ส่วนร่ วมในการทํางานกับเยาวชนในกลุ่มดี สามารถปรั บตัวใน
การปฏิบตั ิงานจริ ง มีความเป็ นทีมงาน และเยาวชนมีบคุ ลิกภาพ
ที่ยิ ้มแย้ มแจ่มใสต่อกัน ไม่ระมัดระวังตนเองจนเกินไป ซึ่งต่างไป
จากท่าทีที่แสดงออกในค่ายอบรมในวันแรกๆ
2. ผลต่ อครอบครั วของเยาวชน บิดามารดาผู้ปกครองของเยาวชนได้ มาร่ วมกิจกรรมที่เยาวชนจัด
ขึ ้น ได้ เห็นการทํางานของเยาวชน ผู้ปกครองจึงบอกเล่าความรู้ สกึ ของตนเองที่มีต่อเยาวชนว่า รู้ สกึ ว่าบุตรของ
ตนมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่ องความรับผิดชอบมากขึ ้น บางคนขยันมากขึ ้น อารมณ์ร้อนน้ อยลง การเอาแต่ใจ
ตนเองน้ อยลง และเห็นการจัดกิจกรรมของเยาวชนแล้ วรู้สกึ ดีใจ ภาคภูมิใจ เนื่องจากไม่เคยคิดมาก่อนว่ากลุ่ม
เยาวชจะทํ า งานได้ ดี เ พี ย งนี ้ รู้ สึก ว่ า เยาวชน มี ค วามสามารถ
มากกว่าที่ผ้ ูปกครองคิด และอยากให้ มีการจัดกิจกรรมเช่นนีอ้ ี ก
โดยผู้ปกครองยินดีสนับสนุนการทํากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ของ
เยาวชน ในส่วนของผู้ปกครองของเยาวชน ที่อยู่ระหว่างคุมความ
ประพฤติ มีความรู้ สึกดีใจที่เยาวชนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ ้น มีเยาวชนในชุมชนให้ การยอมรับ ไปมาหาสูเ่ ป็ นเพื่อนกัน และ
ผู้นําชุมชนให้ การยอมรับเยาวชนมากขึ ้นกว่าเดิมมาก
3. ผลต่ อชุ มชนของเยาวชน ชุมชนได้ รับประโยชน์ จากการเข้ าร่ วมโครงการพัฒนาศักยภาพ
เครื อข่ายเยาวชนต้ นแบบของเยาวชนในชุมชนโดยตรง เนื่องจากจะมีเยาวชนอาสาสมัคร ที่มีความตั้งใจที่จะ
ทําประโยชน์ เพื่อชุมชน มีการรวมตัวกันทํากิ จกรรมที่มีประโยชน์ ให้ กับเยาวชนในชุมชน ใช้ เวลาว่างให้ เกิ ด
ประโยชน์ โดยไม่เป็ นการมั่วสุมให้ เกิ ดความเสียหายให้ กับชุมชน การทํ างานของเยาวชนเพื่ อทํ ากิ จกรรม
ดังกล่าว เป็ นตัวอย่างให้ กบั เยาวชนอื่นๆ ในชุมชน ให้ เห็นศักยภาพในตัวของเยาวชนเอง ว่าสามารถทํากิจกรรม
ที่ไม่คดิ ว่าจะทําสําเร็ จลงได้ มาก่อน ด้ วยการระดมความคิดวางแผนร่ วมมือกันรับผิดชอบ และทํางานอย่างเต็ม
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กําลังความสามารถ ซึ่งชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น สามารถรับช่วงไปดําเนินการพัฒนาเยาวชนใน
พื ้นที่รับผิดชอบต่อเนื่องจากจุดนี ้ โดยให้ เยาวชนในโครงการเป็ นแกนนําขยายเครื อข่ายเยาวชน สร้ างกิจกรรม
โดยเยาวชนร่วมกันคิด ลงมือทํา มีผ้ ใู หญ่สนับสนุนให้ โอกาส ให้ พื ้นที่ในการแสดงความคิดเห็นและทํากิจกรรม
และให้ คําแนะนํา ทําให้ เยาวชนในชุมชนสามารถรวมกลุม่ และพัฒนาทักษะในการดําเนินชีวิต การทํางาน การ
แก้ ไขปั ญหา และมีความรักต่อชุมชนบ้ านเกิดสืบต่อกันไป ซึ่งก็จะส่งผลให้ ชมุ ชนมีความสงบสุข และพัฒนาได้
ุ ภาพ
อย่างต่อเนื่อง ด้ วยทรัพยากรมนุษย์ที่มีคณ
การติดตามผล
ภายหลังการฝึ กอบรมแก่เยาวชนแล้ ว คณะวิจัยได้ ทําการติดตามผลการฝึ กอบรมโดยการพิจารณา
จากโครงการที่เยาวชนจัดทําขึ ้นในระยะที่สาม และการเข้ าร่วมสัมมนาเพื่อจัดทําโครงการร่ วมกับชุมชนในระยะ
ที่สี่ซึ่งได้ ผลเป็ นที่น่าพอใจดังกล่าวแล้ วข้ างต้ น สําหรั บระยะต่อจากนี ส้ ํานักงานคุมประพฤติภาค 5 จะได้
ประสานงานกับสํานักคุมประพฤติจังหวัดเชี ยงใหม่และจังหวัดลําปาง รวมทั้งองค์ กรท้ องถิ่ นและเยาวชน
อาสาสมัครเพื่อติดตามความคืบหน้ าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาการทางสังคมของเยาวชนอาสาสมัครเป็ นระยะ
เพื่อสํารวจและวิเคราะห์ในประเด็นของปั ญหาอุปสรรค โอกาส ข้ อเด่นและข้ อด้ อยของเยาวชนอาสาสมัคร
ชุมชน และโครงการที่ชุมชนและเยาวชนอาสาสมัครร่ วมกันพัฒนาขึ ้น ต่อไป ซึ่งจะเป็ นแนวทางในการจัดทํา
โครงการเพื่อส่งเสริ มให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเยาวชนอาสาสมัครและชุมชนอย่างยัง่ ยืนในระยะต่อไป
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้ อเสนอแนะต่ อกรมคุมประพฤติ
1. การปรับเปลี่ยนความรู้สกึ นึกคิด อารมณ์ และพฤติกรรมของบุคคล เป็ นเรื่ องที่กระทําได้ ยาก และ
ถ้ าหากเจ้ าตัวไม่มีความตั ้งใจที่จะเปลี่ยนแปลง หรื อถูกบังคับให้ เปลี่ยนแปลงแล้ วผลที่เกิดขึ ้นภายใต้ เงื่อนไขของ
การคุมประพฤติอาจจะไม่ยั่งยืน การลงโทษต่างๆ เช่น การคุมขัง การเปรี ยบเทียบปรั บ การให้ ทํางานด้ าน
บริ การสังคม เพื่อเป็ นการลงโทษ เหล่านี ้อาจไม่ใช่วิธีการแก้ ไขหรื อ ป้องกันปั ญหาที่แท้ จริ ง เนื่องจากเป็ นการตี
ตราบาป เป็ นการทําให้ เกิดความละอายและเป็ นปมด้ อย ดังนั้น
กรมคุมประพฤติอาจต้ องกําหนดแนวทางในการดําเนินงานคุม
ประพฤติให้ ชัดเจนและต้ องพึ่งพานักวิชาชีพให้ มากขึ ้น เช่นนัก
สังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา เป็ นต้ น นักวิชาชีพดังกล่าว ต้ อง
ใช้ เวลาในการติดตามและดูแลผู้ที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่าง
ใกล้ ชิด จึงไม่สามารถรับผิดชอบคนจํานวนมากๆ ในแต่ละคราว
ได้ ดัง นั้น การพิ จ ารณากํ า หนดตํ า แหน่ ง งานให้ เ พี ย งพอกับ
ความต้ องการของภาระงานจึงเป็ นสิ่งจําเป็ นที่กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ควรให้ ความสําคัญเป็ น
ลําดับต้ นๆ
2. การพัฒนาบุคลากรของกรมคุมประพฤติให้ มีความเชี่ยวชาญและทักษะการทํางานกับเยาวชนและ
ครอบครัวเป็ นสิง่ จําเป็ นสําหรับการดําเนินงานของกรมคุมประพฤติ เนื่องจากบุคลากรของกรมคุมประพฤติเป็ น
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ผู้ที่ใกล้ ชิดเยาวชนซึง่ เป็ นผู้ถกู คุมประพฤติและครอบครัวของผู้ถกู คุมประพฤติมากที่สดุ หากมีปัญหาเร่ งด่วนใน
เบื ้องต้ น ก็จะสามารถให้ คําปรึกษาได้ อย่างทันท่วงที เพราะการรอส่งต่อนักจิตวิทยาที่โรงพยาบาลโดยตรงอาจ
ไม่ทนั ต่อการให้ ความช่วยเหลือ และในปั จจุบนั นี ้ยังมีนกั จิตวิทยาไม่เพียงพอต่อการให้ บริ การ ดังนั้นกรมคุม
ประพฤติควรจัดทํางบประมาณเพื่อรองรับงานด้ านพัฒนาบุคลากรในส่วนนี ้ไว้ ด้วย ซึ่งอาจหมายรวมถึงการ
ร่ วมมือกับสถาบันทางการศึกษาจัดทําหลักสูตรต่างๆ ทั้งระดับการฝึกอบรมเบื ้องต้ น หลักสูตรประกาศนียบัตร
หรื อในระดับปริ ญญาและหลังปริ ญญา
ข้ อเสนอแนะต่ อรั ฐบาล
1. สถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรด้ านจิตวิทยายังมีอยู่น้อย และแต่ละแห่งก็มีนกั จิตวิทยาผู้ทรงคุณวุฒิ
เหมาะสมในจํานวนจํากัด ในขณะที่มีภาระงานทั้งด้ านการสอน การวิจยั และการบริ การแก่ชุมชนอยู่มาก แต่
ด้ วยนโยบายของรั ฐบาลในการควบคุมปริ มาณข้ าราชการให้ น้อยลง และทําให้ หน่วยงานเล็กลง ซึ่งอาจไม่
เหมาะสมกับการพัฒนางานด้ านวิชาการและสวัสดิการของประเทศ ในขณะที่คณะวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
ถูกจํากัดด้ านกําลังคนแต่ขณะเดียวกันก็ถกู เรี ยกร้ องให้ พฒ
ั นามาตรฐานการผลิตด้ วยการกําหนดให้ มีบคุ ลากร
ที่มีคณ
ุ วุฒิสงู เช่นต้ องดํารงตําแหน่งวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์หรื ออย่างน้ อยต้ องสําเร็ จการศึกษาใน
ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต จึงจะสามารถเป็ นกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรื อควบคุมวิทยานิพนธ์ได้ แต่ละหลักสูตร
หรื อสาขาวิชาต้ องมีผ้ ทู รงคุณวุฒิดงั กล่าวไม่น้อยกว่า 5 คน เป็ นต้ น ข้ อจํากัดเหล่านี ้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
คณะวิชาหรื อสาขาวิชาที่ผลิต และบางสถาบันอาจถึงขั้นต้ องปิ ดโครงการเนื่ องจากการขาดแคลนบุคลากร
ดังกล่าว ดังนั ้น รัฐบาลอาจจําเป็ นต้ องทบทวนนโยบายเหล่านี ้ โดยพิจารณาจากความต้ องการที่แท้ จริ งของ
สังคม และความจําเป็ นด้ านวิชาการของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ สามารถดําเนินการผลิตบุคลากรและให้ บริ การแก่
สัง คม ไม่ว่า จะเป็ นด้ า นแก้ ไ ข ป้ องกัน สิ่ง ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาพฤติก รรมและปั ญ หาสังคม หรื อ การส่งเสริ ม
คุณภาพชีวิตของประชาชนก็ตาม
2. จากการวิจยั ครั้งนี ้พบว่าครอบครัวมีสว่ นอย่างมากต่อ
การเกิดปั ญหาพฤติกรรมต่างๆ ของเยาวชน บางครัง้ บิดามารดา
ผู้ปกครองไม่ทราบว่าตนเองควรจะเลี ้ยงดูและอบรมบุตรหลาน
อย่างไรจึงจะทําให้ เกิดการพัฒนาไปอย่างมีคณ
ุ ภาพ แม้ กระทัง่ ผู้
ที่มีความรู้ หรื อฐานะเศรษฐกิจดีก็ตาม เนื่องจากระดับการศึกษา
ของบิดามารดาหรื อฐานะทางเศรษฐกิจ อาจไม่ใช่สาเหตุที่แท้ จริ ง
ของการที่เยาวชนหรื อบุคคลกระทําผิดกฎหมาย หรื อทําสิ่งที่ไม่
ถูกต้ องเหมาะสมกับขนบธรรมเนียมประเพณีหรื อวัฒนธรรม สิ่งสําคัญก็คือเวลาที่บิดามารดาผู้ปกครองอยู่กบั
บุตรหลานนั ้น อาจใช้ วิธีการพูดจา หรื อปฏิบตั ิต่อบุตรหลานอย่างไม่เหมาะสม เช่นการพูดจาเปรี ยบเทียบบุตร
หลานกับคนอื่นหรื อสิ่งอื่นๆ ให้ เกิดความรู้สกึ ว่าตนเองเป็ นคนที่ไม่มีประโยชน์ เป็ นคนที่ไม่มีคณ
ุ ค่าหรื อคุณงาม
ความดี ไม่มีความสามารถ ฯลฯ บางครั้งก็ดดุ ่าว่ากล่าว ทั้งๆ ที่บตุ รหลานยังไม่ได้ กระทําผิดใดๆ ทําให้ เยาวชน
เหล่านี ้เกิดความรู้ สกึ อึดอัด เสียใจ บ่อยครั้งที่ทําสิ่งร้ ายๆ เป็ นการประชด หรื อเป็ นการพิสจู น์ว่าตนเองเป็ นคนที่
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ไม่ดีอย่างนั้นจริ งๆ ดังนั้นผู้ที่เป็ นบิดามารดาผู้ปกครองควรจะได้ รับการฝึ กอบรมและเตรี ยมความพร้อมให้
เข้ าใจถึงพัฒนาการของชีวิตมนุษย์ว่าจะส่งเสริ มให้ บตุ รหลานประสบความสุข ความสําเร็ จกับศักยภาพที่เขามี
อยู่ในตัวของเขาได้ อย่างไร รั ฐบาลควรจะต้ องทบทวนนโยบายเกี่ ยวกับการส่งเสริ มสถาบันครอบครั วให้
พัฒนาไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ อาจมีการผลิตบุคลากรและจัดบุคลากรที่จะช่วยเหลือ
ครอบครัวต่างๆ ให้ พฒ
ั นาไปอย่างมีความสุขตามอัตภาพ เช่น จิตแพทย์ แพทย์เด็กและวัยรุ่น นักจิตวิทยา นัก
สุขภาพจิต นักครอบครัวบําบัด เป็ นต้ น การลงทุนของรัฐบาลในเรื่ องเหล่านี ้จะช่วยลดปั ญหาความขัดแย้ งใน
ครอบครั ว ให้ ล ดลง ปั ญ หายาเสพติ ด ปั ญ หาอาชญากรรม และปั ญ หาการถูก ล่อ ลวง รวมทั้ง ปั ญ หาทาง
สุขภาพจิตต่างๆ ก็จะลดน้ อยลงด้ วย
3. นโยบายการพัฒนาเยาวชนที่มีอยู่ในปั จจุบนั อาจมุ่งเน้ นการพัฒนาเยาวชนในระบบสถานศึกษา
เป็ นส่วนใหญ่ แต่ในความจริ งของสังคมและชุมชน ยังมีเยาวชนจํานวนมากที่ไม่ได้ อยู่ในระบบการศึกษา เป็ น
เยาวชนที่ต้องทํางานหาเลี ้ยงตนเองและครอบครัว บางส่วนเป็ นเยาวชนที่เคยกระทําผิดกฎหมาย และบางส่วน
กําลังเสี่ยงต่อการกระทําผิดกฎหมาย ดังนั้นการพัฒนาเยาวชนควรให้ ความสําคัญกับเยาวชนทุกคนโดยไม่
แบ่งแยก และมีศนู ย์รวมของการพัฒนาอยู่ที่ครอบครัวและชุมชนนั้นๆ เพื่อให้ การพัฒนาเกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
เยาวชนและอยูบ่ นพื ้นฐานของครอบครัวและชุมชนแต่ละแห่งอย่างเหมาะสม
4. การทํางานพัฒนาเยาวชนเป็ นงานที่ละเอียดอ่อน เพราะโดยธรรมชาติของเยาวชนมีความอ่อนไหว
รับรู้ได้ เร็ ว มีความทันสมัยต่อสื่อต่างๆ และมีความผูกพันในกลุม่ เพื่อนมาก ดังนั้นการทํางานเพื่อพัฒนาเยาวชน
และเชื่อมโยงเยาวชนกับชุมชนซึง่ มีผ้ ทู ํางานเป็ นผู้ใหญ่หรื อผู้สงู อายุ จึงต้ องมีผ้ ปู ระสานงานที่มีทกั ษะที่ดีในการ
ทํางานกับเยาวชน ดังนั้นชุมชนจึงควรให้ ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรของชุมชนให้ มีความพร้ อมทั้งด้ าน
องค์ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพและการเป็ นตัวอย่างที่ดีของเยาวชน เพื่อที่จะเป็ นผู้ประสานงานกับเยาวชนใน
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
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ด้ านอาหารและสุขภาพ

โครงการจัดตัง้ ศูนย์ ศึกษาระบบความปลอดภัยอาหารและโภชนาการ
การดําเนินงานวิจยั ด้ านอาหารปลอดภัยตามนโยบายของรัฐบาล โดยดําเนินการภายใต้ โครงการศึกษา
ระบบการจัดการความปลอดภัยด้ านอาหารของประเทศไทย ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั ้งแต่ปี 2547 และ
สําหรับการดําเนินงานในปี 2549 นี ้ โครงการได้ ถกู ยกระดับขึ ้นเป็ นศูนย์ศึกษาระบบความปลอดภัยอาหารและ
โภชนาการ ภายในสถาบันคลังสมองของชาติ โดยเห็นว่าจะต้ องมีการดําเนินการต่อเนื่องเพื่อให้ บรรลุผลออกเป็ น
นโยบายของชาติที่สามารถจัดการด้ านอาหารให้ ปลอดภัยได้ อย่างเป็ นระบบ มีประสิทธิผลและยัง่ ยืน ตลอดจน
สามารถส่งเสริ มโภชนาการของชนในชาติได้ เป็ นอย่างดี ปี 2549 มีโครงการ (Project) จํานวน 5 โครงการที่
ดําเนินงานภายใต้ ศนู ย์ฯ ได้ แก่
1. การทดสอบรูปแบบการขนส่งและการเก็บรักษานมโรงเรี ยนในสถานการณ์จริ ง
2. การวิจยั รูปแบบการจัดการความปลอดภัยของเนื ้อหมูในขั้นตอนการขนส่งซากสุกร
3. การศึกษารูปแบบการจัดการความปลอดภัยอาหารกลุม่ ผักผลไม้ กรณีสารเคมีเจือปนในอาหาร
4. การวิจยั สถานการณ์ความปลอดภัยด้ านอาหารในกลุม่ ผักและผลไม้ : กรณีตลาดนัด และรถเร่ ใน
ภูมิภาคที่สําคัญทัว่ ประเทศ
5. การศึกษามูลค่าทางเศรษฐกิจของผักผลไม้ กรณีตลาดนัด และรถเร่
นอกจากนั้นศูนย์ฯ ยังดําเนินการจัดทําฐานข้ อมูลบุคลากรและการวิจยั ตลอดจนกิจกรรมด้ านอาหาร
ปลอดภัยและโภชนาการต่อเนื่ องจากการดํ าเนิ นการในปี งบประมาณ 2548 อี กด้ วย ผลการดํ าเนิ นการใน
โครงการต่างๆ สรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
โครงการที่ 1

การทดสอบรู ปแบบการขนส่ งและการเก็บรั กษานมโรงเรี ยนในสถานการณ์ จริง
ถึ ง แม้ ว่ า สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะนํ า
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice :
GMP) มาบังคับใช้ เป็ นกฎหมาย และผลิตภัณฑ์นมพร้ อมดื่มก็เป็ นหนึ่งใน
ประเภทอาหารที่ต้องปฏิบตั ติ าม GMP (จีเอ็มพี) แต่ก็ยงั มีผ้ รู ้ องเรี ยนแจ้ งว่าพบ
นมพร้ อมดื่มเสียก่อนหมดอายุบ่อยครั้ง โดยสาเหตุของนมเน่าเสีย โดยเฉพาะ
นมโรงเรี ยนอาจมาจากปั จจัยและขั้นตอนต่างๆ เช่นการขนส่ง หรื อการเก็บ
รักษาในอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสม จากสาเหตุดงั กล่าวจึงนําไปสูก่ ารศึกษาเพื่อ
หารู ปแบบการขนส่งจากโรงงานไปสู่โรงเรี ยน และเก็ บรั กษานมโรงเรี ยน ที่
เหมาะสม ณ โรงเรี ยนหลังได้ รับนมแล้ ว และนําไปปฏิบตั ไิ ด้ จริ งและนํารูปแบบ

ที่ได้ ไปทดสอบในสถานการณ์ จริ ง ตลอดจนระดมความคิดเห็นจากผู้ปฏิบตั ิและปรับปรุ งระบบเพื่อให้ สามารถ
เป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการแก้ ไขปั ญหาความปลอดภัยและโรคอาหารเป็ นพิษจากการบริ โภคนมโรงเรี ยนได้ และ
จัด ทํ า เป็ นคู่มื อ การดํ า เนิ น การเพื่ อ เสนอต่อ สํ า นัก งานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น นํ าไป
พิจารณาและดําเนินการเป็ นระบบของประเทศต่อไป
โครงการที่ 2 การวิจัยรู ปแบบการจัดการความปลอดภัยของเนือ้ หมูในขัน้ ตอนการขนส่ งซากสุกร
เนื ้อสุกรสดของประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็ นการผลิตเพื่อการบริ โภคภายในประเทศ ไม่สามารถส่งออก
ได้ เนื่องจากปั ญหาโรคปากเท้ าเปื่ อย และจากการศึกษาสถานการณ์ทวั่ ไป พบว่าการผลิตเนื ้อสุกรและผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศ มีถึงร้ อยละ 98-99 ซึง่ ในขั้นตอนการขนส่งซากสุกร การตัดแต่ง และการจําหน่าย
ยังพบเห็นปั ญหาการจัดการซากสุกรที่ไม่ถกู สุขลักษณะ มีการปนเปื อ้ นเชื ้อโรคอันตรายที่สง่ ผลต่อความปลอดภัย
ของผู้บริ โภค อาจทําให้ ตดิ โรคร้ ายแรงได้ ดังนั้นจึงได้ มีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่ องสถานการณ์การจําหน่ายและ
การขนส่งเนื ้อสุกร รวมทั้งวิจยั เพื่อหารูปแบบการจัดการด้ านการจําหน่ายและการขนส่งที่เหมาะสม และสามารถ
นําไปปฏิบตั ไิ ด้ จริ งเพื่อให้ เนื ้อสุกรที่จําหน่ายต่อผู้บริ โภคมีความปลอดภัยสูงสุด โดยได้ ดําเนินการวิจยั ด้ านการ
จําหน่ายมาก่อนแล้ วในปี งบประมาณ 2548 โดยได้ จดั ทําเป็ นข้ อแนะนําในการวางจําหน่าย ขณะนี ้กําลัง
ดําเนินการวิจยั ด้ านการขนส่งในปี งบประมาณปั จจุบนั เพื่อให้ ทราบสถานการณ์ความปลอดภัยของวิธีการขนส่ง
(การปฏิบตั จิ ริ ง ในรูปแบบต่างๆ) เพื่อให้ ได้ รูปแบบวิธีปฏิบตั ทิ ี่มีความปลอดภัยในการขนส่ง รวมทั้งวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพในการล้ างรถขนส่ง/ ภาชนะที่ใช้ ขนส่ง และความสะอาดโดยเฉพาะการล้ างมือของผู้สมั ผัสเนื ้อสุกร
และจะได้ นําเสนอต่อกรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอื่นๆ นําไปพิจารณาใช้ ประโยชน์ใน
ขันต้
้ น เพื่อให้ มีการควบคุมเรื่ องการขนส่งซากสุกรด้ วย เนื่องจากปั จจุบนั ดูแลเฉพาะฟาร์ มและโรงฆ่าสัตว์ แต่ไม่มี
หน่วยงานใดดูแลครอบคลุมถึงการขนส่ง ทําให้ การขนส่งที่ไม่เหมาะสมเป็นสาเหตุที่สําคัญอย่างหนึง่ ที่ทําให้ เกิด
การปนเปื อ้ น และเกิดความไม่ปลอดภัยเนื ้อสุกร
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โครงการที่ 3

การศึกษารู ปแบบการจัดการความปลอดภัยอาหารกลุ่มผักผลไม้ กรณีสารเคมีเจือปน
ในอาหาร: กรณึรถเร่ ตลาดนัดเร่
ปั ญหาสําคัญที่พบในผักแลผลไม้ คือการปนเปื อ้ นสารกําจัด
ศัตรูพืชและ
สารเจือปนอาหารที่เป็นอันตรายต่อผู้บริ โภคและ
สารเคมีอนั ตรายที่ห้ามใช้ ในอาหาร
แต่เนื่องจากรูปแบบการ
จําหน่ายผักผลไม้ มีหลากหลายจึงทําให้ การควบคุมดูแลคุณภาพ
แตกต่างกันตามไปด้ วย รูปแบบหนึง่ คือการจําหน่ายตามตลาดนัด
และรถค้ าเร่ ซึง่ สองแหล่งขายนี ้ยากต่อการควบคุม เพราะมีการ
เปลี่ยนสถานที่ขายไปเรื่ อยๆ จึงได้ มีการการศึกษาสถานการณ์
ความปลอดภัยของผักผลไม้ โดยมุ่งเน้ นไปที่ตลาดนัดและรถเร่
โดยพบว่าผู้ค้าเร่มีลกั ษณะการจําหน่ายที่หลากหลายและมีการรับ

สินค้ ามาจากหลายแหล่ง และยังพบการปนเปื ้อนสารต้ องห้ ามที่เป็ นอันตรายร้ ายแรงต่อสุขภาพในระดับที่สูง
โดยเฉพาะผักผลไม้ แปรรู ปที่จําหน่ายในลักษณะรถเข็น (เช่นผลไม้ ดอง) จึงได้ มีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อสํารวจ
เส้ นทางการจําหน่ายสารเคมีอนั ตรายที่ใช้ ในการผลิตอาหารกลุม่ ผักและผลไม้ แปรรูปนี ้ เพื่อหารูปแบบการจัดการ
ที่ยงั่ ยืนต่อไป และเพื่อให้ ทราบเส้ นทางการจําหน่ายและแหล่งจําหน่ายของสารเคมีอนั ตราย และแนวทางในการ
ดําเนินการตรวจสอบ การจัดการ และประกันความปลอดภัยอาหารให้ กบั ผู้บริ โภค และข้ อมูลที่ได้ จะนําเสนอต่อ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข นําไปใช้ ในการควบคุม ดูแล จัดการเรื่ องสารเคมี
อันตรายที่ใช้ การผลิต และจัดการความปลอดภัยของอาหารกลุม่ ผักและผลไม้ แปรรูปที่จําหน่ายในลักษณะรถเร่
ต่อไป
การวิจัยสถานการณ์ ความปลอดภัยด้ านอาหารในกลุ่มผักและผลไม้ : กรณีตลาดนัด
และรถเร่ ในภูมิภาคที่สาํ คัญทั่วประเทศ
การวิจยั สถานการณ์ความปลอดภัยด้ านอาหารในกลุ่มผักและผลไม้ กรณีตลาดนัดและรถเร่ ได้ มีการ
ดําเนินการแล้ ว แต่ทําการศึกษาเฉพาะในส่วนกลาง (กรุ งเทพฯ และปริ มณฑล) เท่านั ้น กิจการค้ าเร่ นบั วันจะมี
มากขึ ้นและกระจายไปทัว่ ประเทศ จึงได้ มีขยายงานวิจยั ด้ านนี ้ออกไปให้ สถาบันการศึกษาในภูมิภาคต่างๆ ซึง่
เป็ นหน่ ว ยงานเครื อ ข่ า ยที่ ศู น ย์ ฯ ได้สร้ างขึ น้ รวมทั้ง สิ น้ 6 แห่ ง ได้แก่
มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ มหาวิ ท ยาลัย นเรศวร มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ และ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ เพื่ อ ทํ าการศึกษาวิจัยสถานการณ์ ความ
ปลอดภัยด้ านอาหารในกลุม่ ผักและผลไม้ ตามตลาดนัดและรถเร่ ในภูมิภาค
ที่มหาวิทยาลัยนั้นๆรับผิดชอบ เพื่อให้ ได้ สถานการณ์ที่เป็ นภาพรวมของ
ประเทศ และทราบถึงเส้ นทางการเข้ าสูต่ ลาดของผักและผลไม้
โครงการที่ 4
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และสถานการณ์ ความปลอดภัยด้ านการปนเปื ้อนสารเคมี อันตรายของผักและผลไม้ ในตลาดนัดและรถเร่ ใน
ภาพรวมของประเทศ เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการจัดทางแนวทางแก้ ไขปั ญหาในเชิงนโยบายของสารเคมีปนเปื อ้ น ใน
ระยะยาวที่ยงั่ ยืนต่อไป
โครงการที่ 5 การศึกษามูลค่ าทางเศรษฐกิจของผักผลไม้ กรณีตลาดนัดและรถเร่
ผักและผลไม้ เป็ นอาหารและสินค้ าเกษตรที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง ทั้งการจําหน่ายเพื่อการส่งออก
และภายในประเทศ ซึง่ ข้ อมูลทางด้ านเศรษฐกิจของผักผลไม้ ที่พบส่วนใหญ่เป็ นทางด้ านการส่งออก แต่ภายใน
ประเทศกลับพบว่ามีข้อมูลดังกล่าวน้ อยมาก โดยเฉพาะในกรณีผกั
ผลไม้ ที่ จํ า หน่ า ยตามตลาดนัด และรถเร่ ซึ่ง เป็ นแหล่ง จํ า หน่ า ยที่
เข้ าถึ ง และเป็ นที่ นิ ย มของประชาชนจํ า นวนมาก ประกอบกั บ
ผลการวิจยั เบื ้องต้ นที่พบว่าผักผลไม้ ที่จําหน่ายตามตลาดนัดและรถ
เร่ นั้น มีความไม่ปลอดภัยมาก จึงได้ ทําการศึกษาวิจัยเพื่อประเมิน
หรื อประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจของผักผลไม้ ในกรณีตลาดนัด
และรถเร่ เพื่อนํามาเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานประกอบในการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบเชิงทางเศรษฐกิจและสังคม
(Socio-Economic Impact) เมื่อมีการกําหนดนโยบายในการจัดการปั ญหาในอนาคต ที่อาจจะมีผลต่อการ
จําหน่ายและการบริ โภคผักผลและไม้ ภายในประเทศ และเป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาจัดทําระบบการ
จัดการความปลอดภัย ตลอดจนเป็ นจุดติดตาม/ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของมาตรการหรื อนโยบายต่อไป
การสร้ างเครือข่ ายกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคทั่วประเทศ และการลงนามข้ อตกลงว่ าด้ วยความ
ร่ วมมือเพื่อศึกษาระบบการจัดการความปลอดภัยด้ านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย
ในการสร้ างเครื อข่ายกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาค
ต่าง ๆ เพื่อให้ เกิ ดความร่ วมมือในการดําเนินงานด้ านอาหาร
ปลอดภัย และโภชนาการที่ ค รอบคลุม ทั่ว ประเทศ และเป็ น
รู ปธรรมที่ชัดเจนมากขึน้ จึงได้ มีการทําข้ อตกลงว่าด้ วยความ
ร่ วมมือ เพื่อศึกษาระบบการจัดการความปลอดภัยอาหารและ
โภชนาการของประเทศไทย สํ า นัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สถาบันคลังสมองของชาติ ศูนย์ศกึ ษาระบบความ
ปลอดภัยอาหารและโภชนาการ และสถาบันการศึกษาที่เป็ นจุประสานงานเครื อข่ายที่สําคัญในภูมิภาคต่าง ๆ
จํานวน 6 แห่ง
ประกอบด้ วย มหาวิ ทยาลัยเชี ย งใหม่ มหาวิ ท ยาลัย นเรศวร มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น มหาวิ ทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้ ร่วมลงนามข้ อตกลงว่าด้ วย
ความร่ วมมือระหว่างสถาบันคลังสมองของชาติและสถาบันการศึกษา เพื่อร่ วมกันดําเนินการศึกษาวิจยั และการ
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การดําเนินกิจกรรมวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารและโภชนาการของประเทศไทย ซึง่ ได้ มีการลง
นามข้ อตกลงความร่ วมมือแล้ ว เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 ณ ห้ องยุคลธร โรงแรมอมารี แอร์ พอร์ ต จะทําให้
การดํ า เนิ น การวิ จั ย และกิ จ กรรมวิ ช าการต่ า งๆ ในเครื อ ข่ า ยของศูน ย์ ฯ เป็ นไปอย่ า งเป็ นทางการและมี
ความก้ าวหน้ ารวดเร็ วขึ ้น และเป็ นประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติตอ่ ไป
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โครงการศึกษาวิจัยปี งบประมาณ 2550
1. ชุดโครงการวิจัยระบบการจัดการความปลอดภัยด้ านอาหาร กรณีตลาดนัด และรถเร่
จากผลการศึกษาเรื่ องความปลอดภัยด้ านอาหารของผักผลไม้ ที่จําหน่ายตามตลาดนัด และรถเร่ และ
เนื อ้ หมูในตลาดสดที่ ผ่านมา ทํ า ให้ ทราบถึงสถานการณ์ ความปลอดภัยด้ านอาหารที่ น่ากังวลเป็ นอย่างยิ่ ง
ประกอบกับการที่ผกั ผลไม้ และเนือ้ หมู ถื อได้ ว่าเป็ นอาหารที่นิยมในหมู่ผ้ ูบริ โภคในประเทศ ขณะเดียวกันผัก
ผลไม้ ก็เป็ นสินค้ าส่งออกที่สําคัญของประเทศอีกด้ วย ถึงแม้ ภาครัฐเองจะมีนโยบายที่เข้ มงวดในเรื่ องของความ
ปลอดภัยด้ านอาหารแล้ วก็ตาม แต่ก็ยงั คงมีความไม่ปลอดภัยด้ านอาหารเกิดขึ ้นระดับสูง ทั้งนี ้สาเหตุสําคัญมา
จากการขาดความรู้ความเข้ าใจในเรื่ องความปลอดภัยด้ านอาหาร ความไม่ตระหนักถึงโทษหรื ออันตรายของเรื่ อง
ดังกล่าวทั ้งในมุมของผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้บริ โภค ตลอดจนถึงแนวทางบริ หารจัดการ การตรวจสอบที่สนับสนุนให้
เกิดความปลอดภัยด้ านอาหารของผักผลไม้ ที่ยงั ไม่ชดั เจนและครอบคลุม ดังนั้นหากสามารถทําการศึกษาวิจยั
เพื่อหาแนวทางจัดการกับต้ นเหตุต่างๆ ที่กล่าวมาข้ างต้ นได้ จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยด้ านอาหารของระบบ
ตลาดนัดและรถเร่ ซึง่ กระจายสูผ่ ้ บู ริ โภคในวงกว้ างได้ อย่างมีนยั สําคัญ
2. โครงการวิจัยระบบการจัดการความปลอดภัยด้ านอาหาร: กรณีการจําหน่ ายอาหารพร้ อม
บริโภค
รู ปแบบการดํารงชีวิตในสังคมอันมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ าอย่างรวดเร็ วเป็ นฟั นเฟื องขับเคลื่อนที่สําคัญ
ทําให้ ประชาชนส่วนใหญ่ต้องดําเนินชีวิตในรู ปแบบที่เร่ งรี บ อาหารพร้อมบริ โภคจึงเข้ ามามีบทบาทสําคัญต่อ
ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้ ระดับปานกลางลงมาซึ่งนับได้ ว่าเป็ นประชากรส่วนใหญ่ ของประเทศ
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ประกอบกับการพิจารณาในเบื ้องต้ น จากภาพที่มกั จะพบเห็นลักษณะการจําหน่ายอาหารพร้ อมบริ โภคที่ส่วน
ใหญ่จะมีความเสี่ยงสูงต่อการปนเปื อ้ นของสิ่งที่เป็ นบ่อเกิดของความไม่ปลอดภัยด้ านอาหาร จึงควรมีการศึกษา
เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ความปลอดภัยด้ านอาหารของอาหารพร้ อมบริ โภคที่จําหน่ายในพื ้นที่ต่างๆ ตลอดจน
ทําการวิจยั และทดสอบ เพื่อให้ ได้ มาซึ่งแนวทางการบริ หารจัดการความปลอดภัยด้ านอาหารของอาหารพร้ อม
บริ โภคเหล่านี ้ โดยจะทําการแบ่งพื ้นที่ตามภูมิศาสตร์ หรื อตามแหล่งจําหน่าย เพื่อที่จะใช้ เป็ นพื ้นที่ต้นแบบหรื อ
พื ้นที่นําร่องในการในการศึกษาวิจยั รูปแบบเพื่อขยายผลต่อไป
3. การศึกษาลักษณะและคุณภาพมาตรฐานโรงฆ่ าสัตว์ : กรณีผลกระทบความปลอดภัยด้ าน
อาหารต่ อเนือ้ สุกร
รูปแบบการจําหน่ายและการขนส่งเนื ้อสุกรในปั จจุบนั มีความไม่ปลอดภัยสูง โดยมีสาเหตุตา่ ง ๆ ไม่ว่า
จากขั้นตอนของการขนส่งทั้งจากตัวพนักงานที่ทําการขนย้ าย วัสดุ/ภาชนะที่ใช้ ในการขนส่ง พาหนะที่ใช้ ในการ
ขนส่ง รวมทั ้งในขันตอนของการจํ
้
าหน่าย ณ ตลาด ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของสุขลักษณะของผู้ขาย ความสะอาดของ
วัสดุ/ภาชนะที่ใช้ ใส่เนื ้อสุกร และรู ปแบบการเก็บรักษาเนื ้อสุกรขณะรอจําหน่าย จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี ้ ทําให้
เกิ ดข้ อสันนิษฐานว่าบางส่วนน่าจะมี สาเหตุของความไม่ปลอดภัยที่นอกเหนื อไปจากที่ได้ ทําการศึกษาวิจัย
มาแล้ วอีก ซึ่งนักวิจยั ค่อนข้ างจะมีความมัน่ ใจว่าในขั้นตอนของโรงฆ่าสัตว์จะมีความเสี่ยงทางความปลอดภัย
ด้ านอาหารอยู่ด้วย ดังนั้นเพื่อให้ เกิดความปลอดภัยด้ านอาหารของผลิตภัณฑ์เนื ้อสุกรที่ครบวงจร จึงควรที่จะจัด
ให้ มีการสนับสนุนทุนวิจยั เพื่อทําการศึกษาประเด็นความปลอดภัยด้ านอาหารของโรงฆ่าสัตว์โดยเฉพาะในกรณี
เนื ้อสุกร เพื่อที่จะได้ นําข้ อมูลมาประมวลต่อกันให้ ตลอดห่วงโซ่การผลิตผลิตภัณฑ์เนื ้อสุกร เพื่อความครบถ้ วน
สมบูรณ์ มากยิ่งขึ ้น โดยในท้ ายที่สดุ แล้ วควรจะต้ องมีการผลักดัน /สนับสนุนให้ เป็ นนโยบาย หรื อมาตรการที่
ก่อให้ เกิดความปลอดภัยด้ านอาหารของผลิตภัณฑ์ชนิดนี ้
4. การจัดทําเอกสารข้ อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Documents)
จากการดําเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์ศกึ ษาระบบความปลอดภัยด้ านอาหารและโภชนาการ ทําให้ ได้
ทราบถึง สถานการณ์ ความปลอดภัยด้ านอาหารของผลิตภัณฑ์กลุ่มต่างๆ จํานวนหนึ่ง พร้อมทั้งได้ แนวทาง/
กลไกในการบริ หารจัดการความปลอดภัยด้ านอาหารของผลิตภัณฑ์กลุม่ ดังกล่าว ซึง่ ถือได้ ว่าเป็ นการศึกษาวิจยั
ที่ทําให้ ได้ ข้อเท็จจริ ง/ข้ อมูลที่มีความครบถ้ วนสมบูรณ์ในระดับที่ดีระดับหนึ่ง ดังนั้นจึงสมควรที่จะนําเอาข้ อมูลที่
ได้ มาเหล่านี ม้ าทํ าการวิเคราะห์ / สังเคราะห์ ในอี กมิติหนึ่ง เพื่อที่ จะได้ จัดทําเป็ นข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายที่
สามารถนําไปปฏิบตั ิได้ จริ ง ซึ่งจะเป็ นการผลักดันให้ ความปลอดภัยด้ านอาหารของกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล่านี ้มีเพิ่ม
มากยิ่งขึ ้น โดยประเด็นเหล่านี ้ได้ แก่โครงสร้างระบบการบริ หารจัดการความปลอดภัยด้ านอาหารของประเทศ
การขนส่งและเก็บรักษานมโรงเรี ยน และการขนส่งและจําหน่ายเนื ้อสุกร
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ด้ านสิ่งแวดล้ อมและ
ทรั พยากรธรรมชาติ

โครงการประเมินความเสียหายและผลกระทบของคลื่นสึนามิต่อทรัพยากรชีวภาพบริเวณ
ชายฝั่ งทะเล และการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของทรั พยากรในระยะยาว
จากแรงสัน่ สะเทือนของแผ่นดินไหวที่สงู ถึง 9.0 ริ กเตอร์ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ส่งผลให้ เกิดพิบตั ิ
ภัยทางธรรมชาติครั้งยิ่งใหญ่ที่เรี ยกว่า คลื่นยักษ์ (สึนามิ) ยังความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินมาสู่หลาย
ประเทศ รวมทั้งในเขตพื ้นที่ภาคใต้ และบริ เวณชายฝั่ งทะเลด้ านตะวันตกของไทย ดังนั ้น ศูนย์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นททร์ จึงได้ ขอรับ
การสนับสนุนทุนเพื่อจัดทํา “โครงการประเมินความเสียหายและผลกระทบของคลื่นสึนามิตอ่ ทรัพยากรชีวภาพ
บริ เวณชายฝั่ งทะเลและการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของทรั พยากรในระยะยาว” โดยได้ แบ่งโครงการ
ออกเป็ น 3 โครงการย่อย 1) การสํารวจความเสียหายของทรัพยากรชีวภาพบริ เวณชายฝั่ งทะเลและคุณภาพนํ ้า
ในพื ้นที่ป่าพรุ จ.ภูเก็ต2) การสํารวจเพื่อประเมินผลกระทบจากคลื่นสึนามิต่อแนวปะการังอุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะสิมิลนั จ. พังงา และ 3) โครงการประเมินความเสียหายและผลกระทบของคลื่นสึนามิต่อทรัพยากร
สาหร่ายและหญ้ าทะเลและการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรในระยะยาว โดยผลการศึกษาแต่ละ
โครงการสรุปโดยย่อ ดังนี ้
1. การสํารวจความเสียหายของสังคมพืช แพลงก์ ตอน และคุณภาพนํา้ ในพืน้ ที่ป่าพรุ จังหวัดภูเก็ต
จากผลการสํารวจคุณภาพนํ ้าในพื ้นที่ป่าพรุตามแนวชายฝั่ งทะเลของจังหวัดภูเก็ตใน 3 บริเวณ ได้ แก่
พรุไม้ ขาว พรุจดู และพรุจิก พบว่าปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพนํ ้าคือ อุณหภูมิ ความเค็ม
ค่าเหนี่ยวนําไฟฟ้า และความเป็ นกรด-เบส มีคา่ ไม่แตกต่างจากที่มีรายงานอยูเ่ ดิมมากนัก แต่เป็ นที่น่าสังเกต
ว่า ค่าของความเค็มบริ เวณพรุไม้ ขาว และพรุจดู มีคา่ สูงกว่าพรุจิก ทั้งนี ้ อาจเป็ นเพราะพื ้นที่พรุจิก ยังคงมี
สภาพของป่ าชายหาดหลงเหลืออยู่ ทําให้ นํ ้าในป่ าพรุนี ้มีแนวป้องกันคลื่นจากนํ ้าทะเลที่ถกู พัดพาขึ ้นมา ส่วนพรุ
ไม้ ขาว เป็ นพื ้นที่ที่ถกู นําไปใช้ ประโยชน์ และมีการถางแนวป่ าออกทั้งหมดแล้ ว จึงทําให้ ได้ รับผลกระทบในครั้งนี ้
อย่างเต็มที่ สําหรับพรุจิก แม้ วา่ ยังคงมีสภาพของป่ าพรุหลงเหลืออยูบ่ ้ าง แต่ก็เริ่ มมีสภาพความเสื่อมโทรม
ปรากฏอยูใ่ ห้ เห็น อย่างไรก็ตามค่าของความเค็มที่พบมีคา่ ลดลงอย่างมากในช่วงหลังของการสํารวจ (เดือน
สิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน) ทั้งนี ้ อาจเป็ นเพราะปริ มาณนํ ้าฝนที่ตกลงมาอาจมีสว่ นช่วยทําให้ ความเค็มมี
ค่าลดตํ่าลง
เมื่อพิจารณาผลกระทบที่เกิดกับสิง่ มีชีวิตในกลุม่ ของแพลงก์ตอนทั้งในแง่ของชนิดและปริ มาณ พบว่า
มีการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบชนิดของแพลงก์ตอนพืช ภายหลังจากได้ รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์ สนึ ามิ
โดยสามารถตรวจพบสกุลต่างๆ ของแพลงก์ตอนพืชที่ปรากฏอยูใ่ นทะเลได้ ในตัวอย่างนํ ้าจากป่ าพรุจดู เช่น
สกุล Pleurosigma และสกุล Rhizosolenia ในขณะนี ้แพลงก์ตอนพืชในสกุลเหล่านี ้ไม่พบในพรุจิก อย่างไรก็
ตามแพลงก์ตอนพืชที่อยูใ่ นทะเลเหล่านี ้ก็จะปรากฏอยูเ่ พียงช่วงต้ นของการสํารวจเท่านั้น
(เดือนมกราคม)
สําหรับในแพลงก์ตอนสัตว์ไม่ปรากฏชนิดที่พบอยูใ่ นทะเล ทั้งนี ้ อาจเป็ นเพราะแพลงก์ตอนสัตว์มีความสามารถ
ในการทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อมได้ ในระยะที่สั้นกว่าแพลงก์ตอนพืช
และเมื่อเปรี ยบเทียบ
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จํานวนชนิดของโรติเฟอร์ ซึง่ เคยมีข้อมูลสํารวจอยูเ่ ดิมก่อนได้ รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์ สนึ ามิ (Chittapun,
2004) พบว่า มีการลดจํานวนลงของชนิดของโรติเฟอร์ ที่พบเล็กน้ อยในพรุไม้ ขาว และพรุจดู ในขณะที่พรุจิก ไม่
มีการเปลี่ยนแปลง แต่การเปลี่ยนแปลงนี ้ อาจเป็ นผลมาจากการปรับเปลีย่ นพื ้นที่เพื่อการใช้ ประโยชน์ร่วมด้ วย
มากกว่าที่จะเกิดจากผลกระทบจากคลื่นยักษ์ สนึ ามิแต่เพียงอย่างเดียว
นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาถึงความเสียหายของทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ ได้ แก่ พืชในพื ้นที่ชายหาด และ
พื ้นที่ป่าพรุ พบว่าพืชส่วนใหญ่ที่เป็ นพืชดั้งเดิมสามารถที่จะมีชีวิตอยูไ่ ด้ แม้ จะมีการหัก หรื อถูกโค่นไปบ้ าง แต่ก็
สามารถแตกกิ่งใหม่ หรื อแตกใบใหม่ขึ ้นมาได้ ในเวลาอันรวดเร็ ว ซึง่ จะเป็ นการช่วยชดเชยให้ ฟืน้ คืนสภาพ
กลับมาดังเดิม แต่เนื่องจากมีความพยายามในการเข้ าไปกําจัดพืชที่
แตกหักหรื อ โค่นลงออกจากพื ้นที่ ก็จะทําให้ การฟื น้ สภาพเป็ นไปอย่าง
ช้ าๆ ดังนั้น จึงควรปล่อยให้ ธรรมชาติมีการรักษาสมดุลยภาพของตัว
มันเองก่อน หรื อหากจะช่วยให้ ธรรมชาติมีการฟื น้ ตัว ก็ควรกําจัดเศษ
วัสดุที่เป็ นสิง่ แปลกปลอมออกไปเท่านั้น และจากการออกสํารวจอย่าง
ต่อเนื่อง พบว่า ได้ มีการปรับเปลี่ยนสภาพของพื ้นที่ไปจากเดิมอย่าง
มาก เพื่อพัฒนาเป็ นแหล่งพักผ่อน และท่องเที่ยว โดยการสร้ างอาคาร
และถนน รวมทั้งมีการจัดภูมิทัศน์ ต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านีก้ ็ จะเป็ นตัวเร่ ง
ของการสูญเสียสภาพป่ าที่อยู่ตามแนวชายหาดตามธรรมชาติ รวมทั้ง
ป่ าพรุ ที่มีอยู่ในจังหวัดภูเก็ต และจะทําให้ ขาดแนวป้องกันภัยพิบัติที่
เกิดจากคลื่นยักษ์ อีกทั้งยังเป็ นการเพิ่มมูลค่าของการสูญเสียของชีวิต
และทรัพย์สนิ หากเกิดคลื่นยักษ์ สนึ ามินี ้อีกครั้งหนึง่ ในอนาคต
ข้อเสนอแนะ
จากข้ อมูลสภาพความเสียหายที่ปรากฏจะเห็นว่า ป่ าพรุที่มีความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศจะสามารถ
เป็ นแนวป้องกันความรุนแรงและลดผลกระทบที่เกิดขึ ้นได้ เป็ นอย่างมาก นอกจากนี ้ป่ าพรุยงั เป็ นพื ้นที่ซบั นํ ้าช่วย
รักษาระดับนํ ้าใต้ ดนิ และทําหน้ าที่ในการป้องกันการรุกตัวของนํ ้าเค็มใต้ ดนิ อีกด้ วย แต่ด้วยระบบนิเวศที่เป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งในเรื่ องของคุณภาพนํ ้า ลักษณะของดิน และสิง่ มีชีวิตที่อาศัยอยูใ่ นแหล่งของระบบนิเวศ
ไม่เอื ้อต่อการใช้ ประโยชน์ในทางเกษตรกรรมหรื อการกสิกรรม จึงทําให้ ความสําคัญของป่ าพรุถกู ละเลยและถูก
ทําลายสภาพเพื่อใช้ ประโยชน์ในการเป็ นที่อยูอ่ าศัยส่งผลให้ พื ้นที่ป่าพรุลดปริ มาณลง ด้ วยเหตุนี ้ จึงควรมี
การศึกษา และเผยแพร่ความรู้ความเข้ าใจ เพื่อให้ สงั คมได้ ตระหนักถึงความสําคัญและผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้น
ตามมาหลังการทําลายสภาพระบบนิเวศของป่ าพรุ
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2. การสํารวจเพื่อประเมินผลกระทบจากคลื่นสึนามิต่อแนวปะการั ง อุทยานแห่ งชาติหมู่เกาะสิมลิ ัน
จ. พังงา
ผลจากคลื่ น ยัก ษ์ สึน ามิ ที่ พัด เข้ า สู่ช ายฝั่ ง ประเทศไทยใน
เดื อ นธั น วาคม 2547 ส่ ง ผลให้ แนวปะการั ง หลายบริ เ วณมี ส ภาพที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยพบว่า แนวปะการังซึง่ วางตัวอยู่บนพื ้นทราย
มีการเลื่อนไถลจากตําแหน่งเดิม โดยเฉพาะแนวปะการังที่อยู่บริ เวณแนว
ลาดเอียง มีการเลื่อนไถล การพลิกล้ ม การถูกทับถมโดยทรายและเศษ
ซากปะการั ง ทัง้ นี ม้ ี ข้ อ สัง เกตว่ า บริ เ วณแนวปะการั ง ที่ เ คยมี ส ภาพที่
ค่อนข้ างดีอยูก่ ่อนหน้ านี ้ จะได้ รับผลกระทบน้ อยกว่าบริ เวณแนวปะการังที่
อยู่ใ นสภาพเสื่อ มโทรมมาก่ อ นทั้งนี ้ จากการดํ านํ า้ สํ า รวจสภาพทั่ว ไป
พบว่า บริ เวณที่มีแนวปะการังสมบูรณ์เชื่อมติดต่อกันเป็ นผืนใหญ่จะมีการ
เชื่อมโยงประสานระหว่างกันค่อนข้ างดี เช่น ทางทิศตะวันออกของเกาะแปด จึงไม่คอ่ ยจะเลื่อนไถลลงมาตาม
แรงของคลื่นและกระแสนํ ้า และได้ รับผลกระทบน้ อย โดยเฉพาะปะการังที่อยูต่ รงกลางของกลุม่ ปะการัง
ในขณะที่บริ เวณที่มีปะการังกระจายเป็ นหย่อมๆ ไม่ตดิ ต่อกันเป็ นผืนใหญ่ หรื อปะการังที่อยูบ่ ริ เวณขอบของ
กลุม่ จะได้ รับผลกระทบมากกว่า คือ มีการเลื่อนไถลลงมา
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาได้ มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการในการแก้ ไขปั ญหาตามลําดับความเร่ งด่วนของการ
ดําเนินการ ดังนี ้
มาตรการที่ 1 แก้ ไขปั ญหาความเสียหายที่เกิดขึ ้นกับแนวปะการัง ประกอบด้ วยแผนงานในการพลิก
ฟื น้ ปะการังและกัลปั งหา และการเก็บขยะใต้ ทะเล
มาตรการที่ 2
ลดผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิ ดขึ ้นกับแนวปะการั ง ประกอบด้ วยแผนงานในการ
จัดเตรี ยมทุ่นจอดเรื อสําหรั บเรื อท่องเที่ยว จัดระเบียบการดํานํ า้ ลึกในเขตอุทยานแห่งชาติฯ และการสร้ าง
ความรู้ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องในการท่องเที่ยวในแนวปะการัง
มาตรการที่ 3 จัดเตรี ยมความพร้อมเพื่อป้องกัน และแก้ ไขปั ญหาความเสื่อมโทรมต่อแนวปะการัง
ประกอบด้ วยแผนงานในการจัดทําแผนการจัดการองค์กรเพื่อรองรับสถานการณ์ภยั พิบตั ติ อ่ ระบบปะการัง การ
ศึกษาวิจยั เพื่อสนับสนุนการฟื น้ ฟูปะการัง และการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแนวปะการัง
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3. การประเมินความเสียหายและผลกระทบของคลื่นสึนามิต่อทรั พยากรสาหร่ ายและหญ้ าทะเลและ
การติดตาม ผลการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรในระยะยาว
ความหลากชนิ ดและพื น้ ที่ ปกคลุมของสาหร่ ายและหญ้ าทะเล
จากการประเมินความเสียหายและผลกระทบพบว่า คลื่นสึนามิมีผลต่อ
ทรัพยากรสาหร่ ายและหญ้ าทะเล บริ เวณเกาะตะลิบง จ.ตรัง และอุทยาน
แห่งชาติสิรินาถ จ.ภูเก็ต ในลักษณะที่คล้ ายคลึงกัน กล่าวคือ ลดลง เป็ น
ผลมาจากสองสาเหตุหลักคือ 1) การขาดหรื อหลุดออกจากพื ้นที่ยึดเกาะ
จากรากกระทําของคลื่น 2) การขาดหรื อหลุดออกจากพื ้นที่ยึดเกาะจาก
รากกระทําของคลื่น หรื ออาจกล่าวโดยสรุปได้ วา่
1) คลื่นสึนามิ มีพลังมหาศาลสามารถพัดพาสาหร่ายและหญ้ า
ทะเลให้ ขาดหลุดออกมาได้ โดยสาหร่ายและหญ้ าทะเลจะถูกพัดพาขึ ้นมาบนหาดหรื อล่องลอยอยู่ในมวลนํ ้าทํา
ให้ ปริ มาณของสาหร่ ายและหญ้ าทะเลลดลงอย่างเห็นได้ ชดั อย่างไรก็ตามในส่วนของหญ้ าทะเลนั้นเนื่องจากมี
ส่ ว นรากใต้ ดิ น ที่ ยึ ด ติ ด อยู่กั บ ตะกอนดิ น ด้ า นล่ า ง หญ้ าทะเลจึ ง ไม่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบที่ รุ น แรงนัก และเมื่ อ
เปรี ยบเทียบหญ้ าทะเลกับสาหร่ ายทะเลแล้ ว พบว่าสาหร่ ายทะเลจะได้ รับผลกระทบที่รุนแรงกว่าหญ้ าทะเล
และการฟื น้ ตัวของสาหร่ายทะเลเป็ นไปได้ ยากมาก
2) คลื่นสึนามิ เพิ่มปริ มาณตะกอนในมวลนํ ้า ทําให้ นํ ้าขุ่น ลดความสามารถในการสังเคราะห์
แสงของสาหร่ ายและหญ้ าทะเล แต่ปัญหาดังกล่าวส่งผลในระยะสั้นเท่านั้น อย่างไรก็ตามบริ เวณที่ได้ รับแรง
กระทําจากคลื่นสึนามิโดยตรงและอยูใ่ กล้ ชายฝั่ ง พบว่ามีปริ มาณตะกอนเพิ่มมากขึ ้นเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บริ เวณชายฝั่ งนํ ้าตื ้นของเกาะตะลิบง ตะกอนถมตัวหนาประมาณ 18-24 ซ.ม. ในแปลงศึกษาถาวร ซึ่งไม่
เพียงแต่สาหร่ายและหญ้ าทะเลเท่านั้นที่ได้ รับผลกระทบจากตะกอนดังกล่าว แต่รวมถึงสิง่ มีชีวิตอื่นๆ ที่เคลื่อนที่
ไม่ได้ เช่น ปะการัง ฟองนํ ้า ทําให้ เกิดภาวะ การขาดออกซิเจน และสิง่ มีชีวิตเหล่านั้นตายลงในที่สดุ
3) คลื่นสึนามิ มีพลังมหาศาล พัดพาเอาหินปะการังซึง่ เป็ นที่ยดึ เกาะของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ จํานวน
มาก รวมถึงการพลิกเปลี่ยนตําแหน่งของสิ่งมีชีวิตที่เกาะอยู่ด้านบน ไปยังด้ านอื่นๆ ทําให้ พื ้นที่ยึดเกาะของ
สิ่งมีชีวิตต่างๆ เปลี่ยนไปจากเดิม อันส่งผลต่อการเจริ ญ การลงเกาะ (recruitment) และ การลําดับการแทนที่
(succession) ของประชากรใหม่ในเวลาต่อมา
ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากการศึกษาทรัพยากรและการติดตามการเปลี่ยนของทรัพยากรทางทะเลในประเทศไทยยังคง
มีอยู่น้อย ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์พิบตั ิภยั ทางธรรมชาติหรื อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อมทําให้ การ
จัดการเป็ นไปด้ วยความยากลําบาก เนื่องจากไม่มีฐานข้ อมูลของทรัพยากรต่างๆที่เพียงพอ อย่างไรก็ตามการ
การศึก ษาทรั พ ยากรและการติด ตามการเปลี่ ย นของทรั พ ยากรทางทะเลเป็ นเพี ย งจุด เริ่ ม ต้ น ในการรั ก ษา
ทรัพยากรทางทะเลให้ คงอยู่อย่างยัง่ ยืน ดังนั้น จึงควรมีกระบวนการในการปลูกจิตสํานึกการอนุรักษ์ ทรัพยากร
หญ้ าทะเลและทรัพยากรทางทะเลอื่นๆ ให้ กบั เด็กและเยาวชนในพื ้นที่ควบคูก่ นั ไปในอนาคต
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ด้ านบริหารรัฐกิจ

โครงการพันธมิตรอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดในพืน้ ที่ชายฝั่ งทะเลตะวันตก:
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมภิ าค
ด้ วยศักยภาพของพืน้ ที่ ชายฝั่ งทะเลตะวันตกของอ่าวไทยซึ่งครอบคลุมพืน้ ที่ 11 จังหวัด อันได้ แก่
กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์ ชุมพร ระนอง
และ
สุราษฎร์ ธานี ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้ อมที่มีมายาวนาน
กล่าวคือ
ด้ านเศรษฐกิจ พื ้นที่ดงั กล่าวเป็ นส่วนหนึ่งของฐานเศรษฐกิจหลักที่สนับสนุนการพัฒนาประเทศมา
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการผลิตในภาคการเกษตร ด้ วยการเป็ นแหล่งผลิตข้ าว ผักผลไม้ ตามมาตรฐาน GAP
และ EU REGAP เพื่อการส่งออก และเป็ นแหล่งผลิตปศุสตั ว์ที่สําคัญของประเทศ ในภาคอุตสาหกรรม เป็ น
ฐานของอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้ าการเกษตรและประมงเพื่อการส่งออก รวมทั้งเป็ นแหล่งอุตสาหกรรมแปรรูป
เหล็กที่สําคัญของประเทศ นอกจากนี ้ ส่วนหนึง่ ของพื ้นที่ยงั ได้ รับการส่งเสริ มเพื่อ
การพัฒ นาทางเศรษฐกิ จ ตามโครงการความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ อิ ร ะวดี เจ้ าพระยา-แม่โขง (ACMEC: Ayeyawade-Chao Phraya-Mekong Economic
Cooperation
Strategy)ทั้งในด้ านการค้ า และการลงทุน การเกษตรและ
อุตสาหกรรม การขนส่ง (Logistic) การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และสาธารณสุข
ส่วนภาคการท่องเที่ยวและบริ การนั้นเป็ นพื ้นที่ที่มีความ
หลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม/วัฒนธรรม
และวิถีชมุ ชน
ด้ า นสังคม ในส่ว นของภาคการศึก ษาถื อ ได้ ว่า เป็ นพื น้ ที่ ร องรั บ การ
ขยายตัวทางการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้ องการทางปั ญญาในหลากหลาย
สาขาวิ ช าชี พ ซึ่ ง ในระดับ อุ ด มศึ ก ษาประกอบด้วยสถาบั น การศึ ก ษาทั ง้ ภาครั ฐ บาลและเอกชน อาทิ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกํ าแพงแสน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุรี วิ ท ยาเขตราชบุรี ม หาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ ธานี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มหาวิทยาลัยคริ สเตียน มหาวิทยาลัยนานาชาติแส
ตมฟอร์ ด และในระดับอาชีวศึกษาประกอบด้ วยวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี วิทยาลัยสารพัดช่าง และวิทยาลัยการอาชีพ
ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม นอกจากแม่นํ ้าสายสําคัญ อาทิ แม่นํ ้าท่าจีน แม่กลอง
เพชรบุรี ปราณบุรี และแม่นํ ้าตาปี แล้ วพื ้นที่ดงั กล่าวยังมีเขื่อนกักเก็บนํ ้าที่สําคัญ อาทิ เขื่อนศรี นคริ นทร์ เขื่อน
วชิราลงกรณ์ เขื่อนแม่กลอง เขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนกระเสียว และเขื่อนรัชชประภา ซึง่ จากความอุดมสมบูรณ์
ของนํ า้ ตามธรรมชาติที่ มี ป ริ ม าณเพี ย งพอต่อ การใช้ เ พื่ อ การชลประทานในพื น้ ที่ แ ล้ ว ยัง มี ศัก ยภาพในการ
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ช่วยเหลือพืน้ ที่ใกล้ เคียงในยามฤดูขาดแคลนนํ า้ และเป็ นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าทัง้ จากพลังนํ า้ และพลัง
เชื ้อเพลิง รวมทั้งเป็ นเส้ นทางนําเข้ าแก๊ สธรรมชาติมาจากสหภาพพม่า
นอกจากนี ้ พื ้นที่ดงั กล่าวยังมีความสําคัญตามสภาพทางภูมิศาสตร์ ที่เป็ นเสมือนประตูเชื่อมโยงทั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศ กล่าวคือ เป็ นพื ้นที่เชื่อมต่อภายในประเทศระหว่างภูมิภาคต่างๆ และเชื่อมต่อ
ระหว่างประเทศทั ้งทางพื ้นดินที่เชื่อมต่อกับสหภาพพม่าโดยมิอาจแบ่งแยกได้ หรื อเป็ นพื ้นที่เชื่อมต่อทางทะเล
ระหว่างอ่าวไทยและอันดามันนําประเทศไทยเปิ ดสูโ่ ลกตะวันออก ซึง่ การพัฒนาที่ผ่านมาได้ มีความพยายามใน
การศึกษาเพื่อพัฒนาพื ้นที่ดงั กล่าวตามแผนแม่บทการพัฒนาพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลตะวันตก ปี 2541 ที่จดั ทําโดย
Japan International Cooperation Agency (JICA) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แต่ก็ไม่ประสบผลสําเร็ จมากนัก และเป็ นเวลาเกื อบทศวรรษที่พื ้นที่ดงั กล่าวถูกมองข้ าม
ความสําคัญไปอย่างน่าเสียดายยิ่ง
จากแนวคิดดังกล่าวข้ างต้ น สถาบันคลังสมองของชาติ จึงได้ จดั ทําโครงการพันธมิตรอุดมศึกษาเพื่อ
การพัฒนาจังหวัดในพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลตะวันตก: ยุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิภาค ขึ ้น โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก 2
ประการคือ 1. เพื่ อศึกษาและจัดทํ ากรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิ ภาคในระยะยาว 2. เพื่ อจัดทํ าข้ อมูล
พื ้นฐานของพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลตะวันตก ทั้งนี ้ ด้ วยความร่ วมมือของสถาบันอุดมศึกษาพันธมิตรในพื ้นที่ในฐานะ
หน่วยยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาภาคตะวันตก ตามบันทึกความร่ วมมือระหว่างจังหวัดกับสถาบันการศึกษา
เพื่อสนับสนุนการบริ หารงานจังหวัดแบบบูรณาการที่มีการลงนามร่ วมกัน เมื่อปลายปี 2548 เพื่อให้ เกิดการ
ทํางานร่ วมกันระหว่างสํานักนายกรั ฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สถาบันคลังสมองของชาติ และผู้ว่าราชการจังหวัด เป็ นฐาน
ของการประสานความร่วมมือจัดทําโครงการดังกล่าวในเบื ้องต้ น
ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ในปี งบประมาณ 2549 ทางโครงการฯ ได้ จัดกิ จกรรมต่างๆ เพื่อผลักดันให้ เกิ ดการประสานความ
ร่ วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องทั้งสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคอย่างเป็ นรูปธรรม
มากยิ่งขึ ้นทั้งในรู ปแบบของการประชุม การเสวนาทางวิชาการ การเข้ าพบผู้บริ หารจังหวัด และการศึกษาดู
งานในพื ้นที่ ทั้งนี ้ เพื่อรวบรวมและประมวลข้ อมูล/แนวความคิดประกอบการศึกษาและจัดทํากรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาภูมิภาคในระยะยาว โดยในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาพันธมิตรมีความเห็นร่ วมกันให้ เป็ นการ
ดําเนินการตามแนวคิดในเชิงวิชาการอิสระ (Independent Think Tank) และเน้ นในระดับภูมิภาค (Regionalbased) ซึ่งในเบื อ้ งต้ นที่ ประชุมมี แนวทางการศึกษาเพื่อการจัดทํากรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิภาคใน
ภาพรวมภายใต้ วิสยั ทัศน์ที่ว่า “ภูมิภาคแห่งความสุขภายใต้ ฐานการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวที่
ยัง่ ยืน เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมสู่ประตูการค้ าโลกที่สามารถแข่งขันได้ ในปี 2570” และประกอบด้ วย 8 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ได้ แก่
1) ด้ านสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม และคุณภาพชีวิตในเขตเมืองและชุมชน
2) ด้ า นการศึก ษาและการพัฒ นาทรั พ ยากรมนุษ ย์ 3) ด้ า นการบริ หารจัด การและการมี ส่ว นร่ ว ม 4) ด้ า น
การเกษตรและอาหาร 5) ด้ านอุตสาหกรรมและพลังงาน 6) ด้ านการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม 7) ด้ าน
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การค้ า การบริ ก ารและความมั่น คงชายแดน และ 8) ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ ซึ่ง มี ส ถาบัน อุด มศึก ษาพัน ธมิ ต ร
รับผิดชอบหลักในรายสาขา ดังนี ้
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
ด้ านการเกษตรและอาหาร
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
ด้ านอุตสาหกรรม พลังงาน การศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ด้ านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
สําหรับหน่วยงานส่วนกลางทางโครงการฯ ได้ มีการประสานกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งเป็ นการประสานความร่ วมมือต่อเนื่องจากการดําเนินงานตามบันทึกความร่ วมมือระหว่าง
จังหวัดกับสถาบันการศึกษาเพื่อสนับสนุนการบริ หารงานจังหวัดแบบบูรณาการ และในส่วนภูมิภาคได้ มีการ
เดินทางเข้ าพบผู้บริ หารจังหวัดและศึกษาดูงานในพื ้นที่ รวม 9 จังหวัด โดยในปี งบประมาณ 2550 คาดว่าจะมี
การเข้ าพบผู้บริ หารจังหวัดครบทั้ง 11 จังหวัด ซึ่งนอกจากผู้บริ หารจังหวัดจะให้ ความเห็นชอบในหลักการและ
ยินดีให้ ความร่ ว มมื อในการศึกษาล้ ว ยังมี ประเด็นสืบเนื่ องจากการเข้ าพบนอกเหนื อจากภารกิ จหลักของ
โครงการฯ ในการศึกษากรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาระดับภูมิภาคอันเป็ นความช่วยเหลือทางวิชาการ อาทิ การ
ฟื น้ ฟูพื ้นที่ดอนหลอยหลอด จ .สมุทรสงคราม, การสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับมะพร้าว จ .สมุทรสงคราม และการ
พัฒนาการเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าชายฝั่ งทะเล จ.สมุทรสาคร
นโยบายการพัฒนาพื ้นที่ในปั จจุบนั
จากนโยบายปรับเปลี่ยนการบริ หารจังหวัดเพื่อให้ สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของประชาชน
ในท้ องถิ่น ในปี 2546 จึงได้ มีการผลักดันและนําระบบการบริ หารงานจังหวัดแบบบูรณาการมาใช้ ทวั่ ทุกจังหวัด
ของประเทศ ซึ่งในการดําเนินการดังกล่าวจังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้ มีการจัดทําวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ตลอดจนกลยุทธ์ตา่ งๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาพื ้นที่ ดังนี ้
กลุม่ จังหวัดที่ 1 ได้ แก่ จังหวัดราชบุรี นครปฐม กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี วิสยั ทัศน์คือ “มุ่งเป็ น
ฐานการผลิต และส่ง ออกสิ น ค้ า เกษตรอุต สาหกรรมสู่ช ายแดนด้ า นตะวัน ตกและนานาชาติ ส่ง เสริ ม การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ คุณภาพชีวิต และการพัฒนาที่ยงั่ ยืน”
กลุม่ จังหวัดที่ 2 ได้ แก่ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขนั ธ์ วิสยั ทัศน์คือ
“เป็ นกลุ่มจังหวัดที่เป็ นศูนย์กลางการผลิตและแปรรู ปสินค้ าประมงและเกษตร เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
และเป็ นเส้ นทางคมนาคมที่สําคัญสูภ่ าคใต้ ทา่ มกลางสภาพแวดล้ อมที่ยงั่ ยืน”
กลุม่ จังหวัดที่ 3 ได้ แก่ จังหวัดชุมพร ระนอง และสุราษฎร์ ธานี วิสยั ทัศน์คือ "มุ่งสูก่ ารเป็ นศูนย์กลาง
การขนส่งสินค้ าเชื่อมโยงประเทศฝั่ งอันดามัน – อ่าวไทย มุ่งสูก่ ารเป็ นศูนย์กลางส่งออกผลไม้ และดินแดนแห่ง
ทะเลบริ สทุ ธิ์สําหรับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ"
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ภาพรวมด้ านการเกษตรและอาหาร
พื ้นที่ทางการเกษตรกว่า 11 ล้ านไร่ ของภูมิภาคทําการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ อันได้ แก่ ข้ าว
อ้ อยพืชผักและผลไม้ ข้ าวโพดเลี ้ยงสัตว์ ข้ าวโพดฝั กอ่อน ปาล์มนํา้ มัน และยางพารา โดยสุราษฎร์ ธานีเป็ น
จังหวัดที่มีพื ้นที่ทางการเกษตรสูงที่สดุ และมีมลู ค่าผลิตภัณฑ์รวมทางการเกษตรในปี 2548 สูงที่สดุ ซึง่ ผลผลิต
ทางการเกษตรดังกล่าวนอกจากจะผลิตเพื่อการบริ โภคภายในประเทศและส่งออกแล้ ว ยังเป็ นการผลิตเพื่อเป็ น
พลังงานทดแทนอีกทางหนึ่งด้ วย ทั้งนี ้ ข้ อคิดเห็นจากการเสวนาวิชาการเรื่ อง “การเกษตรใน 10-20 ปี ข้ างหน้ า
ของภาคตะวันตก” ที่ทางโครงการฯ ได้ จดั ขึ ้นเมื่อเดือนเมษายน 2549 ประกอบกับการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจยั
ข้ าวสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี และไร่ ชนม์เจริ ญฟาร์ ม ของบริ ษัท เจียไต๋ จํากัด จ.กาญจนบุรี สอดคล้ องไปใน
ทิศทางเดียวกันว่า การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก การดูแลรักษา
การเก็บเกี่ยว/การขนส่ง จนกระทัง่ หลังการเก็บเกี่ยวและการบรรจุหีบห่อ ล้ วนแล้ วแต่เป็ นปั จจัยที่สําคัญในการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้ านการเกษตรให้ กับภูมิภาค ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวอาจแบ่งได้ เป็ น 2
รู ปแบบตามขนาดของการผลิตคือ 1) สําหรับเกษตรกร/ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ และ 2) สําหรับเกษตรกร/
ผู้ประกอบการรายย่อย

ด้ านปศุสตั ว์ ในเขตพื ้นที่จงั หวัดนครปฐม และราชบุรี เป็ นแหล่งผลิตสุกรที่สําคัญของประเทศ ซึ่งจาก
การศึกษาดูงาน ณ บริ ษัท เฟรชมีท ฟู้ด โปรดักส์ จํากัด จ.นครปฐม ผู้บริ หารได้ ให้ ความเห็นว่า ในอนาคต
อุตสาหกรรมสุกรควรจะให้ ความสํา คัญและสามารถตอบสนองต่อความต้ องการของตลาดในเรื่ อ งความ
ปลอดภัยของอาหาร โดยการพัฒนาระบบมาตรฐานการผลิตของโรงชําแหละและการตัดแต่ง นอกเหนือจาก
การพัฒนามาตรฐานฟาร์ มเลี ้ยงสุกรในปั จจุบนั รวมถึงการพัฒนาแรงงานคุณภาพในกระบวนการผลิตซึง่ ต้ องมี
ความเข้ าใจและตระหนักถึงความสําคัญในเรื่ องความปลอดภัยของอาหารที่มีตอ่ ผู้บริ โภค
ด้ านการประมง จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงครามถื อได้ ว่าเป็ นศูนย์ กลางการผลิตและแปรรู ป
อาหารทะเลที่ มีชื่อเสียงมายาวนานทั้งเพื่ อการบริ โภคภายในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะจังหวัด
สมุทรสาครซึ่งเป็ นจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมจังหวัด (GPP) สูงที่สดุ ในภูมิภาค และจากการเข้ าพบ
ผู้บริ หารจังหวัดนอกเหนือจากการพัฒนาด้ านการประมงที่ให้ ความสําคัญกับกระบวนการผลิตตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยของอาหารในระดับสากลทั้ง GMP และ HACCP ตามความต้ องการของตลาดแล้ ว ยังให้ ความ
สนใจเกี่ยวกับการศึกษาวิจยั เพื่อหาแนวทางการพัฒนาเพื่อการเพาะเลี ้ยงสัตว์นํ ้าชายฝั่ งทะเลทดแทนการล่า
สัตว์นํ ้าที่ปัจจุบนั มีปริ มาณลดน้ อยลง
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ภาพรวมด้ านอุตสาหกรรมและพลังงาน
ด้ านอุตสาหกรรม: ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีความโดดเด่นในเรื่ องของอุตสาหกรรมอาหาร โดย
จังหวัดสมุทรสาครเป็ นจังหวัดที่มีมลู ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดในภาคอุตสาหกรรมการผลิตสูงที่สดุ อย่าง
ต่อเนื่อง รองลงมาคือ นครปฐม และราชบุรี ตามลําดับ นอกจากนี ้ ยังมีอตุ สาหกรรมที่สําคัญทั้งขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ อาทิ สิ่งทอและเครื่ องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์จากยางและพลาสติก แปรรู ปโลหะและ
ผลิตภัณฑ์จากโลหะ เป็ นต้ น
ด้ านพลังงาน: จากการเสวนาวิชาการเรื่ อง “ปั จจุบนั และอนาคตของพลังงานในภาคตะวันตก” ที่
โครงการฯ ได้ จัดขึน้ เมื่ อเดือนพฤษภาคม 2549 มี ข้อคิดเห็นเกี่ ยวกับอนาคตของภูมิ ภาคในฐานะ Service
Economy ด้ านพลังงานของประเทศ อันเป็ นผลมาจากโครงสร้ างพื ้นฐานทางพลังงานในปั จจุบนั ของภูมิภาคที่
ประกอบด้ วยท่อก๊ าซจากสหภาพพม่า เขื่อน โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ โรงแยกคอนเดนเสท และท่าเรื อจังหวัด
ระนอง ซึ่งมีศกั ยภาพในการเป็ น Supply Base สําหรับกิจการขุดเจาะนํ ้ามันและก๊ าซในอ่าวเมาะตะมะ
ประกอบกับศักยภาพของทรัพยากรในภูมิภาคซึง่ เป็ นแหล่งพลังนํ ้า พลังงานทดแทนจากพืช และนํ ้ามัน รวมทั้ง
เป็ นพื ้นที่เชื่อมต่อกับแหล่งปิ โตรเลียมในสหภาพพม่า จึงทําให้ ภมู ิภาคมีลกั ษณะเป็ น Transit Country ด้ าน
พลังงานทั ้งไฟฟ้าพลังนํ า้ และก๊ าซธรรมชาติจากพม่า มีศกั ยภาพในการพัฒนาเป็ นศูนย์กลางการผลิตและ
กระจายพลังงานของประเทศไปยังพื ้นที่ที่ต้องการ โดยสามารถรองรับความต้ องการพลังงานที่เพิ่มมากขึ ้นและ
สามารถเสริ มระบบในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งอุตสาหกรรมในพื ้นที่และอุตสาหกรรมในเขตปริ มณฑล

ภาพรวมด้ านการท่องเที่ยว
พื ้นที่ชายฝั่ งทะเลตะวันตกถือได้ ว่าเป็ นอีกภูมิภาคหนึ่งที่มีทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อมทางการท่องเที่ยว
ที่หลากหลายทั้งทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชมุ ชน ซึง่ นอกจากจะเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
เพื่ อ การพัก ผ่ อ นหย่ อ นใจแล้ ว ยัง เป็ นแหล่ ง ศึก ษาและเรี ย นรู้ ทั้ง ในเชิ ง ประวัติ ศ าสตร์ แ ละนิ เ วศน์ วิ ท ยาใน
ขณะเดียวกัน อาทิ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ และเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ ธานี
แหล่ง ท่อ งเที่ ย วทางทะเลที่ เติบ โตพร้ อมต้ อ นรั บ นัก ท่อ งเที่ ย วทั้ง ชาวไทยและต่า งชาติ ดอนหอยหลอด จ.
สมุทรสงคราม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎร์ ธานี และอุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่นํ ้ากระ
บุรี-ปากคลองกะเปอร์ จ.ระนอง แหล่งศึกษาและเรี ยนรู้ทางธรรมชาติในพื ้นที่ที่ได้ รับการประกาศเป็ นพื ้นที่ช่มุ นํ ้า
ที่สําคัญระหว่างประเทศตามอนุสญ
ั ญาแรมซาร์ (Ramsar Site)

รายงานประจําปี 2549 – สถาบันคลังสมองของชาติ

50

แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์ ตัวอย่างเช่น เมือง 3 วัง จ.เพชรบุรี (พระนครคีรี
พระรามราชนิเวศน์ และพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน) ซึ่งเป็ นหนึ่งในเส้ นทางการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ที่
สะท้ อนความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริ ย์กบั ราษฎร์ ที่มีมาช้ านาน หรื อเส้ นทางประวัติศาสตร์ สมัย
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 จ.กาญจนบุรี
แหล่ง ท่ อ งเที่ ย ววิ ถี ชุม ชน ตัว อย่ า งเช่ น ตลาดนํ า้ ดํ า เนิ น สะดวก จ.ราชบุรี หรื อ วิ ถี ชุม ชนริ ม นํ า้ จ.
สมุทรสงคราม ซึง่ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบของโฮมสเตย์ วิถีชมุ ชนของหมู่บ้านชาวมอญ จ.กาญจนบุรี ที่
สะท้ อนถึงแรงศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนา เกาะพิทกั ษ์ จ.ชุมพร ตัวอย่างการพัฒนาท้ องถิ่นในแบบวิถีชมุ ชน
ด้ วยรางวัลหมู่บ้าน/ชุมชนต้ นแบบที่สามารถเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพระดับอําเภอ

อนาคต
จากการประมวลผลการดําเนินงานที่ผ่านมาตลอดปี งบประมาณ 2549 นํามาสู่การจัดทําโครงการใน
ปี งบประมาณ 2550 ซึ่งมุ่งเน้ นการรวบรวมองค์ความรู้ ที่แฝงอยู่ทั้งในตัวบุคคล ชุมชน และสังคมโดยรอบที่มี
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้ อมต่อการพัฒนาพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลตะวันตก นอกเหนือจากการจัดทํากรอบ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิภาคที่ดําเนินการต่อเนื่องจากปี งบประมาณ 2549 ดังนี ้
1. โครงการศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภาคตะวันตก มีวตั ถุประสงค์
เพื่อสํารวจสถานะและรวบรวมองค์ความรู้ ในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ จริ งในพื ้นที่
ชายฝั่ งทะเลตะวันตก รวมทั้งเพื่อหยิบยกตัวอย่างความสําเร็ จของการนําหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอพียงใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯ มาปรับใช้ ในพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลตะวันตกให้ เห็นเป็ นที่ประจักษ์ โดยการคัดเลือก
บทเรี ยนที่ดี (Best Practice) จํานวน 7 ตัวอย่าง จากภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร และภาคการท่องเที่ยว
และบริ การ เพื่อให้ เห็นเป็ นรูปธรรมมากยิ่งขึ ้น
2. Western Seaboard: Myanmar Study Project เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับสหภาพ
พม่าทั ้งด้ านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความสัมพันธ์ ระหว่างไทยกับสหภาพพม่าตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบัน
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลตะวันตก และเพื่อสร้ างเครื อข่ายความร่ วมมือทางวิชาการใน
การพัฒนาในพื ้นที่ชายฝั่ งทะเลตะวันตก เพื่อเป็ นฐานสู่การขยายผลในการพิจารณาศึกษาเชิงลึกรายสาขา
ต่อไปในอนาคต
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โครงการศึกษาข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540
จากเหตุก ารณ์ วิ ก ฤตทางการเมื อ งบุคคลหลายฝ่ ายมี ความเห็น ว่า
ปั ญ หาส่ ว นหนึ่ ง มาจากรั ฐ ธรรมนูญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2540 ซึ่ ง
ประกาศใช้ มาแล้ วเป็ นระยะเวลา 9 ปี บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญบางประการไม่
สอดคล้ องกับสถานการณ์ด้านการเมืองและไม่สามารถนําไปใช้ ได้ อย่างเกิดผล
ในทางปฏิบตั ิควรมีการแก้ ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ดังนั้น สถาบันคลังสมองของ
ชาติ จึงได้ ให้ การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําโครงการศึกษาข้ อคิดเห็น
เกี่ยวกับการแก้ ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
เพื่อรวบรวมประเด็นความเห็นและข้ อเสนอแนะจากผลการงานวิจยั วิทยานิพนธ์ บทความทางวิชาการ เพื่อเป็ น
ข้ อมูลประกอบการพิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และสําหรับผู้ที่
สนใจศึกษารัฐธรรมนูญทัว่ ไป ซึ่งผลจากรวบรวมและศึกษานํามาสู่การประมวลข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ทั้งหมด 58 ประเด็น อาทิ
 การกําหนดให้ ศาสนาพุทธเป็ นศาสนาประจําชาติไทย (มาตรา 2)
 ความเสมอภาคระหว่างชายและหญิง (มาตรา 30)
 เสรี ภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง (มาตรา 47)
 หน้ าที่ไปใช้ สทิ ธิเลือกตั้งของประชาชน (มาตรา 68)
ั ญัติ (มาตรา 75 วรรค
 ความเป็ นอิสระในการบริ หารงบประมาณขององค์กรผู้ใช้ อํานาจนิตบิ ญ
2)
 บทบาทอํานาจหน้ าที่ของวุฒิสภาภายใต้ ระบบสภาคู่ (มาตรา 90)
 การกําหนดให้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้ องสังกัดพรรคการเมือง (มาตรา 107)
 จํานวนสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา 121)
 การเป็ นสมาชิกพรรคการเมืองของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาและการพ้ นจากการเป็ นสมาชิก
ผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา 126)
 เงื่ อ นไขในการเข้ า ชื่ อ เสนอกฎหมายและการยื่ น ถอดถอนผู้ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางการเมื อ ง
(มาตรา 170 และมาตรา 304)
 การตั้งกระทู้ถามสด (มาตรา 184)
 เงื่อนไขการขอเปิ ดอภิปรายทัว่ ไปเพื่อลงมติไม่ไว้ วางใจนายกรัฐมนตรี (มาตรา 185)
 อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (มาตรา 200)
 วิธีการสรรหานายกรัฐมนตรี (มาตรา 202 วรรค 3 และ มาตรา 156 วรรค 4)
 การห้ ามรัฐมนตรี ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเวลาเดียวกัน (มาตรา 204)
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 การกําหนดให้ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ต้องตัดขาดจากผลประโยชน์ทางธุรกิจส่วนตัว
(มาตรา 208, มาตรา 209 และมาตรา 110)
 การออกเสียงประชามติ (มาตรา 214)
 คุณวุฒิและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติและ
องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่งชาติ (มาตรา 297)
 ระบบการแก้ ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (มาตรา 313)
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รายงานทางการเงิน
ปี 2549
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