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:

		
ขอขอบพระคุณ

ปรับปรุง
จัดพิมพ์จ�ำนวน

:

ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560
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ลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่
มีพั น ธกิจต่อสังคม ไม่เพียงแต่ในด้านการ
จัดการศึกษาเพียงเท่านัน้ แต่ยงั มุง่ มัน่ ต่อพันธ
กิจการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สงั คม ตลอดจน
การบริการวิชาการแก่สงั คม การสืบสาน และ
เสริ ม สร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนา
ประเทศอย่างยัง่ ยืน ในการผลักดันพันธกิจดัง
กล่ า ว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงร่วม
กับเครือข่าย Engagement Thailand ซึง่ เป็น
เครื อ ข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยใน
ประเทศไทยทีม่ วี ตั ถุประสงค์รว่ มกันในการส่ง
เสริ ม พั น ธกิ จ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ สั ง คมของ
ประเทศไทย ทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้
ใหม่ การบู ร ณาการกั บ พั น ธกิ จ หลั ก ของ
มหาวิทยาลัย การพัฒนาอาจารย์และ

“ผมภูมิใจที่มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒเป็น
มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม
เราจะดำ�รงคุณค่านี้ตลอดไป”

				

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สารจากอธิการบดี
กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในการที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ The 5th Engagement
Thailand Annual Conference หรือ พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ครั้ ง ที่ 5 ในหั ว ข้ อ แนวทางใหม่ ส� ำ หรั บ การสร้ า งผลกระทบที่ ดี ต ่ อ สั ง คมและ
ลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม
ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจ
ต่อสังคม ไม่เพียงแต่ในด้านการจัดการศึกษาเพียงเท่านัน้ แต่ยงั มุง่ มัน่ ต่อพันธกิจการ
เป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สงั คม ตลอดจนการบริการวิชาการแก่สงั คม การสืบสาน และ
เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ในการผลักดัน
พันธกิจดังกล่าว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงร่วมกับเครือข่าย Engagement
Thailand ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่ วมมื อ ของมหาวิ ท ยาลั ย ในประเทศไทยที่ มี
วัตถุประสงค์ร่วมกันในการส่งเสริมพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของประเทศไทย
ทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ใหม่ การบูรณาการกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
การพัฒนาอาจารย์และนักวิจยั การเรียนรูข้ องนิสติ นักศึกษา ตลอดจนการสร้างความ
ร่วมมืออย่างยั่งยืนกับภาคชุมชน ภาคประชาคม ภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม
งานประชุมสัมมนาวิชาการประจ�ำปี พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ครั้ ง ที่ 5 นี้ เป็ น หนึ่ ง ในกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม แนวคิ ด มหาวิ ท ยาลั ย รั บ ใช้ สั ง คม
โดยมหาวิทยาลัยได้รบั เกียรติจากท่านผูท้ รงคุณวุฒซิ งึ่ มีชอื่ เสียงระดับชาติหลายท่าน
ในการให้มุมมองและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อร่วมกันสร้างแนวทางลดความ
เหลื่อมล�้ำในสังคมและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน รวมถึงการเรียนรู้กรณีศึกษา
จากผู้ที่ท�ำงานรับใช้สังคมจากหลายหน่วยงานทั่วประเทศ อันเป็นโอกาสอันดีในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม
ในโอกาสนี้ กระผมจึงมีความยินดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะได้รับ
แนวคิด มุมมอง และแรงบันดาลใจ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมและ
ร่วมสร้างเสริมสังคมไทยให้ก้าวหน้าต่อไป
				 รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล
				 อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

				

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สารจากศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
ผมในฐานะประธาน Engagement Thailand รูส้ กึ ยินดีเป็นอย่างยิง่ และ
ขอขอบคุณที่มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสัมมนา
วิชาการ The 5th Engagement Thailand Annual Conference หรือ พันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ แนวทางใหม่ส�ำหรับการสร้าง
ผลกระทบที่ดีต่อสังคมและลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม ในครั้งนี้ขึ้น
แต่เดิมนั้น การท�ำงานกับสังคมของมหาวิทยาลัย อยู่ในรูปแบบของงาน
บริการวิชาการและงานอาสาสมัคร เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม รูปแบบการด�ำเนินการ
เดิมนั้น มหาวิทยาลัยยังขาดการท�ำงานร่วมกับภาคีในพื้นที่ในลักษณะเชิงสถาบัน
ที่ เ ป็ น หุ ้ น ส่ ว นระยะยาว รวมถึ ง การที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย
อย่างแท้จริงของชุมชนในพื้นที่ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมเป็นแนวคิดที่
เกิดขึน้ เพือ่ เชือ่ มโยงระหว่างภารกิจหลักทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย อาทิ การผลิต
บัณฑิต การวิจยั การบริการวิชาการ และการท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรม เข้าด้วยกัน
และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในระหว่างมหาวิทยาลัย
ด้วยกันเอง และระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
เครื อ ข่ า ยมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ สั ง คม หรื อ Engagement Thailand
จึงริเริม่ ขึน้ โดยมีคณะกรรมการและผูแ้ ทนจากหลากหลายสถาบัน เพือ่ เป็นสือ่ กลาง
ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การท�ำงานวิชาการเพื่อสังคม การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ และเป็นจุดประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยที่สนใจ
พันธกิจเพื่อสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ งานสัมมนาทางวิชาการในวันนี้
เป็นกิจกรรมหนึง่ ซึง่ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเพือ่ สังคมจัดขึน้ เพือ่ เป็นสือ่ กลางในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเพื่อให้เกิดการยกระดับงานวิชาการจาก
ผลงานเพื่ อ สั ง คม โดยมหาวิ ท ยาลั ย ในเครื อ ข่ า ยมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ สั ง คมจะ
ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพทุกปี
ผมหวังว่างานสัมมนาวิชาการนีจ้ ะก่อให้เกิดประโยชน์ทงั้ แก่มหาวิทยาลัย
และสังคม ทัง้ ในด้านการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจยั การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การพัฒนาก�ำลังคน การสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
				
					
					

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
ประธาน Engagement Thailand
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สารบัญ
Social Impact Creation: กรณีศึกษาสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมโดยมหาวิทยาลัย
• พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกับสังคม สูก่ ารพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบมีสว่ นร่วม
อย่างยั่งยืน กรณีหมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ ต�ำบลศรีสุนทร อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
อาจารย์กิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ และคณะ..................................................................
• เทคโนโลยีก๊าซชีวมวล: พลังงานสร้างสรรค์ชุมชนอย่างยั่งยืน เทคโนโลยีที่เข้าใจ เข้าถึง
และร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
อาจารย์สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์ และคณะ..............................................................
• การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน โดยจิตอาสาหมอจิ๋ว
อาจารย์ ดร.ศศินันท์ วาสิน....................................................................................
• โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุทกุ กลุม่ ในชุมชนเขตอ�ำเภอองครักษ์อย่างมีสว่ นร่วม:
การพัฒนาแกนน�ำเพื่อการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและการดูแลจัดการโรคเรื้อรัง
เรืออากาศเอกหญิงจิรวรรณ อินคุ้ม..................................................................
• โครงการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของชุมชนให้มคี ณ
ุ ภาพอย่างยัง่ ยืน: ศึกษาความสุข
มวลรวม อ�ำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
อาจารย์ ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก ..................................................................
• กลุ่มแกนน�ำสามวัย: แกนน�ำสร้างสุขบ้านท่าช้าง
อาจารย์ ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา และคณะ..................................................................
Social Inequality Reduction: กรณีศึกษาช่วยลดความเหลื่อมล�้ำแก่สังคมโดยมหาวิทยาลัย
• เศรษฐกิจพอเพียงกับการบูรณาการท�ำงานร่วมกับวิถีชุมชน
รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม......................................................
• โครงการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลด้านสัญชาติให้แก่คนไทยพลัดถิ่น
อาจารย์ ดร.วิศรุต ส�ำลีอ่อน..................................................................
• การวิจัยและพัฒนาทักษะชีวิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ในเขตพื้นที่สูง โครงการน�ำร่องภายใต้ยุทธศาสตร์ โครงการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่
ในเขตพืน้ ทีส่ งู ทัง้ ระบบ เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ และเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้วยพหุวทิ ยาการ
อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์ ..................................................................
• กายภาพบ�ำบัดชุมชน: การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์..............................................................................
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• โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและวิสาหกิจชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุดา จิตตสุโภ..................................................................
• “สภาผู้น�ำชุมชน สภาแห่งการพัฒนา” สภาของการเมืองภาคพลเมืองเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ
และจัดการตนเองอย่างยัง่ ยืน: กรณีศกึ ษา หมูท่ ี่ 4 บ้านดงสระแก้ว ต�ำบลไผ่ลอ้ ม อ�ำเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์
อาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม และ อาจารย์สุรีย์พร เพ็งเลีย...................................
นิทรรศการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
• การเปรียบเทียบโครงการพลิกกล้วยและเครื่องทุ่นแรงเพื่อพลิกกล้วยในโดมพาราโบลา
ดร.ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์..................................................................
• แหล่งการเรียนรู้สู่บูรณาการความพอเพียงแบบยั่งยืนของชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ................................................
• การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสุขภาพหนึ่งเดียว ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
และอาสาปศุสัตว์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ศิวะพงษ์ สังข์ประดิษฐ์...........................
• การติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่ดินของชุมชนท้องถิ่น
ดร.พลภัทร เหมวรรณ..................................................................
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พรหมเงิน1, แสงระวี ณ พัทลุง2, อนิตทยา กังแฮ3,
ฤธรรมรง ปลัดสงคราม4, จิตติพงศ์ สังข์ทอง5, และ พหล รงค์กุล6

1. ที่มาและความสําคัญ

ปัจจุบันพบว่าหลายประเทศหันมาให้ความสนใจและร่วมมือกันในการวิจัย ค้นคว้า ทดลอง
คัดเลือกและปรับปรุงพันธุเ์ ห็ดให้มจี ำ� นวนมากขึน้ รวมถึงการพัฒนาเทคนิควิธกี ารเพาะเลีย้ ง ขยายพันธุ์
เพือ่ เพิม่ ปริมาณผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของผูบ้ ริโภค ขณะทีป่ ระเทศไทยนัน้ เหมาะต่อการ
เพาะเห็ดอย่างมาก เนื่องจากมีวัสดุเหลือใช้จากพืชเศรษฐกิจ สามารถน�ำมาดัดแปลงเพาะเห็ด
ได้เป็นอย่างดี ประกอบกับมีสภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดเกือบทุกชนิด
อีกทั้งกรรมวิธีการเพาะก็สามารถท�ำได้ง่าย ไม่ยุ่งยากต่อการปฏิบัติ ใช้ระยะเวลาสั้นและสามารถ
เพาะได้ตลอดทั้งปี (เติมพงศ์ แสงปกรณ์กิจ, 2556)

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1
2
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จากการค้ น คว้ า เกี่ ย วกั บ คุ ณ ค่ า ทาง
อาหารของเห็ดหลายชนิด พบว่าเห็ดนางฟ้าภูฏาน
เป็นเห็ดที่นิยมบริโภค มีประโยชน์ต่อร่างกาย
ด้ า นสารอาหารและสรรพคุ ณ ทางยา (ด� ำ เกิ ง
ป้องพาล, 2545) มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดย
มีโปรตีนประมาณ 2-4 เปอร์เซ็นต์ ใยอาหาร
ประมาณ 0.5-1 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนีย้ งั มีวติ ามิน
ต่าง ๆ เช่น วิตามินซี วิตามินเอ (นุดี เปาทอง,
2544) รวมถึ ง ข้ อ มู ล จากกองวิ จั ย โรคพื ช
กรมวิชาการเกษตร ได้น�ำเห็ดนางฟ้ามาทดลอง
เพาะพบว่า เจริญเติบได้ดีสามารถเพาะได้ง่าย
และให้ผลผลิตเร็ว ประกอบกับเห็ดนางฟ้าเป็นเห็ด
ที่มีขนาดของดอกปานกลาง เนื้อแน่น รสชาติดี
อร่อย มีคุณค่าทางอาหารสูง มีไขมันต�่ำ ปลอดภัย
จากสารพิษ สารอาหารทีพ่ บในเห็ดย่อมพิสจู น์ได้วา่
เห็ดเป็นอาหารที่มีคุณค่าเทียบเท่าเนื้อสัตว์จริง
นอกจากนี้ ส รรพคุ ณ อื่ น ๆ ของเห็ ด มี คุ ณ ค่ า
ทางอาหารทดแทนเนื้ อ สั ต ว์ โดยจะไม่ มี ส าร
คอเลสเตอรอลที่เป็นอันตรายต่อระบบไหลเวียน
โลหิ ต ประกอบกั บ เห็ ด มี ป ริ ม าณธาตุ โซเดี ย ม
ค่อนข้างต�่ำ จึงจัดเป็นอาหารที่เหมาะส�ำหรับ
ผู้ป่วยที่เป็นโรคตับ โรคไตโรคหัวใจและความดัน
โลหิตสูง
จากคุ ณ ประโยชน์ ข องเห็ ด ข้ า งต้ น
กลุ ่ ม ชุ ม ชนบ้ า นลิ พ อน หั ว หาร-บ่ อ แร่ ต� ำ บล
ศรีสุนทร อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ราว 30
ครั ว เรื อ น จึ ง เห็ น ความส� ำ คั ญ และได้ ร ่ ว มกั น
รวมกลุ่มฯ เพื่อสร้างรายได้จากอาชีพเพาะเห็ด
จ�ำหน่ายขึ้น โดยเล็งเห็นว่า นอกจากประโยชน์
และคุณค่าของเห็ดแล้ว กิจกรรมเพาะเห็ดขาย
สามารถน�ำมาซึ่งความรัก ความสามัคคี ให้เกิด
ขึ้ น ในทางอ้ อ มแก่ ชุ ม ชนได้ โดยก่ อ นหน้ า นี้
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สภาพแวดล้ อ มรอบข้ า งของชุ ม ชนในหมู ่ บ ้ า น
ได้ปรับเปลี่ยนกลายเป็นชุมชนเมือง การพบปะ
ระหว่ า งคนในละแวกเดี ย วกั น ค่ อ นข้ า งน้ อ ย
การช่วยเหลือเกื้อกูล ความมีน�้ำใจระหว่างกัน
และกันลดลง ในอีกด้านหนึ่งที่ส�ำคัญคือ ราคา
ขายปลี ก ของเห็ ด นางฟ้ า สด ค่ อ นข้ า งสู ง ที่ สุ ด
ในประเทศไทย คือ ประมาณ 80-150 บาทต่อ
กิโลกรัม เนือ่ งจากเห็ดเป็นทีต่ อ้ งการของผูบ้ ริโภค
ในจังหวัดและนักท่องเทีย่ วชาวต่างประเทศทีน่ ยิ ม
น�ำมาเป็นส่วนประกอบของเมนูอาหารต้มย�ำกุ้ง
นอกจากนี้ปริมาณความต้องการในจังหวัดภูเก็ต
ที่สูงถึงวันละประมาณ 5 ตัน ท�ำให้เห็ดสดพร้อม
บริ โ ภคมี ป ริ ม าณไม่ เ พี ย งพอและท� ำ ให้ มี ค วาม
จ� ำ เป็ น ต้ อ งน� ำ เข้ า จากแหล่ ง ผลิ ต อื่ น ในหลาย
จังหวัด
ภายหลังจากการด�ำเนินงาน ท�ำให้ปี พ.ศ.
2554 กลุ่มฯ ได้รับรางวัล หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพี ย งต้ น แบบ “อยู ่ ดี กิ น ดี ” ผลจากการ
ด�ำเนินงานนี้ท�ำให้กลุ่มฯ มีความต้องการที่จะยก
ระดับการท�ำงานกลุ่มฯ สู่ความยั่งยืน ผู้น�ำกลุ่มฯ
จึงได้ประสานและแจ้งความต้องการของชุมชน
มายั ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภู เ ก็ ต พี่ เ ลี้ ย งและ
คณะท� ำ งานจึ ง ได้ เ กิ ด ขึ้ น และได้ ร ่ ว มกั น ระดม
ความคิดเห็น พบว่า กลุ่มฯ มีทุนเดิมทางสังคมที่
สมาชิกมีความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ ความเกือ้ กูลระหว่างกัน
รวมถึงมีโครงสร้างกลุ่ม บทบาท ภาระหน้าที่
รับผิดชอบชัดเจนและมีความตั้งใจ มุ่งมั่นสูงที่จะ
ร่วมกันด�ำเนินงานกับคณะท�ำงาน จึงมีข้อสรุป
ร่วมกัน ส�ำหรับความเป็นไปได้ที่จะน�ำองค์ความรู้
วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวั ต กรรม มาร่ ว ม
ขับเคลื่อนอย่างมีส่วนร่วมต่อการเป็น “หมู่บ้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ภายหลังก่อนที่

จะด�ำเนินงานในโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ
คณะท�ำงานฯ ยังได้น�ำประเด็นความต้องการของ
ชุมชน น�ำเสนอต่อผู้บริหารจังหวัดวิทยาศาสตร์
ระดั บ สู ง และได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น การ
ด�ำเนินงานจ�ำนวน 400,000 บาท ทั้งนี้มีหลาย
หน่ ว ยงานร่ ว มขั บ เคลื่ อ น โดยมี พี่ เ ลี้ ย งคื อ
คณะท�ำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ต่อจากนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กลุ่มชุมชนได้รับงบประมาณการสนับสนุนเป็น
หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ�ำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต ซึ่งใช้ชื่อว่า หมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์
บ้านลิพอน หัวหาร-บ่อแร่ คณะท�ำงานฯ ยังได้
ผลักดันให้กลุ่มฯ ได้รับงบประมาณการสนับสนุน
อย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 –
2560 ส�ำหรับช่วงระยะเวลาของการด�ำเนินงาน
กลุ ่ ม ฯ มี ผ ลการด� ำ เนิ น งานเป็ น ที่ ป รากฏต่ อ
สาธารณชนอย่ า งดี ยิ่ ง เป็ น แบบอย่ า งของชน
รุ ่ น หลั ง ได้ อ ย่ า งน่ า ชื่ น ใจ ได้ ก ารยอมรั บ จาก
หน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนเป็ น อย่ า งดี
จนกระทั่ ง สามารถยกระดั บ จากหมู ่ บ ้ า นฯ
เป็น หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่ อ เป็ น ต้ น แบบในการขยายสู ่ ลู ก ข่ า ยไปยั ง
หมู่บ้านอื่น ๆ ภายในจังหวัดและใกล้เคียง และ
ยังท�ำให้กลุม่ ชุมชน สามารถพัฒนาการด�ำเนินงาน
สู่การเป็นภาคีเครือข่ายหลักการด�ำเนินงานของ
ส�ำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ต้ น แบบห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า เพื่ อ เชื่ อ มโยงผลผลิ ต
เห็ดอินทรีย์สู่ผู้บริโภค ในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา
และก�ำลังพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อน
ต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2562-2564

2. วัตถุประสงค

เพื่อขับเคลื่อนและด�ำเนินการบูรณาการ
พั น ธกิ จ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษากั บ สั ง คมอย่ า งมี
ส่วนร่วม โดยเน้นการท�ำงานที่มีความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ทั้งคณาจารย์ท่ีเกี่ยวข้อง นักวิจัยชุมชน สมาชิก
ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ด้วยการ
ท� ำ งานแบบ PAR (Participatory Action
Research) นําเอาความต้องการของชุมชนเป็น
โจทย์ส�ำคัญมาร่วมวางแผน ด�ำเนินงาน ติดตาม
ปรับปรุง ให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับ
บริบทของชุมชน

3. ชวงระยะเวลาดําเนินการ

ระหว่างปี พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน

4. กลุมเปาหมาย

หมู่บ้านผลิตเห็ดอินทรีย์ ต�ำบลศรีสุนทร
อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
(วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดอินทรีย์ บ้าน
ลิพอน หัวหาร-บ่อแร่ อ�ำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต)

5. ประโยชนที่ ไดรับ

1. กลุ ่ ม ชุ ม ชนสามารถสร้ า งอาชี พ
สร้างรายได้ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. เป็ นต้ นแบบการพั ฒ นากลุ ่ ม ชุ ม ชน
ด้วยการน�ำองค์ความรู้ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
เข้าไปบูรณาการ การท�ำงานกับกลุ่มชุมชนอย่าง
มีส่วนร่วม

6. สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญ
ที่ ไดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

ผลของการด� ำ เนิ น งานเมื่ อ คณาจารย์
และนักศึกษาได้ลงพื้นที่ภาคสนาม สัมภาษณ์
เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จัดเวทีชุมชน คืนข้อมูล
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ชุมชน ด�ำเนินงาน ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง
และพัฒนาการด�ำเนินงาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม
ตั้ ง แต่ ป ี พ.ศ. 2557 ถึ ง ปั จ จุ บั น ณ หมู ่ บ ้ า น
ผลิตเห็ดอินทรียฯ์ มีประเด็นทีส่ ำ� คัญทีเ่ กิดผล ดังนี้
ร ่ ว ม คิ ด ร ่ ว ม ท� ำ แ บ บ หุ ้ น ส ่ ว น
(Partner ship) สมาชิกชุมชน ได้น้อมน�ำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาล
ที่ 9 “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาเป็นหัวใจของ
การด�ำเนินงานกลุ่มฯ ซึ่งจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจ
ชุ ม ชนเพาะเห็ ด อิ น ทรี ย ์ บ ้ า นลิ พ อนหั ว หาร
บ่อแร่ขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2557 ด�ำเนินงานเพาะเห็ด
ในหลายประเภท โดยเฉพาะเห็ดนางฟ้าที่มีความ
ต้องการของตลาดสูงมากและน�ำมาสูก่ ารสร้างงาน
สร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่กลุ่ม นอกจากนี้
ยั ง ได้ น� ำ หลั ก ของการด� ำ เนิ น งานหมู ่ บ ้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “อยู่รอด เข้มแข็ง
เติ บ โต” โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น เป็ น หมู ่ บ ้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากส�ำนักงานปลัด
กระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 เน้น
การผลิ ต เห็ ด ในแนวทางของวิถีอินทรีย์และใช้
กระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
มาด�ำเนินงานและบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่ม
ตั้งแต่ต้นน�้ำ การคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการ
ต่างๆ เช่น การเขี่ยเชื้อ การท�ำก้อนเชื้อเห็ดเพาะ
ในถุงพลาสติก กลางน�้ำ การแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากเห็ ด เช่ น น�้ ำ เห็ ด เพื่ อ สุ ข ภาพ แหนมเห็ ด
เห็ ด สวรรค์ ปลายน�้ ำ การวิ เ คราะห์ ผู ้ บ ริ โ ภค
พัฒนาช่องทางการตลาด การเปิดพื้นที่ให้ชุมชน
อื่น ๆ มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน การออกงานโชว์
การจัดนิทรรศการและจ�ำหน่ายสินค้าของกลุ่ม
(ภาพที่ 1)
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ผลจากการด�ำเนินงานตลอด 3 ปี ตั้งแต่
เริม่ เป็นหมูบ่ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท�ำให้
หมู ่ บ ้ า นฯ ได้ รั บ ยกย่ อ งประกาศเป็ นหมู ่ บ ้ า น
แม่ ข ่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ละมี
จ�ำนวนชุมชนลูกข่ายจ�ำนวน 3 แห่งภายในจังหวัด
เกิ ด ขึ้ น โดยชุ ม ชมดั ง กล่ า วได้ รั บ การถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีดา้ นอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า ทัง้ จาก
คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยและจากแกนน�ำของ
หมูบ่ า้ น ท�ำให้เกิดรายได้ตอ่ ครอบครัวสมาชิกและ
เกิดการจ้างงานจากคนในพื้นที่ นอกจากนี้ยัง
ขยายเครือข่ายการเรียนรู้กลุ่มอาชีพผู้เพาะเห็ด
ในจังหวัดใกล้เคียง ท�ำให้เกิดหุ้นส่วน เครือข่าย
ในกลุ่มอาชีพมากขึ้น
ส� ำ หรั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ที่ เข้ า มา
มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมด�ำเนินการแก่กลุ่มนั้น
นอกจากคณาจารย์ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ
ยั ง มี อี ก หลายหน่ ว ยงาน ที่ ค ณาจารย์ พี่ เ ลี้ ย ง
ได้ประสาน ติดต่อให้เข้ามาร่วมสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานเช่น ด้านการพัฒนาสนับสนุนบรรจุ
ภั ณ ฑ์ ส� ำ หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น�้ ำ เห็ ด เพื่ อ สุ ข ภาพ
จากส�ำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ผลิตภัณฑ์
น�้ำเห็ดเพื่อสุขภาพดังกล่าวเกิดจากคณาจารย์
พี่ เ ลี้ ย งร่ ว มพั ฒ นาสู ต รกั บ กลุ ่ ม ชุ ม ชนฯ ต่ อ มา
ได้รับรางวัล 1 ใน 10 แผนธุรกิจ OTOP ระดับ
ประเทศ ปี พ.ศ. 2559 ส� ำ หรั บ ด้ า นการ
ประชาสั ม พั น ธ์ การด� ำ เนิ น งานกลุ ่ ม ของกลุ ่ ม
โดยมีคณะท�ำงานอื่นๆ เข้ามาสัมภาษณ์ ถ่ายท�ำ
เพื่อออกอากาศอย่างต่อเนื่อง เช่น รายการเคเบิ้ล
ที วี ท ้ อ งถิ่ น ตอน ของดี ข องชุ ม ชน รายการ
Science Hits วิทยาศาสตร์ทันสมัย รายการคน
ไทยหัวใจไม่ทอ้ ด้านการพัฒนาการเพาะ ผลิตเห็ด
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากวิ ท ยากร ผู ้ เชี่ ย วชาญ

ด้านเห็ดระดับประเทศจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
มาถ่ า ยทอดเทคโนโลยี พร้ อ มให้ ค� ำ แนะน� ำ
ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด ด้านเครือข่าย
ภาคเอกชน กลุ่มชุมชนฯ ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก คุ ณ สาระ ล�่ ำ ซ� ำ กรรมการ
ผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
เมืองไทย ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน) เพื่อน�ำมา
ปรับปรุงห้องแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด ซึ่งต่อมา
ได้รับการสนับสนุนค�ำแนะน�ำการด�ำเนินงานจาก
คณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่
ระบบควบคุมวัตถุดบิ และระหว่างการผลิตจนเป็น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส� ำ เร็ จ รู ป การจั ด เก็ บ การควบคุ ม
คุณภาพและการขนส่งจนถึงผู้บริโภค พัฒนาการ
บันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพ
ผลิ ตภัณ ฑ์ ต่อมาภายหลัง ได้รั บการสนับสนุน
การพั ฒ นาการด� ำ เนิ น งาน จนกระทั่ ง ตรวจ
ประเมินจากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
จนได้รับการรับรองจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ในเรือ่ งมาตรฐานการผลิตขัน้
ต้นหรือไพรมารี จีเอ็มพี (Primary GMP) จ�ำนวน
3 ผลิตภัณฑ์ โดยมี นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นผูม้ อบ
ใบประกาศรับรอง พร้อมกับได้นำ� คณะสือ่ มวลชน
ลงพื้ น ที่ เ ยี่ ย มชมและศึ ก ษาดู ง านพร้ อ มชื่ น ชม
การบริหารจัดการชุมชนอย่างเข้มแข็ง เกิดการ
สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
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การให้ความรู้ด้าน
การเพาะเห็ดและแนะนำ�
อาชีพเสริมแก่ยุวชน
เยาวชนและผู้สนใจ
ภายในจังหวัดภูเก็ต

หน่วยงานภาคเอกชน
ให้การสนับสนุนกลุ่มชุม
ชนฯ อย่างต่อเนื่อง

ออกอากาศ ช่อง
DC Cable “ ของดี
จากชุมชน” รายการ
Science Hits
วิทยาศาสตร์ทันสมัย
และ ออกอากาศช่อง
ททบ. 5 ในรายการ
“คนไทยหัวใจไม่ท้อ”

ภาพที่ 1 : ผลการด�ำเนินงานของกลุ่มชุมชนระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2560
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เกิ ด ประโยชน์ ร ่ ว มกั น แก่ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ ง
ทุกฝ่าย (Mutual benefit) จากการที่คณาจารย์
พี่เลี้ยงในมหาวิทยาลัย ร่วมบริการวิชาการแก่
สมาชิกกลุ่มตลอดระยะกว่า 4 ปี ในแต่ละศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง ท�ำให้ทราบถึงอุปสรรค ปัญหาต่าง ๆ
ของการด�ำเนินงานกลุ่มและน�ำมาสู่โจทย์วิจัย
มี แ กนน� ำ ของชุ ม ชนในฐานะนั ก วิ จั ย ชุ ม ชน
ร่ ว มท� ำ งานวิ จั ย กั บ คณะท� ำ งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ซึ่ ง ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น วิ ถี ท างหนึ่ ง ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ความ
มี ส ่ ว นร่ ว มยั่ ง ยื น หากแม้ น ว่ า คณะท� ำ งานได้
ออกจากพื้นที่แล้ว นอกจากนี้คณะท�ำงานยังได้
น�ำนักศึกษาให้มีส่วนร่วมโดยน�ำประเด็นทฤษฎี
วิชาการของรายวิชาต่างๆ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนมอบ
หมายให้ ด� ำ เนิ น งานและประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
สถานการณ์จริง การด�ำเนินงานดังกล่าวเป็นการ
บูรณาการร่วมกันในพันธกิจอีกด้วย สิ่งเหล่านี้

ท�ำให้เกิดความต่อเนื่องจากการบริการวิชาการ
สู่งานวิจัยที่เกิดขึ้นจ�ำนวน 7 ผลงาน (ตารางที่ 1)
ภายใต้ บริ บทและเงื่ อ นไขของชุ ม ชนและยั ง ได้
น�ำเสนอทั้งในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ พร้ อ มกั นนี้ อ าจารย์ ท ่ า นหนึ่ ง ก� ำ ลั ง
ด�ำเนินงานน�ำผลสรุปข้อมูลจากงานวิจยั ก่อนหน้า
มาจัดท�ำงานวิจัยเพิ่มเติมอีกลักษณะหนึ่ง โดยใช้
แนวคิ ด เทคนิ ค วิ ศ วกรรมอุ ต สาหการและการ
ยศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ซ่ึงสามารถน�ำไปสู่งาน
ทางวิชาการรับใช้สงั คมส�ำหรับประโยชน์ทเี่ กิดขึน้
อื่นๆ นั้น หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดภูเก็ต ยังได้
น� ำ ผลสรุ ป ข้ อ เสนอแนะจากงานวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์ เ พื่ อ การสนั บ สนุ น แก่ ก ลุ ่ ม เช่ น
หน่ ว ยงานส� ำ นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชน ส� ำ นั ก งาน
สภาเกษตรกร ส�ำนักงานเกษตร ระดับอ�ำเภอ
ระดับจังหวัด
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ตารางที่ 1 : ผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นระหว่างการให้บริการวิชาการและการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
ที่
งานวิจัย
ผู้จัดทำ�
การเผยแพร่
1 ศักยภาพชุมชนและแนวทางการจัดการ กิตติศกั ดิ์ จิตต์เกือ้ และ การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
โลจิสติกส์ ส�ำหรับการผลิตก้อนเห็ดและ
การแปรรูป หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จังหวัดภูเก็ต
2 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน
การแปรรู ป เห็ ด จากชุ ม ชนผลิ ต เห็ ด
อินทรีย์ บ้านลิพอน หัวหาร-บ่อแร่
3 การศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากเห็ ด สู ่ ก ารรั บ รองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จังหวัดภูเก็ต
4 Cost and Profitability for
Mushroom Product

คณะฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่
4:2557 พฤษภาคม 2558

จารุวรรณ พรหมเงิน การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
และคณะฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่
4:2557 พฤษภาคม 2558
กิตติศกั ดิ์ จิตต์เกือ้ และ การประชุ ม วิ ช าการเทคโนโลยี
คณะฯ
อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยา
ราชภัฏพระนคร มิถุนายน 2558
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การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
5 การศึ ก ษาแนวทางในการควบคุ ม หาญพล มิตรวงศ์
คุณภาพดอกเห็ดนางฟ้า โดยใช้เทคนิค
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่
7QC Tools กรณี ศึ ก ษาหมู ่ บ ้ า น
6:2559 กุมภาพันธ์ 2559
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จังหวัด
ภูเก็ต
การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
6 การประยุ ก ต์ ใช้ แ นวคิ ด การควบคุ ม รังสรรค์ พลสมัคร
คุณภาพที่ของเสียเป็นศูนย์ สู่การเพิ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่
ผลิตภาพ ส�ำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
6:2559 กุมภาพันธ์ 2559
ผลิตเห็ดอินทรีย์ จังหวัดภูเก็ต
7 แ น ว ท า ง ก า ร ล ด ค ว า ม สู ญ เ ป ล ่ า จารุวรรณ พรหมเงิน การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
กระบวนการผลิ ต ก้ อ นเชื้ อ เห็ ด ศู น ย์ และคณะฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่
เรียนรู้การผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอน
6:2559 กุมภาพันธ์ 2559
หัวหาร บ่อแร่ หมูบ่ า้ นวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จังหวัดภูเก็ต
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มี ก ารใช้ ค วามรู ้ แ ละเกิ ด การเรี ย นรู ้
ร่วมกัน (Scholarship) นอกจากการใช้ความรู้
ทางวิชาการ ให้แก่สมาชิก หมู่บ้านฯ แกนน�ำ
ชุมชนและคณาจารย์พเี่ ลีย้ งภายในมหาวิทยาลัยฯ
มีส่วนร่วมจัดท�ำและด�ำเนินโครงการ “สุขภาพดี
ด้ ว ยเห็ ด อิ น ทรี ย ์ ” ภายใต้ โ ครงการเชื่ อ มโยง
ผลผลิ ต อิ น ทรี ย ์ แ ก่ ผู ้ บ ริ โ ภค ซึ่ ง มี แ นวว่ า คิ ด
“เห็ ด เปลี่ ย นโลก” มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นา
ต้นแบบการเชื่อมโยงผลผลิตเห็ดอินทรีย์ พืชผัก
อิ น ทรี ย ์ จ ากการด� ำ เนิ น งานของกลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ
ชุมชน ขยายผลสู่เครือข่ายและผู้บริโภคในพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต พัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
และเครือข่าย ให้มีความสามารถเพื่อการจัดการ
การดู แ ลคุ ณ ภาพผลผลิ ต เห็ ด อิ น ทรี ย ์ พื ช ผั ก
อินทรีย์ สูผ่ บู้ ริโภค รวมทัง้ สามารถประชาสัมพันธ์
สื่ อ สารและถ่ า ยทอดความรู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้
สร้างกระบวนการเรียนรูแ้ ละสร้างทัศนคติตอ่ การ
บริโภค ผลผลิตจากเกษตรกรอินทรีย์ในมุมมอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รบั งบประมาณ
สนับสนุนจ�ำนวน 1,100,000 บาท จากส�ำนักงาน
กองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นอกจากนี้
การด� ำ เนิ น งานดั ง กล่ า ว สามารถสร้ า งอาชี พ
แก่นักเรียน ยุวชน เยาวชน เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
จากการลงมือปฏิบัติการ โดยได้ด�ำเนินโครงการ
ระหว่าง เดือนพฤษภาคม 2559 ถึง มิถุนายน
2560 มีจ�ำนวนผู้เข้าร่วมกว่า 1,400 คน ใน
20 โรงเรียน ซึ่งต่อมานักเรียนโรงเรียนบ้านฉลอง
ได้รับประกาศผลงานดีเด่นด้านอาชีพ ผลิตภัณฑ์
สู่อาชีพโรงเรียนดีประจ�ำต�ำบล ปี 2559-2560
ในเมนู “ไส้ อั่ ว เห็ ด ” นอกจากนี้ ท� ำ ให้ เ กิ ด
การพั ฒ นาขยายผลความเชื่ อ มโยงให้ เ กิ ด ขึ้ น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (ภาพที่ 2) โดยจะด� ำ เนิ น งาน

ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2561 ถึงเดือนพฤษภาคม
2561 และมี แ นวโน้ ม การด� ำ เนิ น เช่ น นี้ ไ ปอี ก
ระยะ 3-5
เกิ ด ผลกระทบต่ อ สั ง คมที่ ป ระเมิ น
ได้ (Social impact) ส�ำหรับการพัฒนาชุมชน
ไปยังเครือข่ายอืน่ ๆ คณาจารย์พเี่ ลีย้ งร่วมผลักดัน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เข้าร่วมโครงการ “9101
ตามรอยเท้าพ่อ ใต้รม่ พระบารมี” เพือ่ สร้างอาชีพ
สร้างรายได้จากการเพาะเห็ด ร่วมเรียนรู้การ
บริหารจัดการฟาร์มเห็ด น�ำมาสูก่ ารสร้างคุณภาพ
ชีวิตทั้งแก่กลุ่มตนเองและเครือข่าย นอกจากนี้
ยั ง ได้ ร ่ ว มจั ด ท� ำ ข้ อ เสนอรั บ งบประมาณและ
ด� ำ เนิ น โครงการ เพิ่ ม ศั ก ยภาพและยกระดั บ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย กิจกรรมการ
พั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม ผลิ ต ภาพให้ แ ก่ ก ลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ
ชุมชน (อาหารแปรรูป) ประจ�ำปีงบประมาณ
2561 ซึ่ ง มี ฝ่ า ยพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมการผลิ ต
อุตสาหกรรมพัฒนา มูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
(สถาบั นอาหาร) กระทรวงอุ ตสาหกรรม เป็ น
ผู้สนับสนุน ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ดีขึ้นกว่าเดิม ในแง่มุมด้านเศรษฐกิจอย่างชัดเจน
เป็ น ที่ น ่ า ภาคภู มิ ใจของกลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ
ชุ ม ชนฯ และมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภู เ ก็ ต โดย
เมื่ อ เดื อ นมี น าคม 2561 พลเอก ดาว์ พ งษ์
รัตนสุวรรณ องคมนตรี ซึ่งมีภารกิจเดินทางมา
ติ ด ตามการด� ำ เนิ น งานขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ด้านการพัฒนาท้องถิน่
ตามพระราโชบาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบดินทร
เทพยวรางกู ร รั ช กาลที่ 10 นั้ น ฯพณฯ
ท่านองคมนตรียังได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์
เรียนรู้การผลิตเห็ดอินทรีย์ (ภาพที่ 3) ที่ได้รับ
องค์ความรู้และการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
21

ภาพที่ 2 : แสดงแนวคิดการด�ำเนินงานเชื่อมผลผลิตอินทรีย์สู่ผู้บริโภค

ราชภั ฏ ภู เ ก็ ต และเมื่ อ เดื อ นเมษายน 2561
คุณคณุตน์ ศิโรทศ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ
ได้รับเกียรติการเป็นวิทยากรจิตอาสา จากหน่วย
บัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
โดยกองบั ญ ชาการทหารมหาดเล็ ก ราชวั ล ลภ
รักษาพระองค์ให้เป็น วิทยากร ฝึกอบรมจิตอาสา
“หลักสูตรประจ�ำ” ตามพระราโชบายในหัวข้อวิชา
: การรวมกลุ่มท�ำปัจจัยการผลิตอาหาร : การผลิต
เห็ ด แต่ ล ะชนิ ด ณ กองพั น ฝึ ก ส่ ว นหลั ง
เขตพระราชฐานในพระองค์วิภาวดี (ภาพที่ 4)
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จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น พอจะสรุ ป ได้ ว ่ า
จากการด�ำเนินงานตลอดระยะกว่า 8 ปี ที่ชุมชน
ร่วมกันรวมกลุ่มและกว่า 5 ปีที่มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ภู เ ก็ ต มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ชุ ม ชนแห่ ง นี้
เริ่ ม จากพั นธกิ จบริ ก ารวิ ช าการและบู ร ณาการ
เชื่ อ มโยงสู ่ พั น ธกิ จ อื่ น ๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กลุ ่ ม ฯ
ตามความต้องการขณะทีก่ ลุม่ ฯ ได้ให้ความร่วมมือ
อย่ า งดี ยิ่ ง ไม่ เ พี ย งแต่ ส ่ ง สมาชิ ก เข้ า ร่ ว มรั บ
การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี รั บ ความรู ้ แ ต่ เ พี ย ง
อย่างเดียว แต่ยังร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการ

ภาพที่ 3 : การเยี่ยมชมการด�ำเนินงาน
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
23

เพื่อขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน จากทุน
อืน่ ๆ ท�ำให้เกิดการร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมรับผิดชอบ
เพือ่ ทีจ่ ะท�ำให้การขับเคลือ่ นและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนแห่งนี้เป็นต้นแบบและรูปแบบการท�ำงาน
แบบมี ส ่ ว นร่ ว มอย่ า งยั่ ง ยื น นอกจากการเกิ ด
มรรคผลเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นจากเดิมแล้ว
ยังท�ำให้กลุ่ม คณาจารย์พี่เลี้ยง มหาวิทยาลัย
หน่ ว ยงานภายใน หน่ ว ยงานภายนอกเกิ ด
ความรั ก ในฐานะทั้ ง ที่ เ ป็ น ประชาชน หุ ้ น ส่ ว น
สังคมรอบข้าง เกิดความสามัคคี แบ่งปัน ร่วม
เรี ย นรู ้ ร่ ว มพั ฒ นา ด้ ว ยการน้ อ มน� ำ ศาสตร์
พระราชาในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระราโชบาย
ในหลวงรั ช กาลที่ 10 สู ่ ก ารพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
สู่ประชาชนในพื้นที่ จนสามารถยกระดับกลุ่ม
เล็ก ๆ ซึ่ งแต่ เดิมแตกความสามัคคีกลายเป็น
แหล่ ง เรี ย นรู ้ ที่ ส� ำ คั ญ ในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต รวมถึ ง
สามารถสร้ า งงาน สร้ า งอาชี พ สร้ า งรายได้
สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ แ ก่ ป ระชาชนในชุ ม ชน
น�ำพาท้องถิ่นให้เจริญสู่ความยั่งยืนและพร้อม
เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ธุรกิจชุมชน
อย่ า งยั่ ง ยื น ของสั ง คม “ประเทศไทย 4.0”
(ภาพที่ 5)
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ภาพที่ 4 : เอกสารประกอบการเรียน
การเพาะเห็ดแต่ละชนิด

ภาพที่ 5 : ภาพอนาคตที่คาดหวังของชุมชน

7. ขอเสนอแนะ

การให้การสนับสนุน ส่งเสริมชุมชนฯ นี้หรือแม้กระทั่งชุมชนอื่น ๆ ที่ก�ำลังด�ำเนินงานอยู่
ควรด�ำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ร่วมกันวางแผนงานด�ำเนินงานและปฏิบัติการ
ร่วมกัน ร่วมมองเป้าหมายและสิ่งคาดหวังที่จะเป็นให้สามารถเห็นเป็นรูปธรรมจับต้องได้และมี
แนวทางสู่ความเป็นไปได้ และที่ส�ำคัญยิ่งคือ ต้องระเบิดจากข้างใน ซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง นั่นคือ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นต้องเกิดจากความคิด ความรู้ ความต้องการภายในเป็นแรง
ผลักดันด้วยตนเอง ไม่ใช่เกิดจากคนอื่นมากระตุ้นให้ท�ำ ซึ่งจะน�ำมาสู่ความเข้มแข็งให้ทั้งคนและ
ครอบครัวในชุมชน ที่เข้าไปพัฒนาและสามารถพัฒนาให้เป็นไปสู่ความยั่งยืน
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อาจารย์สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์ และคณะ

1. ที่มาและความส�ำคัญ

ปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต�่ำ ส่งผลกระทบต่อรายได้ในครัวเรือนและคุณภาพชีวิต
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ปั ญ หาราคายางพาราตกต�่ ำ ประเทศไทยมี เ กษตรกรที่ ป ลู ก ยางพารารวม
ทั้งหมดประมาณ 6 ล้านคน หรือร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2558)
ซึ่ ง ใน พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมี เ นื้ อ ที่ ป ลู ก ยางพาราประมาณ 17.73 ล้ า นไร่ ได้ ผ ลผลิ ต
4.20 ล้านตัน และใน พ.ศ. 2558 มีเนื้อที่ปลูกยางพาราประมาณ 18 ล้านไร่ ได้ผลผลิตประมาณ
4.43 ล้านตัน อนึ่งใน พ.ศ. 2557 เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบคิดเป็น 63.08 บาทต่อ
กิโลกรัม ขณะที่ พ.ศ. 2558 มีต้นทุนการผลิตยางแผ่นดิบประมาณ 64.61 บาทต่อกิโลกรัม
(ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) จากปัญหาดังกล่าวท�ำให้รัฐบาลด�ำเนินการตามมาตรการ
และแนวทางต่าง ๆ ในการสร้างเสถียรภาพราคายางพารา 2 แนวทาง คือ 1) มาตรการบริหารจัดการ
การผลิ ต โดยบริ ห ารผลผลิ ต และความต้ อ งการใช้ ย างอย่ า งสมดุ ล และมี น โยบายในการลด
พื้นที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมด้วยการโค่นยางเพื่อปลูกพืชอื่น ซึ่งใน พ.ศ. 2560 ประเทศไทย
มีพื้นที่ปลูกยางประมาณ 23.11 ล้านไร่ และคาดว่าในปีนี้ พ.ศ. 2561 จากมาตรการดังกล่าว
จะช่วยลดพื้นที่ปลูกยางลงประมาณ 2 แสนไร่ จะเหลือเป็นพื้นที่ปลูกยางประมาณ 22.91 ล้านไร่
และ 2) มาตรการการปลูกยางพาราร่วมกับพืชเศรษฐกิจอื่น จากมาตรการของรัฐบาลท�ำให้เกิด
ชนิดชีวมวลจากยางพารา 4 ชนิด คือ 1) ตอ รากและกิ่งก้านไม้ยางพารา 2) ปลายไม้ยางพารา 3)
ปีกไม้ยางพารา และ 4) ขี้เลื่อยและเศษไม้ยางพารา ซึ่งชีวมวลจากยางพาราทั้งสี่ชนิดมีผลผลิต
ประมาณ 32 ตันต่อไร่ นี่คือเชื้อเพลิงชีวมวลส�ำคัญที่สามารถประยุกต์ใช้ในโรงไฟฟ้าชีวมวลและ
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้รัฐบาลมีการปรับนโยบายการปลูกยางพารา โดยการประยุกต์
ใช้ ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
รัชกาลที่ 9 ทรงเน้นย�้ำให้เกษตรกรลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีการแบ่งปันและเสียสละ ซึ่งพระองค์ทรง
วางรากฐานการพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน รั ฐ บาลด� ำ เนิ น การพั ฒ นาด้ า น
พลั ง งานทดแทนโดยการปรั บ นโยบายด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ มตามหลั ก ปรั ช ญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
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มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย
เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย รั บ ใช้ สั ง คม “University
Engagement” เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในการ
สร้างพลังขับเคลื่อนเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
จากการวิ จั ย ไปสู ่ ก ารใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
จึงสร้างนวัตกรรมประหยัดพลังงานขึ้นเพื่อช่วย
เหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราในบริเวณพื้นที่
ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา (Songkhla Lake Basin :
SLB) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลา พัทลุง
และนครศรีธรรมราช ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ถึง
ปัจจุบัน พ.ศ. 2561 มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เทคโนโลยีโดยบูรณาการงานวิจัยและหรืองาน
สร้างสรรค์เพื่อสร้างการเรียนรู้แบบปฏิบัติสู่การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนในพื้นที่ SLB (ภาพ
ที่ 1) โดยใช้เทคโนโลยีเตาชีวมวลประหยัดพลังงาน
ชนิด TLUD (Top-Lit Up-Draft) คณะผู้วิจัย
สร้ า งสรรค์ น วั ต กรรมเตาชี ว มวลชนิ ด TLUD
ที่ ป ระดิ ษ ฐ์ จ ากถั ง โลหะทรงกระบอก มี ห ้ อ ง
เผาไหม้เส้นผ่านศูนย์กลาง 20.30 เซนติเมตร
และมีความลึก 20.30 เซนติเมตร มีการออกแบบ
และการพัฒนาโดยใช้หลักการท�ำงานแบบการ
ผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากชีวมวลแบบอากาศไหลขึ้น
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การพัฒนาห้องเผาไหม้เตาชีวมวลโดย
ใช้หลักการก๊าซซิฟเิ คชัน เป็นการเผาไหมเ ชือ้ เพลิง
ในที่ที่จ�ำกัดปริมาณอากาศท�ำให้เกิดความร้อน
บางส่วนแล้วไปเร่งปฏิกิริยาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เปลีย่ นเชือ้ เพลิงของแข็งให้กลายเป็นก๊าซเชือ้ เพลิง
ทีส่ ามารถติดไฟได ไดแ ก ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
(CO) ไฮโดรเจน (H2) และมี เ ทน (CH4)
การทดสอบสมรรถนะเตาชี ว มวลชนิ ด TLUD
โดยใช้วิธีทดสอบการเดือดของน�้ำปริมาตร 5 ลิตร
และการประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน
บริเวณพื้นที่ SLB มีการวัดค่าประสิทธิภาพเชิง
ความร้อน (Thermal Efficiency ; ) อัตราการ
สิ้นเปลืองพลังงานจ�ำเพาะ (Specific Energy
Consumption ; SEC) ค่าใช้จา่ ยทางด้านพลังงาน
จ�ำเพาะ (Specific Cost Consumption ; SCC)
อัตราการเผาไหม้ (Burning Rate; BR) และ
ก�ำลังไฟ (Firepower; P) โดยใช้เชื้อเพลิงกิ่งไม้
ยางพาราและวั ส ดุ เ หลื อ ทิ้ ง ในสวนยางพารา
ซึ่งส่วนใหญ่จะก�ำจัดโดยเผาทิ้ง ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ดังนั้นการพัฒนา
เทคโนโลยีเตาชีวมวลชนิด TLUD เพื่อแก้ปัญหา
และการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรูแ้ บบพึง่ ตนเอง
การพัฒนาเทคโนโลยีเตาชีวมวลประหยัดพลังงาน
ชนิด TLUD ช่วยสร้างพลังขับเคลื่อนพลังงาน
ทดแทน และน�ำไปสู่การพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็ง
และยั่งยืน

การด�ำเนินงาน: การบูรณาการงานวิจยั กับการบริการวิชาการและการเรียนการสอนแบบมีสว่ นร่วม

ภาพที่ 1 : การพัฒนาเทคโนโลยีเตาชีวมวลประหยัดพลังงานชนิด TLUD แบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ SLB

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพือ่ ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี
เตาชี ว มวลประหยั ด พลั ง งานชนิ ด TLUD
ที่ บู ร ณาการการใช้ ป ระโยชน์ ใ นชุ ม ชนลุ ่ ม น�้ ำ
ทะเลสาบสงขลา
2.2 เ พื่ อ ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ถ ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยี เ ตาชี ว มวลประหยั ด พลั ง งานชนิ ด
TLUD สู่การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน
ลุ่มน�้ำทะเลสาบสงขลา

4. กลุ่มเป้าหมาย

4.1 เครือข่ายวัด โรงเรียนชัยมงคลวิทย์
และชุมชนชัยมงคล ต�ำบลบ่อยาง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา
4.2 โรงเรียนมหาวิชราวุธ ต�ำบลบ่อยาง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
4.3 กลุ ่ ม เกษตรพลั ง งานสร้ า งสรรค์
ชุมชนทุ่งลาน ต�ำบลทุ่งลาน อ�ำเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา
4.4 เทศบาลเมืองเขารูปช้าง และชุมชน
3. ช่วงระยะเวลาด�ำเนินการ
ระยะเวลาด�ำเนินการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 วัดเขาแก้ว ต�ำบลเขารูปช้าง อ�ำเภอเมือง จังหวัด
สงขลา
ถึง พ.ศ. 2561
4.5 วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนหมู ่ บ ้ า นพลั ง งาน
ทางเลือก บ้านป่าพงศ์ ต�ำบลตะโหมด อ�ำเภอ
ตะโหมด จังหวัดพัทลุง
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5. ประโยชน์ที่ ได้รับ

5.1 ด้ า นการเรี ย นการสอน ได้ ก าร
ออกแบบและพั ฒ นาเทคโนโลยี เ ตาชี ว มวล
ประหยัดพลังงานชนิด TLUD เพื่อใช้ประโยชน์
ในการเรียนการสอนกับการบริการวิชาแก่ชุมชน
โดยบูรณาการจากงานวิจยั ในรายวิชา 02032008
แหล่งพลังงานทางเลือก เป็นการเรียนการสอน
โดยการสร้างทักษะการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ โดย
ให้ นั ก ศึ ก ษาแต่ ล ะกลุ ่ ม ออกแบบเตาโดยยึ ด
หลักการ เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาเตาชนิด
TLUD ต้องต้นทุนต�่ำ การประกอบง่ายโดยใช้วัสดุ
ในชุ ม ชน และสนองผลประโยชน์ เชิ ง สั ง คม
เศรษฐกิจ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ก่อเกิด
ประโยชน์ ด ้ า นการเรี ย นรู ้ ข องนั ก ศึ ก ษา และ
นักศึกษาสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ภิกษุ
ครู นักเรียน และชุมชน และสามารถน�ำองค์
ความรู้ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนในพื้นที่
SLB ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 ด้านการบริการวิชาการ มีการน�ำ
เทคโนโลยี เ ตาชี ว มวลประหยั ด พลั ง งานชนิ ด
TLUD ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนในพื้นที่
SLB สู่การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชนที่
เข้มแข็งและยั่งยืน
		 5.2.1 ค ณ ะ ผู ้ วิ จั ย อ า จ า ร ย ์
นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัย มีการร่วม
วางแผน ร่ ว มท� ำ แบบพั น ธมิ ต รและหุ ้ น ส่ ว น
มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ภิกษุ ครู นักเรียน
และชุมชน โรงเรียนชัยมงคลวิทย์ ต�ำบลบ่อยาง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีการพัฒนาเตาชนิด
TLUD และเกิ ด กระบวนการสร้ า งเครื อ ข่ า ย
การเรียนรู้ผ่านสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
30

		 5.2.2 การขยายเครื อ ข่ า ยการ
เรี ย นรู ้ สู ่ ชุ ม ชนทุ ่ ง ลาน อ� ำ เภอคลองหอยโข่ ง
จั ง หวั ด สงขลา ท� ำ ให้ เ กิ ด การแปรรู ป ผลผลิ ต
ทางการเกษตรและการผลิ ต เตาชี ว มวลชนิ ด
TLUD เพื่อการจ�ำหน่ายทั้งในพื้นที่ชุมชนอ�ำเภอ
คลองหอยโข่ง มีการขยายเครือข่ายไปยังพื้นที่
นิ ค มสร้ า งตนเองอ� ำ เภอรั ต ภู มิ จั ง หวั ด สงขลา
และการน�ำไปสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่บริเวณ
รอบ SLB มี ก ารจั ด ตั้ ง กลุ ่ ม เกษตรพลั ง งาน
สร้างสรรค์ชุมชนทุ่งลาน จังหวัดสงขลา
		 5.2.3 การขยายเครื อ ข่ า ยการ
เรี ย นรู ้ จ ากชุ ม ชนทุ ่ ง ลานสู ่ ชุ ม ชนตะโหมด
จังหวัดพัทลุง สู่การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
หมู่บ้านพลังงานทางเลือกบ้านป่าพงศ์ อ�ำเภอ
ตะโหมด จังหวัดพัทลุง (ภาพที่ 2A)
		 5.2.4 การเกิดเครือข่ายการเรียนรู้
ทั้งในโรงเรียนและชุมชน อ�ำเภอคลองหอยโข่ง
จั ง หวั ด สงขลา และมี ก ารผลิ ต เตาชี ว มวล
ประหยัดพลังงานชนิด TLUD เพื่อการจ�ำหน่าย
ผ่านทางเฟซบุ๊ก โดยวิทยากรชุมชน มีการจัดท�ำ
แฟนเพจ “เตาพอเพียง” และ “เตาแก๊สชีวมวล
900 บาท เตาประหยั ด พลั ง งาน” เกิ ด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในชุมชน SLB และการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ทั่วประเทศไทย
		 5.2.5 การสร้ า งเครื อ ข่ า ยการ
เรี ย นรู ้ ร ะหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย โดยนั ก ศึ ก ษา
ได้เข้าร่วม “การประกวดโครงงานและเทคโนโลยี
บริการวิชาการแก่ชุมชน และด้านสหกิจศึกษา”
ในการเข้ า ร่ ว มประชุ ม วิ ช าการ “การประชุ ม
วิ ช าการระดั บ ปริ ญ ญาตรี ท างวิ ท ยาศาสตร์
วิ ศ วกรรมศาสตร์ และทรั พ ยากร ครั้ ง ที่ 5

(SER2016) ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559
ณ มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ อ� ำ เภอท่ า ศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการน�ำเสนอโครงงาน
เรื่อง “เทคโนโลยีเตาชีวมวลประหยัดพลังงาน
กั บ การบู ร ณาการใช้ ป ระโยชน์ ใ นชุ ม ชนอย่ า ง
ยั่งยืน” การน�ำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย
ได้รับรางวัล Spirit Award (ภาพที่ 3A)
นอกจากนี้มีการสร้างเครือข่ายการเรียน
รู้ผ่านโทรทัศน์ดิจิทัล และผ่านทาง YouTube
จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชมุ ชนในพืน้ ที่ SLB
ผ่ า นทางจั ง หวั ด เคลื่ อ นที่ โดยมี ก ารเผยแพร่
รายงานข่าว เรือ่ ง “พลังงานทางเลือกใหม่ เตาแก๊ส
ชีวมวล” เป็นการรายงานข่าวของสุภาวดี บุญมี
เผยแพร่ทาง www.youtube.com: https://

www.youtube.com/ watch?v=
aaXGXYWcM9I มี เ ผยแพร่ เ มื่ อ วั น ที่ 3
มกราคม 2560 และการเสนอข่าวเทีย่ ง NBT HD2
รายงาน พลังงานทางเลือก “เตาแก๊สชีวมวล”
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 มีการเผยแพร่ทาง
Newsnbt Thailand โดยเผยแพร่ เ มื่ อ 12
กุมภาพันธ์. 2560 (ภาพที่ 2B) และเผยแพร่
ทางสถานี วิ ท ยุ FM มอ 88.0 MHz. เรื่ อ ง
“เตาชีวมวลประหยัดพลังงาน” การถ่ายทอดสด
ในรายวิทยุ “รายการสภากาแฟ” สถานีวิทยุ
กระจายเสียง ม.สงขลานครินทร์ และมีการน�ำ
เทคโนโลยีเตาชนิด TLUD ไปร่วมสืบสานประเพณี
และวัฒนธรรมไทย เช่น การหล่อเทียนพรรษา
และการทอดขนมสารทเดือนสิบเพื่อการสืบสาน

(B)

(A)
ภาพที่ 2: การถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาชีวมวลชนิด TLUD ในวิสาหกิจชุมชนหมู่บ้านพลังงานทางเลือก
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ประเพณีภาคใต้ของไทย ซึ่งท�ำให้เกิดประโยชน์
ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefit)
5.3 ด้านการวิจัย เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นหรือชุมชน
มีความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีเตาชนิด TLUD
ให้เหมาะสมกับกิจกรรมในชุมชน จึงมีแนวทาง
ร่วมกันแก้ปัญหาหรือการค้นหาองค์ความรู้ใหม่
ที่จะพัฒนาเตาชนิด TLUD เป็นกระบวนการ
พัฒนางานวิจยั โดยการสร้างความร่วมมือระหว่าง
นักวิจัยและตัวแทนชุมชน ก่อให้เกิดองค์ความรู้
เทคโนโลยีเตาชนิด TLUD ที่มีต้นทุนการผลิตต�่ำ
และน�ำไปใช้ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเกิด
การเรียนรู้ร่วมกัน และน�ำไปสู่ผลงานวิชาการ
(Knowledge sharing and Scholarship)
นักวิจยั มีการถ่ายทอดองค์ความรูท้ ไี่ ด้จากการวิจยั
เทคโนโลยี เ ตาชี ว มวลประหยั ด พลั ง งานชนิ ด
TLUD และการพั ฒ นาชุ ม ชนแบบบู ร ณาการ
ที่ยั่งยืน
		 5.3.1 การเข้ า ร่ ว มการประชุ ม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28
ประจ� ำ ปี 2561 ภายใต้ หั ว ข้ อ : งานวิ จั ย
และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
โดยการน�ำเสนอผลงานวิจยั เรือ่ ง ปัจจัยของขนาด
ห้ อ งเผาไหม้ แ ละความชื้ น เชื้ อ เพลิ ง ที่ มี ผ ลต่ อ
สมรรถนะเตาชี ว มวลชนิ ด TLUD และ เรื่ อ ง
เทคโนโลยี เ ตาชี ว มวลประหยั ด พลั ง งานชนิ ด
TLUD และการพั ฒ นาชุ ม ชนแบบบู ร ณาการ
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ที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561
ณ โรงแรมบี พี สมิ ห ลา บี ช อ� ำ เภอเมื อ ง
จังหวัดสงขลา
		 5.3.2 การจั ด นิ ท รรศการในงาน
นิ ท รรศการวิ ช าการ มทร.ศรี วิ ชั ย แฟร์ 2017
เรื่อง เตาชีวมวลประหยัดพลังงานชนิด TLUD
สู่การประยุกต์ใช้ในชุมชน ระหว่างวันที่ 7-10
กุ ม ภาพั น ธ์ 2560 และการแสดงงานนิ ท รรศ
การวิ ช าการ มทร.ศรี วิ ชั ย แฟร์ 2018 เรื่ อ ง
“เตาประหยั ด พลั ง งานส� ำ หรั บ อุ ต สาหกรรม
ครั ว เรื อ น” ซึ่ ง งานวิ จั ย เทคโนโลยี เ ตาชี ว มวล
ประหยัดพลังงานชนิด TLUD ได้รับเลือกเป็น
“งานวิจัยเด่น มทร.ศรีวิชัย” ระหว่างวันที่ 17-19
มกราคม 2561 และการจัดนิทรรศการ ในงาน
แสดงนิทรรศการ Regional Research Expo
2018 ในระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2561
ณ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย
(ภาพที่ 3B)
		 5.3.3 การน�ำนวัตกรรมจากผลงาน
วิจัยเพื่อเข้าสู่การขอรับอนุสิทธิบัตร ชื่อผลงาน
“เตาประหยัดพลังงานส�ำหรับอุตสาหกรรมครัว
เรือน” เลขที่ค�ำขอ 1703001114 และคณะ
ผู้วิจัยประดิษฐ์ร่วมนักวิจัยชุมชน โดยตัวแทน
ชุ ม ชนเป็ น ผู ้ ข อรั บ อนุ สิ ท ธิ บั ต ร ชื่ อ ผลงาน
“เตาภู มิ ป ั ญ ญาประหยั ด พลั ง งานส� ำ หรั บ ครั ว
เรือน” เลขที่ค�ำขอ 1703001044 ซึ่งผลการวิจัย

เกิดผลกระทบต่อสังคมทีป่ ระเมินได้ (Measurable
social impact) โดยชุมชนมีการประยุกต์ใช้
พลังงานทดแทนในชุมชนทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

6. สรุปผลการด�ำเนินงานและประเด็น
ส�ำคัญที่ ไดจากการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรม

ภาพที่ 3 : การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เตาชีวมวล
ชนิด TLUD ในการประชุมวิชาการและการจัด
นิทรรศการ

		 6.1 ด้านสิ่งแวดล้อม การใช้เตา
พลังงานชีวมวลชนิด TLUD มีประโยชน์ด้านการ
ประหยั ด พลั ง งานและเป็ นมิ ต รกั บสิ่ ง แวดล้ อ ม
เป็นการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรอย่างคุ้มค่า และลดปริมาณการปล่อย
แก๊ ส เรื อ นกระจก ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา
Bhattacharya and Salam, 2002 มีการศึกษา
เปรี ย บเที ย บระหว่ า งก๊ า ซหุ ง ต้ ม (LPG) และ
ก๊ า ซเชื้ อ เพลิ ง ชี ว มวล น� ำ ไปใช้ เ ป็ น เชื้ อ เพลิ ง
ในเครื่องยนต์สันดาปภายในเพื่อผลิตไฟฟ้าใน
ระบบการผลิตขนาดเล็กพบว่า แก๊สหุงต้ม (LPG)
จะปล่อยก๊าซเรือนกระจก 196 g-CO2/MJ ใน
ขณะที่ เ ตาชี ว มวลปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก 2
g-CO2/MJ เหมาะส�ำหรับการผลิตไฟฟ้าในชุมชน
6.2 ด้านการเกษตร มีขี้เถ้าจากกระบวนการ
ก๊าซซิฟิเคชัน จะมีปริมาณคาร์บอนจ�ำนวนมาก
ซึ่ ง เมื่ อ น� ำ ไปเป็ นปุ ๋ ย จะช่ วยกั ก เก็ บน�้ ำ และสาร
อาหารในดิน จะช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของดิน
และส่งผลดีต่อการปลูกพืช
6.3 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน เกิดอาสา
สมัครอนุรกั ษ์พลังงานทางเลือกสูก่ ารใช้ประโยชน์
ในชุมชนแบบบูรณาการที่ยั่งยืน มีการผลิตเตา
ชีวมวลชนิด TLUD ในครัวเรือน ชุมชน และมี
การสร้างเครือข่ายการเรียนรูด้ า้ นพลังงานทดแทน
และการอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่ชุมชน SLB
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6.4 ด้านเศรษฐกิจ ชุมชนมีการสร้าง
ความร่ ว มมื อ กั บ ภาคี ส มาชิ ก ต่ า ง ๆ และเกิ ด
เครือข่ายเรียนรู้ในชุมชน สามารถผลิตเตาชีวมวล
เพื่อจ�ำหน่ายในชุมชนและทั่วประเทศไม่น้อยกว่า
300 ใบ สามารถสร้างรายได้มากกว่า 150,000
บาทต่อปี (300 ใบ x 500 บาท) ลดรายจ่าย
จากการใช้แก๊สหุงต้มอย่างน้อย 38,000 บาท
ต่อเดือน หรือเท่ากับ 456,000 บาทต่อปี (300
ใบ x 1,520 บาท)
6.5 ด้ า นฐานเรี ย นรู ้ เ กษตรพลั ง งาน
เกิดฐานเรียนรูส้ ร้างสรรค์ชมุ ชน โดยน�ำเทคโนโลยี
เตาชี ว มวลชนิ ด TLUD ไปใช้ แ ปรรู ป ผลิ ต ผล
ทางการเกษตร มี ฐ านเรี ย นรู ้ ใ นชุ ม ชนทุ ่ ง ลาน
2 ฐานเรียนรู้ และฐานเรียนรู้ชุมชนบ้านป่าพงศ์
1 ฐานเรียนรู้ สามารถสร้างวิทยากรชุมชนจ�ำนวน
12 คน ในปี พ.ศ. 2559-2560 สามารถถ่ายทอด
เทคโนโลยีเตาชีวมวลชนิด TLUD สู่ “โครงการ
หมู่บ้านพลังงานทางเลือก” ในชุมชนตะโหมด
จังหวัดพัทลุง และเกิดฐานเรียนรู้เกษตรพลังงาน
ในพื้นที่ชุมชน SLB มีการเรียนรู้การปลูกพืชร่วม
ยางทั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลา และพัทลุง มีการ
แก้ปัญหาราคายางตกต�่ำโดยการปลูกพืชร่วมยาง
ตามแนวคิ ด ธรรมชาติ เป็ น พื ช ที่ ขึ้ น เองตาม
ธรรมชาติ ใ นสวนยาง แต่ แ นวคิ ด นี้ พ บได้ น ้ อ ย
ในพืน้ ที่ และแนวคิดการจัดหาพืชมาปลูกร่วมยาง
ใครชอบปลูกต้นไม้อะไรก็หามาปลูก มีการปลูก
เป็นแถวเป็นแนวอย่างเป็นระเบียบ ได้แก่ ไม้ป่า
เศรษฐกิจ ไม้เศรษฐกิจโตเร็ว และไม้ผล เป็นการ
สนองนโยบายรั ฐ บาลตามมาตรการการปลู ก
ยางพาราร่วมกับพืชเศรษฐกิจอืน่ เป็นรูปแบบหนึง่
ในการสร้ า งวั ส ดุ ชี ว มวลในสวนยางพาราเพื่ อ
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ทดแทนไม้ยางพาราที่มีการตัดโค่น นอกจากนี้
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้เกษตรพลังงานสร้างสรรค์ชุมชนในยุค
ไทยแลนด์ 4.0

7. ข้อเสนอแนะ

การเรียนรูข้ องนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ�ำเป็นต้องสร้าง
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ รู ป แบบปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้
สอดคล้ อ งกั บ อั ต ลั ก ษณ์ “บั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ ”
การเรี ย นการสอนจึ ง สอดคล้ อ งกั บ การท� ำ งาน
เชิงวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคม
“University Engagement” การเรียนการสอน
บูรณาการร่วมกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดย
ใช้หลักร่วมคิดร่วมท�ำแบบหุ้นส่วน สร้างฐาน
เรียนรู้ในชุมชนเป็นที่ฝึกทักษะผลิตเตาชีวมวล
ชนิ ด TLUD ใช้ ใ นครั ว เรื อ นและชุ ม ชน
สร้ า งกระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มโดยใช้ กิ จ กรรม
ทีห่ ลากหลายโดยใช้ความต้องการของโรงเรียนวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และภาคี
เครือข่ายพลังประชาคม SLB มีการใช้เทคโนโลยี
เป็นกลไกในการสร้างพลังการขับเคลื่อนชุมชน
ภายใต้หลักการผลิตเทคโนโลยีเตาชีวมวลชนิด
TLUD แบบ “ง่าย ใช้ได้จริง ใครใครก็เข้าถึงได้
สร้างเครือข่ายเรียนรู้สู่ชุมชน” เกิดความเชื่อมั่น
และความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดผลกระทบ
ต่อสังคมที่ประเมินได้ (Social impact) ในชุมชน
เป้ า หมายทั้ ง 5 ชุ ม ชน และพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย
การเรี ย นรู ้ ผ ่ า นสั ง คมออนไลน์ เกิ ด สั ง คมแห่ ง
การเรียนรู้ (Social knowledge) ในยุคไทยแลนด์
4.0 อย่างยั่งยืน
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ดร.ศศินันท์ วาสิน1

ที่มาและความส�ำคัญ

โครงการดู แ ลผู ้ สู ง อายุ ที่ บ ้ า นโดยจิ ต อาสาหมอจิ๋ ว เป็ น การแก้ ป ั ญ หาสุ ข ภาพแนวใหม่
โดยการปรับนโยบายและแผนการด�ำเนินงานด้านสุขภาพเป็นการบริการเชิงรุก ที่มุ่งส่งเสริมสุขภาพ
ของผู ้ สู ง อายุ ต ามสภาพปั ญ หาและความต้ อ งการของชุ ม ชน โดยใช้ เ ยาวชนอายุ 9 – 14 ปี
เป็นแกนน�ำครอบครัว เพื่อดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวและชุมชน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นพี่เลี้ยง เพื่อสร้างทัศนคติและทักษะในการดูแลสุขภาพมุ่งให้ความรู้
ทางด้านการดูแลสุขภาพตนเองและผูอ้ นื่ และเพือ่ สร้างให้เยาวชนมีจติ ส�ำนึกในการเสียสละแก่สว่ นรวม

สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน โทร 02-5022345 ต่อ 1779,1780; e- mail :
sasinan5563@gmail.com
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โครงการนี้ด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.
2549 มีจุดเริ่มต้นจาก ชุมชนต้องการแก้ปัญหา
เรื่องเยาวชนมั่วสุมกันในช่วงปิดเทอมและไม่ค่อย
ไม่สัมพันธภาพระหว่างกันในชุมชน ปัญหาเรื่อง
สิ่งแวดล้อมและการควบคุมโรคระบาดในชุมชน
ทางโรงพยาบาลชลประทานจึงได้ร่วมกับชุมชน
จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารกั บ เยาวชนในชุ ม ชน
เรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มและการควบคุ ม โรค ภายใต้
โครงการอาสาสมัครรุ่นจิ๋ว ในปี พ.ศ. 2549 และ
ต่ อ มาได้ พั ฒ นาโครงการเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ปั ญ หาและความต้ อ งการของชุ ม ชนจึ ง มาเป็ น
หมอจิ๋ ว ประจ� ำ บ้ า นเพื่ อ ดู แ ลคนในครอบครั ว
ชุมชน และสังคม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึง
ปัจจุบัน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2559 ได้ร่วมปฏิบัติงาน
บริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนของมหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ และได้ลงพื้นที่ในชุมชนจังหวัด
สระแก้ ว ร่ ว มกั บ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ต�ำบลหนองสังข์ อ�ำเภออรัญประเทศ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลหนองแวง อ�ำเภอโคกสูง
และ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บลบ้ า น
ท่าช้าง อ�ำเภอวัฒนานคร พบว่า ปัญหาชุมชน
และความต้องการคล้าย ๆ กันคือต้องการแก้
ปัญหาเยาวชนและปัญหาเรื่องผู้สูงอายุ จึงได้
น�ำเสนอโครงการการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านโดยจิต
อาสาหมอจิ๋ว และได้รับความร่วมมือจากชุมชน
สาธารณสุ ข อ� ำ เภออรั ญ ประเทศ สาธารณสุ ข
อ�ำเภอโคกสูง และโรงพยาบาลอรัญประเทศ

เพือ่ ให้จติ อาสาหมอจิว๋ และอาสาสมัครสาธารณสุข
ได้แลกเปลี่ยนความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
ช่วงระยะเวลา
พฤศจิกายน 2560 - มิถุนายน 2561
กลุ่มเป้าหมาย
ต�ำบลหนองสังข์ อ�ำเภออรัญประเทศ
ต�ำบลหนองแวง อ�ำเภอโคกสูง และต�ำบลหนอง
หมากฝ้าย อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ประกอบด้ ว ย จิ ต อาสาหมอจิ๋ ว (เด็ ก ที่ มี อ ายุ
ระหว่าง 9-14 ปี) อาสาสมัครสาธารณสุข และผู้
สูงอายุ
ประโยชน์ที่ได้รับ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

หลังจากท�ำโครงการพบว่า จิตอาสาหมอจิ๋วได้มี
ความรู้ด้านสุขภาพ สามารถน�ำไปใช้ได้จริงกับ
คนในครอบครั ว และในชุ ม ชน และยั ง พบว่ า
โครงการนี้ยังสามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้
กับหมอจิว๋ ทางด้านการดูแลสุขภาพ ท�ำให้หมอจิว๋
อยากเป็นหมอ พยาบาล เพื่อดูแลสุขภาพคนใน
ครอบครัวและชุมชน
ด้านเศรษฐกิจ
ท�ำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้น โดยเฉพาะ
ด้านสุขภาพ ท�ำให้ป่วยน้อยลง ความถี่ในการไป
พบแพทย์ลดลง ท�ำให้ค่าใช้จ่ายลดลง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้จิตอาสาหมอจิ๋วและอาสาสมัคร ด้านสังคม
สาธารณสุขมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ - จิตอาสาหมอจิ๋ว และอาสาสมัครสาธารณสุขพี่
ในการดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว ชุมชน และสังคม เลีย้ ง น�ำความรูใ้ นการอบรมไปดูแลผูส้ งู อายุทเี่ ป็น
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โรคเรื้อรังในชุมชน ท�ำให้ผู้ป่วยในชุมชนมีก�ำลังใจ
มากขึ้น และสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น
- จิตอาสาหมอจิว๋ สามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปช่วย
งานสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล (รพ.สต.) ได้ เช่น ไปร่วมเยีย่ มบ้าน คัดกรอง
ผู้ป่วยเบื้องต้น เป็นต้น
- เพิ่มสัมพันธภาพในชุมชน ระหว่างเด็ก ผู้ใหญ่
และผู้สูงอายุ นอกจากนี้ จิตอาสาหมอจิ๋วสามารถ
ช่วยงานด้านสาธารณสุข และด้านสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนได้ ท�ำให้เกิด ชมรมจิตอาสาหมอจิ๋ว ขึ้น
ด้านสิ่งแวดล้อม
จิตอาสาหมอจิ๋ว และ อสม.พี่เลี้ยง สามารถให้
ก�ำลังใจและปรับปรุงสิง่ แวดล้อม เช่น ความสะอาด
ของที่อยู่อาศัย เพื่อให้ผู้ป่วยมีความสะดวกสบาย
ท�ำให้ผู้ป่วยมีก�ำลังใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สรุปผลการด�ำเนินงาน
โครงการนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเน้นการ
สอนทักษะในการท�ำงาน โดยแบ่งเป็นกลุ่มมีฐาน
ความรู้ในแต่ละฐาน ได้ให้หมอจิ๋วลงมือท�ำจริงใน
ทุกฐาน เช่น การปฐมพยาบาล ฐานสัญญาณชีพ
ฐานโรคเรื้อรัง ฐานอาหารโภชนาการ ฐานออก
ก�ำลังกาย ฐานโรคไข้เลือดออกและโรคซิกก้า และ
ฐานป้องกันการตัง้ ครรภ์ เป็นต้น และหลังจากนัน้
ก็จะลงไปชุมชนเพื่อติดตามประเมินผล ซึ่งพบว่า
เยาวชนทีเ่ ป็นหมอจิว๋ มีความใกล้ชดิ กับผูส้ งู อายุใน
ครอบครัวและชุมชนมากขึ้น เด็กๆ มีความภูมิใจ
ที่ ไ ด้ ผ ่ า นการอบรมการเป็ น หมอจิ๋ ว และมี แรง
บันดาลใจในการดูแลสุขอนามัยของตนเอง คนใน
ครอบครั ว และชุ ม ชน และบางคนบอกว่ า ใน
อนาคตอยากเรียนให้จบเป็นหมอมาช่วยรักษาคน
การลงชุมชนเพือ่ ติดตามการท�ำงานของหมอจิว๋ ใน

ครั้ ง นี้ ได้ เ ห็ น วิ ถี ชี วิ ต ชาวบ้ า นที่ อ ยู ่ กั น แบบ
ครอบครัวใหญ่ เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ดแู ลกันทุกครัวเรือน
ถึงแม้หมอจิ๋วจะมีวิชาความรู้ด้านสุขศึกษาเพียง
ขัน้ พืน้ ฐานแต่กส็ ามารถท�ำหน้าทีไ่ ด้โดยเฉพาะการ
ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง เดินไม่ได้ นอนติด
เตียง ซึ่งต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพราะการ
นอนติดเตียงจะท�ำให้ข้อบริเวณต่างๆ ยึด กล้าม
เนือ้ อ่อนแรง จ�ำเป็นต้องออกก�ำลังกายฟืน้ ฟูกล้าม
เนื้อเป็นประจ�ำ และหมอจิ๋วสามารถช่วยได้และ
สนุกไปกับการสอนออกก�ำลังกายด้วย เป้าหมาย
และผลส�ำเร็จของการท�ำงานจึงไม่ใช่เป้าหมายของ
โครงการเพียงอย่างเดียว แต่เป้าหมายที่แท้จริง
คือให้ทุกคนที่ผ่านการอบรมมีความรู้ ความสุข
และสนุกในการท�ำงานด้วย และทุกครั้งหลังจาก
ท�ำโครงการเสร็จสิ้นก็จะมีการประเมินหรือถอด
บทเรียนในการท�ำงาน ซึ่งพบทั้งความส�ำเร็จและ
ปัญหาอุปสรรคแต่ทมี งานทุกคนก็มแี รงบันดาลใจ
ที่จะท�ำงานต่อไป เพราะผลที่เราได้รับการท�ำงาน
ในโครงการนี้คือ “เราได้สร้างแรงบันดาลใจให้
เยาวชน”
ดังตัวอย่าง เด็กหญิงพลอยชมพู เพียรผึ้ง อายุ 13
ปี หมอจิ๋วรุ่นที่ 1 กล่าวว่า “ภายในหนึ่งปี มันอาจ
จะเป็นระยะสัน้ ๆ แต่มนั มีคณ
ุ ค่าต่อตัวฉันมาก เรา
กว่าจะได้เป็นหมอจิ๋วต้องใช้เวลา การเป็นหมอจิ๋ว
ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ”
เด็กชายอนันตชัย ค�ำสมัย อายุ 15 ปี หมอจิ๋วรุ่น
ที่ 1 กล่าวว่า “ผมได้ช่วยคนที่ถูกสุนัขกัด โดยการ
เอาสบู่มาล้างแผล แล้วพาส่งโรงพยาบาล ผมได้
ช่วยเหลือคนเจ็บ ผู้สูงอายุ ผมดีใจและผมมีความ
สุข”
เด็กหญิงขวัญจิรา โกเมน อายุ 14 ปี หมอจิ๋วรุ่นที่
1 กล่าวว่า “ดิฉันดีใจมากที่ได้มาเป็นส่วนร่วมใน
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โครงการหมอจิ๋ว ฉันได้น�ำการอบรมที่ได้ไปใช้กับ
คุณยาย เพราะว่าคุณยายเป็นโรคเบาหวานและ
อ้วน ฉันเลยให้คณ
ุ ยายออกก�ำลังกายโดยการแกว่ง
แขนทุกวันและไม่ให้กินอาหารที่มีไขมันสูงและ
อาหารรสเค็ม แต่คณ
ุ ยายไม่ฟงั หรอกค่ะ พอถึงวัน
หมอนัดไปตรวจ เบาหวานก็เพิม่ ขึน้ ตอนนีค้ ณ
ุ ยาย
จึงเริ่มควบคุมอาหารแล้วและก็ออกก�ำลังกายแต่
ไม่บ่อยมากและกินผักผลไม้ สุขภาพก็ดีขึ้น”
จากการลงพื้นที่ชุมชนผลที่ได้กลับมาคือผู้ป่วยที่
บ้ า นมี สุ ข ภาพดี ขึ้ น จากผู ้ ป ่ ว ยที่ เ ดิ น ไม่ ไ ด้ ม า
ประมาณ 1 ปี ไม่กล้าเดิน แต่ไม่ได้มีปัญหาเรื่อง
กระดูก เมื่อหมอจิ๋วและพี่เลี้ยงไปเยี่ยมสามารถ
ท�ำให้ผปู้ ว่ ยมีกำ� ลังใจและมีความมัน่ ใจทีจ่ ะเดิน จน
ในที่ สุ ด ก็ ส ามารถลุ ก ขึ้ น เดิ น ได้ และยั ง สร้ า ง

สัมพันธภาพที่ดีทั้งในครอบครัว ชุมชน และสังคม
ท�ำให้เยาวชนมีความรู้ความมั่นใจและกล้าที่จะ
เป็นจิตอาสาหมอจิว๋ ในการดูแลสุขภาพของคนใน
ครอบครั ว และชุ ม ชน ที่ ส� ำ คั ญ คื อ ได้ ส ร้ า งแรง
บันดาลใจให้กับหมอจิ๋วและสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
การดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่น
ผลการด�ำเนินงาน โครงการการดูแลผู้สูงอายุโดย
จิตอาสาหมอจิ๋วปี 2561
จากการทดสอบความรู้ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ
การดูแลผู้ป่วยที่บ้านโดยจิตอาสาหมอจิ๋ว พบว่า
จ�ำนวนผู้ส่งแบบทดสอบ 50 คน ก่อนการอบรม
ผู้เข้าร่วมการอบรม มีคะแนนสูงสุด 11 คะแนน
หลังการอบรมมีคะแนนสูงสุด 16 คะแนน

ตารางที่ 1: แสดงความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม

คะแนน

ค่าเฉลี่ย

ก่อนการอบรม
หลังการอบรม

5.84
10.46

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
2.316
2.887

จากตารางที่ 1 พบว่า หลังการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมมี
คะแนนความรู้ (ค่าเฉลีย่ = 10.46 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
= 2.887 เพิ่มขึ้นจากก่อนการอบรม ค่าเฉลี่ย =

5.84 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน = 2.316 ) อย่าง
มีนัยส�ำคัญ (t= -9.973 ,p< .000) แสดงว่า
คะแนนทดสอบความรู ้ ห ลั ง การอบรม มี ค ่ า
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t

p-value

-9.973

.000

มากกว่าคะแนนทดสอบความรู้ก่อนการอบรม
จิตอาสาหมอจิว๋ มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์
ในการดูแลผูส้ งู อายุในครอบครัว ชุมชน และสังคม
จิ ต อาสาหมอจิ๋ ว ได้ แ ลกเปลี่ ย นความรู ้ ที่ ไ ด้ ไ ป
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อครอบครัว
ชุ ม ชน และสั ง คม จากการท� ำ แบบประเมิ น
จ�ำนวน 48 คน (ดังตารางที่ 2)

ตารางที่ 2: แสดงร้อยละความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

รายการ

1.วิทยากรมีความรอบรู้ใน
เนื้อหา
2.วิทยากรมีความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้
3.ท่านได้รับความรู้ แนวคิด
ทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆ
จากการประชุม
4.ท่านสามารถนำ�สิ่งที่ได้รับ
จากการอบรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
5.ความพึงพอใจในภาพรวม

ระดับความพึงพอใจ (ร้อย
ละ)
ปานกลาง
มาก
มากทีส่ ดุ

การคำ�นวณค่าสถิติ
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน
4.35
.729

แปลค่า
มากทีส่ ดุ

14.6

35.4

50.0

16.7

33.3

50.0

4.25

.957

มากทีส่ ดุ

8.3

37.5

54.2

4.46

.651

มากทีส่ ดุ

12.5

29.2

58.3

4.46

.713

มากทีส่ ดุ

12.5

14.6

72.9

4.60

.707

มากทีส่ ดุ

พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้แนวคิด
ทักษะ และประสบการณ์ใหม่ๆจากการประชุม
มาก – มากทีส่ ดุ คิดเป็น ร้อยละ 91.7 และสามารถ
น� ำ สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ จากโครงการไปใช้ ใ นการท� ำ งาน
ระดับมาก-มากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 87.5 ความ
พึงพอใจภาพรวมในการจัดโครงการระดับมากมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 87.5
และเมื่อค�ำนวณค่าสถิติ พบว่า จิตอาสา
หมอจิ๋ว มีความพึงพอใจการจัดโครงการในภาพ
รวม มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.60) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและ
ประสบการณ์ใหม่ๆจากการประชุม มากที่สุด (ค่า

เฉลี่ย=4.46) และสามารถน�ำสิ่งที่ได้รับจากการ
อบรมไปใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน มากที่ สุ ด (ค่ า
เฉลีย่ =4.46) วิทยากรมีความรอบรูใ้ นเนือ้ หา มาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.35) วิทยากรมีความสามารถใน
การถ่ายทอดความรู้ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.25)
จากการอบรม พี่เลี้ยงจิตอาสาหมอจิ๋ว มี
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการดูแลผู้สูง
อายุในครอบครัว ชุมชน และสังคม จิตอาสาหมอ
จิว๋ ได้แลกเปลีย่ นความรูท้ ไี่ ด้ไปปฏิบตั งิ านได้อย่าง
มีประสิทธิภาพต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม
จากการท�ำแบบประเมิน จ�ำนวน 30 คน (ดังตาราง
ที่ 3)
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ตารางที่ 3 : แสดงร้อยละความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
รายการ

ระดับความพึงพอใจ (ร้อย
ละ)
มาก
มากที่สุด

การคำ�นวณค่าสถิติ

1 การประชาสัมพันธ์
2. วิธีการในการอบรม

76.7
53.3

23.3
46.7

4.13
4.40

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.571
.621

3. ท่านได้รับความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติได้
4. ท่านสามารถนำ�สิ่งที่ได้รับจาก
การอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน
5.ความพึงพอใจในภาพรวม

53.3

46.7

4.50

.509

มากที่สุด

46.7

53.3

4.47

.629

มากที่สุด

43.3

56.7

4.53

.571

มากที่สุด

พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ความเข้าใจ
และสามารถน�ำไปปฏิบัติได้ มาก – มากที่สุด คิด
เป็น ร้อยละ 100 และสามารถน�ำสิ่งที่ได้รับจาก
การอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน ระดับมาก-มาก
ที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 100 ความพึงพอใจภาพ
รวมในการจัดโครงการ ระดับมาก-มากที่สุด คิด
เป็น ร้อยละ 100
และเมือ่ ค�ำนวณค่าสถิติ พบว่า พีเ่ ลีย้ งจิต
อาสาหมอจิ๋ว มีความพึงพอใจการจัดโครงการใน
ภาพรวม มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.53) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถปฎิบัติได้ มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.50) และ
สามารถน�ำสิ่งที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.47) วิธีการใน

42

ค่าเฉลี่ย

แปลค่า
มากที่สุด
มากที่สุด

การอบรม มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.40) และการ
ประชาสัมพันธ์ (ค่าเฉลี่ย=4.13)
ข้อเสนอแนะ
1. ควรปรับเปลีย่ นหลักสูตรการอบรมจิต
อาสาหมอจิ๋วให้สอดคล้องกับความต้องการใน
แต่ละบริบทของพื้นที่
2. ควรขยายโครงการการดูแลผู้สูงอายุที่
บ้านโดยจิตอาสาหมอจิ๋วไปในโรงเรียนหรือชุมชน
อื่นๆ
3. ควรมีการเขียนแผนประจ�ำปี ร่วมกับ
สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เพื่อบรรจุเข้าในแผน
ของจังหวัดเพื่อความยั่งยืนของโครงการ
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โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทุกกลุ่มในชุมชนเขต
อ�ำเภอองครักษ์
อย่างมีส่วนร่วม: การพัฒนาแกนน�ำเพื่อการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตและการดูแลจัดการโรคเรื้อรัง
Participated Development Quality of Life program in all
Elderly Groups, Ongkaruk District: Enhancing
Community Leaders to Promote Quality of Life and
Chronic Illness Care Management
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เรืออากาศเอกหญิงจิรวรรณ อินคุ้ม1
ที่มาและความส�ำคัญ
จากรายงานส�ำนักงานสถิติแห่งชาติในการส�ำรวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย (2557)
พบว่า มีจ�ำนวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งบ่งชี้ว่าประเทศไทยก�ำลังก้าว
เข้าสู่ “สังคมสูงอายุ” การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุอย่างมากเช่นนี้ ส่งผลต่อต่อนโยบายด้านการ
ดูแลสุขภาพของประชากร ด้วยวัยสูงอายุมกั จะมีกำ� ลังถดถอยความสามารถในการด�ำรงชีวติ อย่างเป็น
อิสระลดลง (ความสามารถในการด�ำรงชีวิตอย่างเป็นอิสระ หมายถึง บุคคลสามารถท�ำกิจกรรมต่างๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ในการด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันด้วยตนเอง ไม่ตอ้ งพึง่ พาผูอ้ นื่ หรือพึง่ พาผูอ้ นื่ น้อยทีส่ ดุ ) ดังนัน้ การ
ส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุสามารถด�ำเนินชีวติ อย่างเป็นอิสระ ไม่ตอ้ งพึง่ พาผูอ้ นื่ จึงเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็น
เนือ่ งจากส่งผลต่อการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุและงบประมาณทีใ่ ช้ในการจัดการดูแลกรณีทผี่ สู้ งู อายุ
มีการเจ็บป่วยเรือ้ รังและช่วยเหลือตนเองไม่ได้ทเี่ พิม่ มากขึน้ จากการศึกษาของส�ำนักงานวิจยั เพือ่ การ
พัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) เรื่องผลสัมฤทธิ์การใช้บริการสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุและผลก
ระทบต่อค่าใช้จ่ายสุขภาพของภาครัฐในอนาคตในช่วงปี พ.ศ.2554 -2564 พบว่า ค่าใช้จ่ายสุขภาพผู้
สูงอายุทั้ง 3 กองทุน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ.2565 หรืออีก 12 ปีข้างหน้า จะมีค่าใช้
จ่ายเพิ่มขึ้น ถึง 3.62 เท่า และสูงกว่าค่าใช้จ่ายสุขภาพโดยรวมทุกอายุ

1 สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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จากการศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
สูงอายุในชุมชนเขตอ�ำเภอองครักษ์อย่างมีส่วน
ร่วม กรณีศึกษา ต�ำบลคลองใหญ่ และต�ำบลบึง
ศาล ในปี พ. ศ. 2559 โดย จิรวรรณ อินคุ้ม และ
คณะ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจ�ำตัว คือ โรค
เบาหวานและความดันโลหิตสูง ถึงร้อยละ 50-55
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ด้านร่างกายอยูใ่ นระดับดีนอ้ ยทีส่ ดุ
เมื่อเปรียบเทียบกับด้านอื่น ๆ คือ ร้อยละ 43.75
และ 48.26 ตามล�ำดับ เมือ่ พิจารณาปัญหาสุขภาพ
ด้ า นร่ า งกายที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู ้ สู ง อายุ ที่ เข้ า ร่ ว ม
โครงการทั้งสองต�ำบลโดยละเอียด พบว่า โรคเบา
หวานและความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังที่พบ
บ่อยในผูส้ งู อายุ และเป็นสาเหตุสำ� คัญสาเหตุหนึง่
ของการเกิดภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุ
อีกด้วย โรคเรื้อรังที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุหากมีการ
ดูแลจัดการทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพจะท�ำให้อาการของ
โรครุนแรง เกิดภาวะแทรกซ้อนด้านร่างกายและ
จิตใจของผู้สูงอายุตลอดจนครอบครัวทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว จนกระทั่งเกิดความพิการและ
อันตรายถึงแก่ชีวิตได้
การจัดการโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุอย่างมี
ประสิทธิภาพจะส่งเสริมให้ผสู้ งู อายุดำ� รงชีวติ อย่าง
เป็นอิสระ ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น ช่วยให้มีความภาค
ภูมิใจและเสริมความมีคุณค่าในตนเองของผู้สูง
อายุ กลวิธกี ารจัดการโรคเรือ้ รังในผูส้ งู อายุทอี่ าศัย

48

ในชุมชนที่มีประสิทธิภาพนั้น วิธีการหนึ่งที่น�ำมา
ใช้และได้ผลดี คือ การดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดูแลจัดการ เช่น แกนน�ำด้านสุขภาพของ
ชุมชน เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัคร
ดูแลผูส้ งู อายุ เจ้าหน้าทีอ่ งค์การบริหารส่วนต�ำบล
ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น หรือ ผูน้ ำ� ศาสนา (ขนิษฐา นันท
บุตร, 2550) เนื่องจากแกนน�ำด้านสุขภาพเหล่านี้
อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันกับผู้สูงอายุ จึงเป็นที่
รู้จัก ได้รับการยอมรับและนับถือ ตลอดจนมักจะ
มีการช่วยเหลือกันและกันในหลายมิติอย่างต่อ
เนื่อง ดังนั้นเมื่อแกนน�ำเหล่านี้ได้รับการฝึกฝน ให้
มีความรู้และความเข้าใจในการดูแลจัดการโรค
เรือ้ รัง การเกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างแกน
น�ำ ผูส้ งู อายุและครอบครัวในเรือ่ งการจัดการดูแล
โรคเรื้อรังขณะด�ำเนินชีวิตในชุมชนจึงเกิดขึ้นได้
ตลอดเวลา มากกว่าการรับบริการจากบุคลากร
ด้ า นสุ ข ภาพที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น ครั้ ง คราว ผู ้ สู ง อายุ
ครอบครัวจะได้รับบริการตลอดจนการแก้ไขและ
จัดการปัญหาการจัดการโรคเรื้อรังอย่างต่อเนื่อง
มากขึ้น เป้าหมายที่คาดหวังว่าผู้สูงอายุจะด�ำรง
ชีวิตได้อย่างเป็นอิสระ มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่าง
ยั่งยืน ลดค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาในโรง
พยาบาล ตลอดจนการเกิดภาวะทุพพลภาพและ
การเสียชีวิตลดลงได้ น่าจะมีโอกาสเกิดความ
ส�ำเร็จได้มากขึ้น

วัตถุประสงค์
พัฒนาแกนน�ำเพือ่ การสร้างเสริมคุณภาพ
ชี วิ ต และการจั ด การดู แ ลโรคเรื้ อ รั ง อย่ า งน้ อ ย
หมู่บ้านละ 2 คน
ผูส้ งู อายุในชุมชนอ�ำเภอองครักษ์ ร้อยละ
75 สามารถด�ำรงชีวิตอย่างเป็นอิสระ ท�ำกิจกรรม
ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง โดยไม่พึ่งพาผู้อื่น
ผู้สูงอายุ ครอบครัว หรือผู้ดูแล มีความรู้
ทักษะในการป้องกัน และดูแลจัดการโรคเรื้อรัง
อย่างน้อยร้อยละ 85
สร้างเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายใน
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู ้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนเขต
อ�ำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก
2561)

ช่วงระยะเวลาด�ำเนินการ (ปีงบประมาณ

กิจกรรมที่ 1: เสริมสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และแลก
เปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาแกนน�ำเพื่อการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวติ (วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม
60)
กิจกรรมที่ 2: การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาแกนน�ำเพือ่ การสร้างเสริมคุณภาพชีวติ ผูส้ งู
อายุและการดูแลจัดการโรคเรื้อรัง (วันเสาร์และ
อาทิตย์ที่ 27-28 มกราคม 2561 ในพื้นที่ จังหวัด
นครนายก)

กิจกรรมที่ 3: กิจกรรมประเมินสร้าง
เสริมคุณภาพชีวิตและดูแลจัดการโรคเรื้อรังและ
ภาวะกลั้ น ปั ส สาวะไม่ อ ยู ่ ณ โรงพยาบาลส่ ง
เสริ ม สุ ข ภาพบ้ า นลาดช้ า ง (วั น อาทิ ต ย์ ที่ 25
กุมภาพันธ์ 2561)
กลุ่มเป้าหมาย จ�ำนวน 250 คน
แกนน�ำพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแล
จัดการโรคเรื้อรัง จ�ำนวน 32 คน
ผู้สูงอายุ ผู้ดูแล และครอบครัว จ�ำนวน
250 คน
ประโยชน์ที่ได้รับ
แกนน�ำชุมชนหมู่บ้านละ 2 คน มีความรู้
ความเข้าใจ ทักษะในการจัดการดูแลโรคเรื้อรังใน
ผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้สูงอายุและครอบครัว หรือผู้ดูแล มี
ความรู้ ทักษะในการป้องกัน และดูแลจัดการโรค
เรื้อรัง โดยเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับการแกน
น�ำชุมชนที่ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยร้อยละ 85
ผูส้ งู อายุในชุมชนอ�ำเภอองครักษ์ ร้อยละ
75 สามารถด�ำรงชีวิตอย่างเป็นอิสระ ท�ำกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น
เกิดเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู ้ สู ง อายุ ใ นชุ ม ชนเขตอ� ำ เภอองครั ก ษ์ จั ง หวั ด
นครนายกในทุกระดับ
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สรุปผลการด�ำเนินงานและประเด็นที่ส�ำคัญที่ได้จากการด�ำเนินโครงการ
ตารางที่ 1: จ�ำนวนผู้สูงอายุ ครอบครัวและผู้ดูแลที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ปี 2557-2561 (มี
ด�ำเนินการต่อเนื่อง)
ปี พ.ศ.
2557
2558
2559
2560
2561

เป้าหมาย (คน)
252
155
215
215
250

ตั้งแต่เริ่มด�ำเนินการโครงการฯ ปี 2557
จนถึงปัจจุบัน มีจ�ำนวนผู้สูงอายุ ครอบครัว ผู้ดูแล
ตลอดจนผู ้ น� ำ ชุ มชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจ กรรม
โครงการมากกว่า 250 คนทุกปี โดยผู้เข้าร่วม
โครงการมากกว่า ร้อยละ 95 รายงานว่าเป็น

จำ�นวนผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)
496
322
300
285
350

โครงการที่มีประโยชน์ช่วยพัฒนาความรู้ ทักษะ
และแนวทางการดูแลจัดการโรคเรือ้ รังให้กบั คนใน
ชุมชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ชุมชนรู้สึกวางใจที่มี
บุคลากรด้านสุขภาพเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิด จึง
เสนอแนะให้มีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี

ตารางที่ 2: เปรียบเทียบความรูแ้ ละทักษะในการจัดการดูแลโรคเรื้อรังของแกนน�ำชุมชนก่อน
และหลังเข้าร่วมโครงการ (32 คน)
ระดับความรู้และทักษะ
ก่อนอบรม
หลังอบรม

น้อย
(คน)

ปานกลาง
(คน)

มาก
(คน)

รวม

20
5

8
20

4
7

32
32

จากจ�ำนวนแกนน�ำที่เข้าร่วมโครงการฯ
32 คน ความรู้และทักษะในการจัดการโรคเรื้อรัง
หลังเข้าร่วมโครงการฯ พัฒนาขึ้น กล่าว คือ ก่อน
เข้าร่วมโครงการฯ แกนน�ำส่วนใหญ่ (20 คน) มี
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ความรู้และทักษะในการจัดการอยู่ในระดับน้อย
หลังเข้าร่วมโครงการ ความรู้และทักษะในการ
จัดการโรคเรือ้ รังของแกนน�ำส่วนใหญ่พฒ
ั นาขึน้ อยู่
ในระดับปานกลาง (20 คน)

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบความรูแ้ ละทักษะในการจัดการดูแลโรคเรือ้ รังของผูส้ งู อายุ ครอบครัว
และผู้ดูแลก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ (350 คน)
ระดับความรู้และทักษะ
ก่อนอบรม
หลังอบรม

น้อย
(คน)
212
32

ปานกลาง
(คน)
92
246

จากจ�ำนวนผู้สูงอายุ ครอบครัว และผู้
ดูแล ที่เข้าร่วมโครงการฯ 350 คน ความรู้และ
ทักษะในการจัดการโรคเรื้อรังหลังเข้าร่วมโครง
การฯ พัฒนาขึน้ กล่าว คือ ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ
ผูส้ งู อายุ ครอบครัว และผูด้ แู ลส่วนใหญ่ (212 คน)

มาก
(คน)
46
72

รวม
350
350

มีความรูแ้ ละทักษะในการจัดการอยูใ่ นระดับน้อย
หลังเข้าร่วมโครงการความรู้และทักษะในการ
จัดการโรคเรื้อรังของผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่
พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับปานกลาง (246 คน)

ตารางที่ 4 ความสามารถในการด�ำเนินชีวิตอย่างเป็นอิสระของผู้สูงอายุ (ร้อยละ)
ปี พ.ศ.
2558
2559
2560
2561

ดำ�เนินชีวิตเป็นอิสระ (ร้อยละ)
84-90
85-92
88-95
89-96

*ขึ้นอยู่กับกิจกรรม ประเมินโดยแบบวัด BADL*
ผลการประเมิ น ความสามารถในการ
ด�ำเนินชีวิตอย่างเป็นอิสระของผู้สูงอายุ ในพื้นที่
เป้าหมาย ตั้งแต่ปี 2558 -2561 พบว่า ผู้สูงอายุที่
เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในการด�ำเนินชีวติ
อย่างเป็นอิสระ โดยท�ำกิจกรรมต่างในชีวติ ประจ�ำ

วันด้วยตนเอง พึง่ พาผูอ้ นื่ น้อยทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ
84-96 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของกิจกรรม กิจกรรม
ที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นหรือเครื่องมือมากที่สุด คือ การ
กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ร้อยละ 11- 16
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สรุปผลการด�ำเนินการ
การด�ำเนินการโครงการฯ เป็นความร่วม
มือของอาจารย์พยาบาลสาขาวิชาการพยาบาล
ผูใ้ หญ่และผูส้ งู อายุ เจ้าหน้าทีส่ ายสนับสนุน นิสติ
พยาบาลชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์
แพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ และเครือข่ายในชุมชน
ประกอบด้วย สาธารณสุขอ�ำเภอ นายอ�ำเภอ อ.
องครักษ์ องค์การบริหารส่วนต�ำบลบึงศาล ผู้น�ำ
ชุมชน ผู้น�ำศาสนา อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้สูง
อายุ ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ ผูอ้ ำ� นวยการ พยาบาลวิชาชีพ
และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
บ้านลาดช้าง ต�ำบลบึงศาล ที่มีความสนใจใน
พัฒนาบริการด้านสุขภาพเพือ่ ส่งเสริมสุขภาพและ
คุณภาพชีวติ ผูส้ งู อายุในชุมชน การด�ำเนินกิจกรรม
ในโครงการฯ จึงเป็นความร่วมมือของทุกส่วนที่
กล่าวมา โดยเริ่มแรกของการด�ำเนินการจะมีการ
ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหา
ความต้องการ ตลอดจนวางแผนการด�ำเนินการ
เพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
ชุมชน
จากการวางแผนด�ำเนินการร่วมกัน จึง
ท�ำให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน
ชุมชนทีช่ ดั เจนและเป็นรูปธรรมทีต่ อ่ เนือ่ งมากขึน้
เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลจัดการโรค
เรื้อรังให้กับผู้น�ำด้านสุขภาพในชุมชน ผู้ดูแล และ
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ผูส้ งู อายุทสี่ นใจ การจัดนิทรรศการการจัดการโรค
เรื้อรัง การประเมินภาวะสุขภาพ ตลาดนัดอาหาร
เพื่อสุขภาพ การนวดโดยใช้สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อ
การฟื้นฟูสุขภาพ การจัดการปัญหาด้านสุขภาพ
จิ ต อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การเยี่ ย มบ้ า นเพื่ อ
ประเมินและฟืน้ ฟูสภาพผูป้ ว่ ยติดบ้านติดเตียง ส่ง
ผลให้เกิดแกนน�ำชุมชนหมูบ่ า้ นละ 2 คน ทีม่ คี วาม
รู้ ความเข้าใจ ทักษะในการจัดการดูแลโรคเรื้อรัง
ในผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้ค�ำ
แนะน�ำหรือช่วยเหลือผู้สูงอายุในชุมชนอย่างใกล้
ชิดและในหลายมิติ ผูส้ งู อายุในชุมชนบึงศาลจึงยัง
คงไว้ซึ่งความสามารถในการด�ำรงชีวิตอย่างเป็น
อิสระ สามารถท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองอย่าง
น้ อ ยร้ อ ยละ 84-96 ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู ่ กั บ ชนิ ด ของ
กิจกรรม
ข้อเสนอแนะ
โปรแกรมการจัดการดูแลโรคเรื้อรังในผู้
สูงอายุที่พัฒนาขึ้นเป็นการด�ำเนินการในช่วงเวลา
หนึ่ง เพื่อให้เกิดผลอย่างยั่งยืนควรมีการติดตาม
ประเมินและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนือ่ ง นอกจาก
นี้ควรต้องมีการพัฒนาความรู้และทักษะของแกน
น�ำชุมชนในเรื่องการดูแลจัดการโรคเรื้อรังเป็น
ระยะ ตลอดจนมีการจัดท�ำ care map ส�ำหรับ
การด�ำเนินการในการดูแลจัดการโรคเรื้อรังของ
แกนน�ำชุมชนให้ชัดเจนต่อไป
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อาจารย์ ดร. สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก1
ที่มาและความส�ำคัญ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒก�ำหนดแผนงานตามยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ.25532567) เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยก�ำหนดเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “ การบริการวิชาการ
อย่างมีส่วนร่วมเพื่อชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน” เพื่อการบรรลุถึงการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม โดย
การสนับสนุนและส่งเสริมให้สร้างงานบริการวิชาการทีส่ อดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ดังนัน้ ในปี 2557 จึงได้มกี ารด�ำเนินการส�ำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครนายก จากการรวบรวมข้อมูลและน�ำเสนอผลการส�ำรวจสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังกล่าวพบว่า ในพื้นที่เป้าหมาย ที่ต�ำบลหนองแสง ต�ำบลโคกกรวด
และต�ำบลเกาะหวาย มีลกั ษณะของการรวมกลุม่ ของชุมชนโดยมีผนู้ ำ� ชุมชนพร้อมทีจ่ ะได้รบั การส่งเสริม
และพัฒนาให้เกิดการสร้างสุขมวลรวมของชุมชนอย่างยั่งยืน มีความต้องการที่จะได้รับรู้ถึงวิธีการ
หรือแนวทางของการสร้างตัวชีว้ ดั ความสุขชุมชนทีเ่ กิดจากชุมชนมีสว่ นร่วมเพือ่ การสร้างเสริมศักยภาพ
ที่ยั่งยืนในอนาคตของชุมชน (สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก, 2559) ทั้งนี้ โดยสร้างการมีส่วนร่วมของผู้น�ำ
ชุมชน ผู้แทนองค์กรภาครัฐ หน่วยงานในท้องถิ่น กลุ่มอาชีพและเยาวชน เพื่อการร่วมสร้างชุมชนเข้ม
แข็งในอนาคต โดยที่ผ่านมาการด�ำเนินการในพื้นที่มีลักษณะการท�ำงานที่ไม่มีความเชื่อมโยงกันของ
แต่ละส่วนงาน ขาดการศึกษาสภาพและความต้องการที่มีรากฐานมาจากวิถีชุมชน รวมถึงการก�ำหนด
แผนงานในการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ ผู้น�ำชุมชนระดับท้องถิ่นต้องการภาครัฐที่มีความรู้เข้ามา
ให้การสนับสนุนและร่วมวางแนวทางเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ส่วนกิจการเพือ่ สังคม ในฐานะส่วนงานที่
ท�ำหน้าทีส่ นับสนุน และส่งเสริมการด�ำเนินงานใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดนครนายก โดยความร่วมมือกับอ�ำเภอ
ปากพลี จังหวัดนครนายก จึงได้ร่วมกับเครือข่าย
ภายนอก ประกอบด้วยศูนย์คุณธรรม มูลนิธิหัวใจ
อาสา สถาบั น พั ฒ นาองค์ ก ารชุ ม ชน(องค์ ก าร
มหาชน) ส�ำนักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย์
และกองทุนเวลาเพื่อสังคม คัดเลือกต�ำบลหนอง
แสง ต�ำบลโคกกรวด และต�ำบลเกาะหวาย อ�ำเภอ
ปากพลี จังหวัดนครนายก เป็นต�ำบลสร้างสุขเพื่อ
การส่งเสริมให้ชมุ ชนได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์
ของการสร้ า งเป้ า หมายความสุ ข มวลรวมของ
ชุมชน ค้นหาความต้องการชุมชนเพื่อการพัฒนา
ร่วมกันจัดท�ำธรรมนูญความสุขชุมชน เพื่อเป็น
แนวทางของการสร้างสุขชุมชนที่มีทิศทาง เป้า
หมาย ตัวชี้วัด ตลอดจนแผนปฏิบัติงานที่เป็นรูป
ธรรม ทุกคนต่างร่วมกันเพือ่ ส่งเสริมศักยภาพของ
ชุมชนในอนาคต ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ใน
การนี้จึงด�ำเนินการเสนอโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาความสามารถของชุมชนให้มคี ณ
ุ ภาพอย่าง
ยัง่ ยืน ต�ำบลหนองแสง ต�ำบลโคกกรวด และต�ำบล
เกาะหวาย อ�ำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
การด�ำเนินการอยูภ่ ายใต้โครงการบริการ
วิชาการแก่ชมุ ชนทีม่ คี วามต่อเนือ่ งของการปฏิบตั ิ
งานตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน ด�ำเนินการลงพื้น
ที่ร่วมกับกลุ่มเครือข่าย คณาจารย์ นิสิตและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผูน้ ำ� ชุมชนในพืน้ ที่
เพื่ อ รวบรวมข้ อ มู ล ชุ ม ชน จั ด เป็ น ฐานข้ อ มู ล
จัดการอบรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม น�ำผู้น�ำท้อง
ถิ่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิน่ ตัวแทนชาวบ้าน ร่วมประชุมน�ำเสนอ
ความคิด ความต้องการ วิธกี ารเพือ่ การได้มาซึง่ ข้อ
ตกลงร่วมกันในการท�ำให้พนื้ ทีม่ คี วามเข้มแข็ง (ยง
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จิรายุ อุปเสน, 2559)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อร่วมจัดท�ำฐานข้อมูลชุมชน เป้า
หมายความสุขมวลรวม ต�ำบลหนองแสง ต�ำบล
โคกกรวด ต�ำบลเกาะหวาย อ�ำเภอปากพลี
จังหวัดนครนายก เพือ่ ศักยภาพความเข้มแข็งของ
ชุมชน
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการท�ำงานร่วมกับ
หน่วยงานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครนายก หน่วยงานของ
รัฐ ภาคราชการ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย
เพื่อร่วมกันพัฒนาความสามารถของชุมชน ร่วม
ก�ำหนดรูปแบบของการส่งเสริมให้ชุมชน สร้าง
เสริมโครงการ/กิจกรรมเพื่อเกิดความยั่งยืนของ
ชุมชนในอนาคต
3. เพื่อให้บุคลากร และนิสิต แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การสร้างเป้าหมายความสุขมวลรวม
และความต้ อ งการชุ ม ชนเป็ น แนวทางในการ
วางแผนจัดกิจกรรม/โครงการที่ตรงตามความ
ต้องการของชุมน และสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้
เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติ
ช่ ว งระยะเวลาการด� ำ เนิ น การ พ.ศ.
2559 – 2561
กลุ ่ ม เป้ า หมาย ประชาชนพื้ น ที่ ต� ำ บล
หนองแสง ต�ำบลโคกกรวด ต�ำบลเกาะหวาย
อ�ำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ประโยชน์ การด�ำเนินการในโครงการเป็น
ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ต่ อ การท� ำ งานในรู ป แบบ
ลักษณะที่ส�ำคัญ ดังนี้
ลักษณะของการท�ำงานแบบร่วมคิดร่วม
ท�ำแบบพันธมิตรและแบบหุน้ ส่วน (Partnership)

ของทุกภาคส่วนและหน่วยงาน ที่ให้ความร่วมมือ
กันสร้างโอกาสของการเรียนรู้แก่กันและกัน
เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย (Mutual benefit) ทัง้ ชุมชนในพืน้ ที่ บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย และเครือข่ายภายนอก
มีการใช้ความรูแ้ ละเกิดการเรียนรูร้ ว่ มกัน
(Scholarship) คณาจารย์ นิสิตและเจ้าหน้าที่ที่
ร่วมโครงการได้รบั ประโยชน์จากการศึกษาเรียนรู้
ข้อมูลในพื้นที่สามารถน�ำมาใช้เชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติงาน การเรียนการสอนและการวิจัย
เกิ ด ผลกระทบต่ อ สั ง คมที่ ป ระเมิ น ได้
(Social impact) ดังนี้
ผลกระทบต่อองค์กรตนเอง
การให้บริการวิชาการที่ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน และอยู่ในพื้นที่เป้าหมาย
เพื่อการมีส่วนร่วมของการสร้างสุขมวล
รวมแก่ชุมชน ร่วมจัดท�ำธรรมนูญความสุขชุมชน
ที่มาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เป้า
หมาย
เกิดการสร้างเครือข่ายการท�ำงานหน่วย
งานแบบบูรณาการ
หน่วยงานภายใน โดยการบูรณาการการ
ท�ำงานร่วมกันของคณาจารย์ในคณะและสถาบัน
ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร คณะวัฒนธรรม
สิ่ ง แวดล้ อ มและการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศ คณะ
พลศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพฤติกรรม
ศาสตร์ และสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ใน
การน�ำเสนอแนวคิดและกิจกรรมเพื่อการบริการ
วิชาการในพื้นที่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 1
มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด สร้างศักยภาพชุมชนให้

เข้มแข็ง

องค์กรและหน่วยงานภายนอก ได้แก่
ส� ำ นั ก งานทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นพระมหากษั ต ริ ย ์
มหาวิ ท ยาลั ย มหามงกุ ฎ ราชวิ ท ยาลั ย ศู น ย์
คุณธรรม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (อพช.)
สถาบันนักสร้างสุขภาวะองค์กร มูลนิธหิ วั ใจอาสา
และกองทุนเวลาเพื่อสังคม องค์การบริหารส่วน
ต�ำบลหนองแสง ต�ำบลโคกกรวด ต�ำบลเกาะหวาย
และอ�ำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
ผลกระทบต่อชุมชน
1. ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการการเกิดฐาน
ข้อมูลชุมชน ปฏิทินชุมชน เป้าหมายความสุข
ชุมชน ธรรมนูญความสุขชุมชน ที่เป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
2. เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างชุมชนกับชุมชน ชุมชนกับหน่วยงานของ
จังหวัด และชุมชนกับหน่วยงานด้านการศึกษา
เกิดบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชน
ส่งมอบและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการด�ำรงไว้
ของวิถีท้องถิ่น (ไทยพวน)
3. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีการบู
รณาการงานของชุมชนท้องถิน่ ในด้านการท�ำงาน
และการมีสว่ นร่วมของบุคลากรภายในชุมชนและ
ภายนอกชุมชนเพื่อความสุขของชุมชน
ผลกระทบต่อประเทศ
1. เกิดต้นแบบชุมชนความสุข ทีท่ กุ คนใน
ชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อเกิดความยั่งยืน
2. เกิ ดความมั่ นคงทางเศรษฐกิ จและ
สังคม เนือ่ งจากการมีทรัพยากรบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ในชุมชน และการมีแนวทางการพัฒนาชุมชนของ
คนในท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
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ภาพที่ 1: ลงพื้นที่ส�ำรวจข้อมูลชุมชน

ที่มา: กิจกรรมลงพื้นที่ชุมชนต�ำบลเกาะหวาย, 2558
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สรุปผลการด�ำเนินการ
ในการด�ำเนินโครงการส่งเสริม
และพัฒนาความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพ
อย่างยัง่ ยืน ต�ำบลหนองแสง ต�ำบลโคกกรวด และ
ต�ำบลเกาะหวาย อ�ำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
การบูรณาการการท�ำงานร่วมกับชุมชน
ในพื้นที่และหน่วยงานเครือข่ายจัดกิจกรรมใน
โครงการ ประกอบด้วย
1) การส�ำรวจศักยภาพความเข้มแข็งของ
ชุมชนต�ำบลหนองแสง ต�ำบลโคกกรวด และต�ำบล
เกาะหวาย โดยกลุม่ เจ้าหน้าทีข่ องมหาวิทยาลัย ที่
ผ่านการอบรมวิธีการใช้เครื่องมือกระบวนการจัด
ท�ำเป้าหมายตัวชี้วัดความสุขชุมชนจาก เครือข่าย
สร้างสุขมูลนิธหิ วั ใจอาสา ด�ำเนินการส�ำรวจข้อมูล
ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนชาวบ้านในชุมชน
2) ประชุ ม กลุ ่ ม ย่ อ ยโดยเชิ ญ คณะ
กรรมการองค์การบริหารส่วนต�ำบล ก�ำนันและ
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ตัวแทนชาวบ้านและกลุ่ม
เยาวชนในพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูล
ชุมชน รวบรวมจัดท�ำฐานข้อมูล
3) การจัดกิจกรรมสร้างตัวชี้วัด
ดัชนีความสุขมวลรวมร่วมกับชุมชน โดยความร่วม
มือของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มูลนิธหิ วั ใจ
อาสา และศูนย์คุณธรรม ด�ำเนินกิจกรรม ตามขั้น
ตอนดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ให้ชุมชน ค้นหา ทบทวนตัว
ตน ความดี ความสามารถและความสุขของชุมชน
โดยการตั้งประเด็นค�ำถาม (1) “ สิ่งดีๆ ที่เคยมีอยู่
แล้วหายไป หรือ ก�ำลังจะหายไป ”เพื่อให้เกิด
ความตะหนักในคุณค่าของสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นชุมชน อาจมี
ผลกระทบต่อวิถีของชุมชนในอนาคต ประเด็น
ค�ำถาม 2) “ สิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามามีผลกระทบต่อวิถี

ของชุมชน ”เพื่อคนในชุมชนเห็นความเสื่อมลงที่
อาจจะเกิดขึ้น หรือประโยชน์ที่อาจเกิดกับชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 ร่วมกับชุมชน ก�ำหนดเป้า
หมายความสุ ข มวลรวมที่ ม าจากชุ ม ชน เป็ น ผู ้
ก�ำหนดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้ทกุ คนร่วมคิดถึงความ
สุขที่เกิดร่วมกันของคนในชุมชน(ไม่ใช่ความสุข

ส่วนตัว) ในที่นี้พิจารณาแยกเป็นด้านๆ ในแต่ละ
ด้านจะมีรูปธรรมความส�ำเร็จจากสิ่งใด ใช้หลักที่
ว่า การสร้างตัวชี้วัดความส�ำเร็จที่เป็นรูปธรรม ชี้
ชัด วัดได้ง่ายๆ ไม่ต้องมาก โดยทุกคนร่วมก�ำหนด
ขึ้น

ภาพที่ 2: อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อก�ำหนดรูปแบบ วิธีการการด�ำเนินงานในพื้นที่กับผู้น�ำชุมชน

ที่มา: กิจกรรมปฏิทินชุมชน 12 เดือน (ของดีของชุมชน) ต�ำบลเกาะหวาย, 2559

ขั้นตอนที่ 3 ร่วมให้ความรู้ เพื่อให้ชุมชน
ก�ำหนดวิธีการส�ำคัญที่จะไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ผู้แทนชุมชนร่วมคิดทบทวนโครงการ/กิจกรรม
ของชุมชนที่มีอยู่ เคยท�ำอยู่ที่สามารถตอบสนอง
เป้าหมายความส�ำเร็จของการสร้างสุขร่วมกันของ
ชุมชน

ภาพที่ 3: อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจของการก�ำหนดตัวชี้วัดความสุขมวลรวมของชุมชน
ที่มา: กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ การสร้างสุขชุมชนต�ำบลเกาะหวาย, 2559
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ขั้นตอนที่ 4 ร่วมจัดท�ำและประสานแผน
งาน-โครงการ และสนับสนุนให้ผแู้ ทนชุมชนน�ำเป้า
หมายความสุ ข ไปเสนอต่ อ สมาชิ ก ของชุ ม ชน
(แต่ละหมูบ่ า้ น) เพือ่ สร้างกระแสความร่วมมือ การ
ยอมรับและการมีส่วนรวมของคนในชุมชน ในที่นี้
มีการเสนอแผนงานทีม่ กี ารระบุใครจะด�ำเนินการ
สิ่งใด เมื่อใด อย่างไร
4) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การสร้ า ง
โครงการ/กิจกรรมเพือ่ สร้างความสุขมวลรวมของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยและองค์กรเครือ
ข่ายภายนอกเข้าร่วม ในการน�ำเสนอ ธรรมนูญ
ความสุขชุมชน ที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินการของ
ชุมชน ดังนี้
ผลการด�ำเนินการพื้นที่ต�ำบลหนองแสง
อ�ำเภอปากพลี นครนายก เป็นต�ำบลสร้างสุขเครือ
ข่าย (ต้นแบบ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัด
ท�ำธรรมนูญความสุขชุมชนหมู่บ้าน/ต�ำบลหนอง
แสง อ�ำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เป็นความ
สุ ข ร่ ว มกั น ของคนในต� ำ บล ไว้ 8 ด้ า น ดั ง นี้
(รายงานการสร้ า งสุ ข ชุ ม ชนต� ำ บลหนองแสง,
2559)
1. ประชาชนในต�ำบลมีความรัก มีความ
สามัคคี และมีส่วนร่วมที่ดีในชุมชน 		
2. ประชาชนในต�ำบลด�ำเนินชีวิตตาม
หลักธรรมของศาสนาและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
3. เป็นต�ำบลทีร่ กั ษาภูมปิ ญ
ั ญาวัฒนธรรม
ภาษา ประเพณี และวิถีชีวิตที่ดีงามให้คงอยู่
4. ประชาชนในต�ำบลมีสุขภาพดี ทั้งกาย
และใจ		
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ภาพที่ 4: อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนตัวชี้วัดความสุข
มวลรวมของชุมชน ธรรมนูญความสุขชุมชน

ทีม่ า: กิจกรรมอบรมปฏิบตั กิ าร การสร้างสุขชุมชนต�ำบล
หนองแสง โคกกรวด เกาะหวาย, 2561

5. เป็นต�ำบลทีม่ ที รัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี				
6. ประชาชนในต�ำบลมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน				
7. เด็ ก และเยาวชน เป็ น คนดี รั ก ษา
ประเพณีตามวิถีไทยพวน
8. ประชาชนในต�ำบลปลอดหนี้ ที่สร้าง
ทุกข์

ชุมชน ต�ำบลโคกกรวด อ�ำเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก ประกอบรายละเอียดจ�ำนวน 7 ด้าน
ดังนี้ (รายงานการสร้างสุขชุมชนต�ำบลโคกกรวด,
2559)
1. ประชาชนต�ำบลมีเงินทุนหมุนเวียนใน
หมู่บ้าน
2. ประชาชนต�ำบลมีอาชีพหลักและเสริม
ที่มั่นคง
3. ประชาชนต�ำบลร่วมอนุรักษ์ รักษา
ประเพณี วั ฒ นธรรม และ แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
ธรรมชาติ
4. ประชาชนต� ำ บลร่ ว มจั ด ท� ำ เกษตร
อินทรีย์วิถีพอเพียง
5. ประชาชนต�ำบลมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
6. ประชาชนต�ำบลมีระบบสุขภาพดี
7. ประชาชนต� ำ บลมี ก ารบริ ห ารการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ผลการด� ำ เนิ น การในพื้ น ที่ เ ป้ า หมาย
ต� ำ บลโคกกรวด ผู ้ น� ำ ชุ ม ชนร่ ว มกั น ก� ำ หนด
ธรรมนู ญ ความสุ ข ชุ ม ชนหลั ก ปฏิ บั ติ ที่ เ กิ ด จาก
ความเห็นพ้องต้องกันของคนในชุมชน ได้จดั ท�ำขึน้
เพื่อให้ชุมชนเกิดความอยู่เย็นเป็นสุขเป็นสังคม
แห่งการเอื้ออาทร ไม่ทอดทิ้งกัน ประชาชนด�ำรง
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
การทบทวนธรรมนูญความสุขชุมชน สิ่ง
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ที่เท่าทัน
เป็นฐานของการพัฒนา โดยธรรมนูญความสุข ทีท่ ำ� แล้ว เราเห็นว่าเป็นเรือ่ งดีของต�ำบลโคกกรวด
ปรากฏเป็นตัวชี้วัดเป็นรูปธรรม มีดังนี้
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รองรับ

ด้านที่ 1 ประชาชนต�ำบลมีเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้าน
รณรงค์ให้ประชาชนทุกครัวเรือนเข้าร่วมกลุ่มสัจจะออมทรัพย์
รณรงค์ให้มีการจัดท�ำบัญชีรายรับ – รายจ่าย ในครัวเรือน
รณรงค์ให้คนในชุมชนร่วมปลูกฝังการออมเงิน			
ด้านที่ 2 ประชาชนต�ำบลมีอาชีพหลักและเสริมที่มั่นคง
2.1 คนในชุมชนมีการรวมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง
2.2 คนในชุมชนมีการพัฒนาการผลิต ระบบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีความเหมาะสม และมีตลาด

2.3 คนในชุมชนต้องมีรวมกลุ่มอาชีพเป็นระดับต�ำบล
ด้านที่ 3 ประชาชนต�ำบลร่วมอนุรกั ษ์ รักษาประเพณี วัฒนธรรม และแหล่งท่องเทีย่ วธรรมชาติ
3.1 รณรงค์ให้คนในชุมชน แต่งกายสุภาพเข้าวัด ไม่นุ่งน้อยห่มน้อย
3.2 คนในชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ รักษาประเพณีบุญบั้งไฟ ที่พักสงฆ์ กลางดอนโบสถ์
3.3 รณรงค์ปลูกฝังให้เยาวชนเข้าวัดฟังธรรม ทุกวันส�ำคัญทางศาสนา
3.4 รณรงค์ให้ประชาชนในต�ำบลให้มีความรัก ความสามัคคี
3.5 คนในชุมชนร่วมงานบุญประเพณี สาร์ทลาว บุญข้าวเกรียบ บุญข้าวหลาม รวมถึงมีการ
ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ในวันปีใหม่
ด้านที่ 4 ประชาชนต�ำบลร่วมจัดท�ำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง
4.1 รณรงค์ให้คนในชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บริโภคใช้ในครัวเรือน
4.2 รณรงค์และส่งเสริม ให้ทุกครัวเรือนน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
(ปลูกพืชผักสวนครัว)
ด้านที่ 5 ประชาชนต�ำบลมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5.1 ในชุมชนมีการจัดตั้งเวรยามดูแลความปลอดภัยในหมู่บ้าน
5.2 คนในชุมชนให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่เยาวชน
5.3 ชุมชนมีอาสาสมัครชุมชน ในการดูแลความสงบความเรียบร้อยในชุมชน
5.4 ชุมชนมีศูนย์ด�ำรงธรรมในหมู่บ้าน
ด้านที่ 6 ประชาชนต�ำบลมีระบบสุขภาพดี
6.1 รณรงค์ให้คนในชุมชนออกก�ำลังกาย ทุกวัน เสาร์ – อาทิตย์
6.2 เชิญชวนคนในชุมชนร่วมแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด
6.3 รณรงค์ให้คนในชุมชนไม่ดมื่ สุราและไม่เล่นการพนันในวัด รวมถึงสถานทีร่ าชการ
6.4 ส่งเสริมและฝึกอบรมด้านกีฬาให้แก่เยาวชน
6.5 คนในชุมชนเข้าถึงระบบประกันสุขภาพ
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ด้านที่ 7 ประชาชนต�ำบลมีการบริหารการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
7.1 รณรงค์ให้คนในชุมชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
ผลการด�ำเนินการในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายต�ำบลเกาะหวาย ผูน้ ำ� ชุมชนร่วมกันก�ำหนดธรรมนูญความ
สุขชุมชนหลักปฏิบัติที่เกิดจากความเห็นพ้องต้องกัน ของคนในชุมชน ได้จัดท�ำขึ้น เพื่อให้ชุมชน โดย
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ที่เท่าทัน เป็นฐานของการพัฒนา โดยธรรมนูญความสุขชุมชน
ต�ำบลเกาะหวาย อ�ำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ประกอบรายละเอียดจ�ำนวน 9 ด้าน ดังนี้ (รายงาน
การสร้างสุขชุมชนต�ำบลเกากะหวาย, 2560)
1. คนดี					
6. สิ่งแวดล้อมดี
2. การศึกษาเรียนรู้ดี 			
7. สังคมอบอุ่น มั่นคงปลอดภัย
3. วัฒนธรรมดี				
8. มีธรรมภิบาลชุมชน
4. รายได้สมดุล				
9. ส่งเสริมคนดี
5. สุขภาพดี
การทบทวนธรรมนูญความสุขชุมชน สิง่ ทีท่ ำ� แล้วเราเห็นว่าเป็นเรือ่ งดีของต�ำบลเกาะหวาย
ตัวชี้วัดเป็นรูปธรรม มีดังนี้
ด้านที่ 1 “คนดี”
ข้อที่ 1 คนในชุมชนไม่สร้างปัญหา ความเดือดร้อนแก่ผอู้ นื่ และปฏิบตั ติ ามหลักศาสนารวมถึง
กฏหมายบ้านเมืองอย่างเคร่งครัด
ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้คนในชุมชนปฎิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่
เยาวชนในชุมชน
ข้อที่ 3 คนในชุมชนร่วมกิจกรรมประเพณีทอ้ งถิน่ และเปิดโอกาสร่วมสร้างสรรค์คประเพณีไทย
พวน
ข้อที่ 4 คนในชุมชนจะจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ข้อที่ 5 คนในชุมชนจะท�ำดี ละชั่ว และส่งเสริมเชิดชูคนท�ำความดี
ข้อที่ 6 คนในชุมชนจะลดละการประพฤติผิดศีลธรรม และผิดกฎหมายบ้านเมือง
ข้อที่ 7 (เสริม) เป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5 (มหาเถรสมาคม) *อันดับ 1 ของจังหวัดนครนายก/
ของภาคตะวันออก
ข้อที่ 8 (เสริม) มีงานวิจัยท้องถิ่น (สกว) รวมถึงสนับสนุนงานวิจัยท้องถิ่นหลายเรื่อง
ด้านที่ 2 “การศึกษาเรียนรู้ดี”
ข้อที่ 1 คนในชุมชนและเยาวชนได้เข้าร่วมประชาคม เพือ่ ได้เรียนรูก้ ารศึกษานอกโรงเรียนและ
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มีการเข้าร่วมศึกษาดูงาน
ข้อที่ 2 คนในชุมชนมีการ ยกย่องเชิดชู ประชาชนหรือเยาวชนในชุมชนที่มีการศึกษาเรียนรู้ที่
เป็นเลิศ
ข้อที่ 3 ชุมชนหรือโรงเรียนมีการเปิดหลักสูตรสอนภาษาไทยพวน
ข้อที่ 4 คนในชุมชนได้ศึกษาเล่าเรียนตามกฎหมายภาคบังคับ และการศึกษานอกระบบ รวม
ถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการศึกษาดูงาน/การอบรม
ข้อที่ 5 คนในชุมชนจะเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน
ด้านที่ 3 “วัฒนธรรมดี”
ข้อที่ 1 คนในชุมชนร่วมกันรื้อฟื้นและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ดั้งเดิมที่หายไป
(วัฒนธรรมด้านอาหาร วัฒนธรรมการแต่งกาย และประเพณีการละเล่น)
ข้อที่ 2 คนในชุมชนร่วมกันถ่ายทอดภาษาไทยพวน ให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชน
ข้อที่ 3 คนในชุมชนจะเข้าวัด รักษาศีล 5 ทุกวันพระ
ข้อที่ 4 คนในชุมชนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน
ข้อที่ 5 ส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านแต่ละสาขามาถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนในชุมชน
ข้อที่ 6 คนในชุมชนต้องมีการรื้อฟื้นประเพณีฮีตสิบสอง คลองสิบสี่
ข้อที่ 7 (เสริม) สืบสานวัฒนธรรมไทยพวน ตามอัตลักษณ์ 4 อย่าง (การแต่งกาย/อาหาร/
ภาษาพูด ภาษาเขียน/การละเล่นพื้นบ้าน)
ด้านที่ 4 “รายได้สมดุล”
ข้อที่ 1 คนในชุมชนมีการออมเงินจากกลุม่ ออมทรัพย์ มีการจัดสวัสดิการชุมชน มีกลุม่ ธนาคาร
ขยะ ในชุมชน
ข้อที่ 2 คนในคนในชุมชนมีอาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว (การท�ำไม้กวาดดอก
หญ้า/การท�ำดอกไม้เทียนหอม)
ข้อที่ 3 คนในชุมชนจะปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง ในการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว
ข้อที่ 4 คนในชุมชนมีการเอื้อเฟื้อ เกื้อกูล เครื่องอุปโภค บริโภค
ข้อที่ 5 (เสริม) เป็นหมู่บ้านยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเคร่งครัด
ด้านที่ 5 “สุขภาพดี”
ข้อที่ 1 คนในชุมชนมีการปลูกผักไว้กินเองในครอบครัว
ข้อที่ 2 รณรงค์ให้คนในชุมชนลด ลด เหล้า บุหรี่
ข้อที่ 3 อาสาสมัครชุมชนต้องดูแลสุขภาพคนในชุมชนอย่างใกล้ชิด
ข้อที่ 4 คนในชุมชนมีการฝึกสมาธิ และมีการอบรมในด้านจิตใจ
ข้อที่ 5 คนในชุมชนจะต้องรู้จักการให้อภัยซึ่งกันและกัน
ข้อที่ 6 คนในชุมชนต้องมีการตรวจคัดกรองสุขภาพประจ�ำปีทุกคน
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ข้อที่ 7 (เสริม) มีกิจกรรมออกก�ำลังกายของผ้สูงอายุ ทุกวันพุธ
ข้อที่ 8 (เสริม) มีการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ให้แก่เยาวชนและคนในชุมชน
ด้านที่ 6 “สิ่งแวดล้อมดี”
ข้อที่ 1 คนในชุมชนร่วมกันคัดแยกขยะ เพื่อให้เกิดมูลค่า
ข้อที่ 2 คนในชุมชนมีการลดการใช้สารเคมี และหันมาใช้สารอินทรีย์ หรือสารชีวภาพแทน
ข้อที่ 3 คนในชุมชนร่วมกันปรับภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้ ในบ้านเรือนของตนเอง
ข้อที่ 4 คนในชุมชนจะไม่เผาตอซังข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว
ข้อที่ 5 (เสริม) มีการด�ำเนินการแยกขยะอย่างจริงจัง รวมถึง มีงานวิจัยเกี่ยวกับด้านขยะ
ด้านที่ 7 “สังคมอบอุ่น มั่นคงปลอดภัย”
ข้อที่ 1 คนในชุมชนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้อที่ 2 คนในชุมชนจะยึดหลัก ศาสนาในการด�ำรงชีวิต ท�ำความดี ลดละเลิกการท�ำชั่ว
ข้อที่ 3 คนในชุมชนจะเป็นพลเมืองที่มีคุณธรรม
ข้อที่ 4 คนในชุมชนจะมีการประชุมปรึกษาหารือ ในการหาข้อบกพร่องในการท�ำงานทุกเดือน
ข้อที่ 5 คนในชุมชนหรือผู้ปกครองของเยาวชน ต้องปลูกฝังและอบรมเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยว
กับยาเสพติดและป้องกันปัญหาการลักขโมย
ข้อที่ 6 คนในชุมชนจะร่วมมือช่วยกันดูแลความสงบและความเรียบร้อยชุมชนของตนเอง
ข้อที่ 7 ชุมชนมีการจัดตั้งศูนย์คุณธรรม เพื่อไกล่เกลี่ย เรื่องร้องทุกข์ และให้ความยุติธรรมแก่
คนในชุมชน
ด้านที่ 8 “มีธรรมาภิบาลชุมชน”
ข้อที่ 1 คนในชุมชนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น
ข้อที่ 2 คนในชุมชนจะยึดหลักศาสนาในการด�ำเนินชีวิต ท�ำความดี ลดละเลิกการท�ำความชั่ว
ข้อที่ 3 คนในชุมชนจะเป็นพลเมืองที่มีคุณธรรม
ข้อที่ 4 คนในชุมชนต้องประชุม ปรึกษา หารือ ในการหาข้อบกพร่องในการท�ำงาน ทุกเดือน
ข้อที่ 5 คนในชุมชนจะยึดหลัก ธรรมาภิบาลชุมชนในการบริหารชุมชน
ด้านที่ 9 “ส่งเสริมคนดี”
ข้อที่ 1 มีการยกย่อง ชมเชยคนท�ำดี
ข้อที่ 2 มีการให้รางวัล เช่น ให้เงิน สิ่งของหรือเกียรติบัตร
ข้อที่ 3 มีการประชาสัมพันธ์การท�ำความดีทุกรูปแบบ เช่น การออกเสียงตามสาย
โดยยึดหลักการ น�ำธรรมนูญความสุขชุมชนไปปฎิบัติ เพื่อให้ชุมชนเกิดความสุขที่
ยั่งยืน มี 3 ขั้น คือ
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1. ขั้นส่งเสริม
1. ประกาศเจตนารมณ์เป็นหมู่บ้านที่ยึดหลักความสุขบนฐานคุณธรรม
2. จัดท�ำธรรมนูญความสุขหมู่บ้าน “ความดีที่อยากท�ำ ปัญหาที่อยากแก้” “ภายใต้เป้า
หมายความสุขหมู่บ้าน”
3. จัดทีมงานรับผิดชอบแต่ละเรื่องติดตามดูผลและด�ำเนินงานให้บรรลุผล
4. ประกาศ/รณรงค์/สื่อสารสร้างความเข้าใจในเวทีต่าง ๆ รวมถึงสื่อในท้องถิ่นและผ่านกลุ่ม
องค์กรต่าง ๆ ในชุมชน
5. มีกิจกรรมส่งเสริมธรรมนูญหมู่บ้าน ในแต่ละด้านหรือกิจกรรมกลางของชุมชน เช่น ตลาด
นัดความดี เวทีเรียนรู้
2. ขั้นพัฒนา
1. มีการจัดท�ำแผนชีวิตหมู่บ้านภายใต้หลักธรรมนูญความสุขหมู่บ้าน
2. การยกย่องและส่งเสริมบุคคลและองค์กรตัวอย่างในชุมชน
3. พัฒนาเป็นความรู้/สื่อการเรียนของโรงเรียนในท้องถิ่น
3. ขั้นก้าวหน้า
1. ประเมินพฤติกรรมด้านสังคมในการอยูร่ ว่ มกัน มีผลเป็นไปในทางบวกหรือดีขนึ้ อย่างชัดเจน
2.ประเมินพฤติกรรมด้านสังคมในการอยูร่ ว่ มกัน มีผลเป็นไปในทางบวกหรือดีขนึ้ อย่างชัดเจน
การด�ำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถของชุมชนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน:
ศึกษาความสุขมวลรวม อ�ำเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก เป็นการด�ำเนินงานเพื่อร่วมกับชุมชน
ในการจั ด ท� ำ ธรรมนู ญ ความสุ ข ชุ ม ชน พบว่ า
ชุมชนสามารถน�ำความรู้ได้รับมาประยุกต์ใช้กับ
ชุมชนของตนได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก ธรรมนูญ
ความสุ ข ชุ ม ชน เป็ น เสมื อ นเครื่ อ งมื อ ของการ
ปฏิบัติร่วมกันของคนภายในชุมชน กฎ กติกา
แนวทางที่ชุมชนร่วมกันสร้างขึ้น คนในชุมชนได้
ปฏิบัติร่วมกัน ส่งผลให้ชุมชนเกิดการพัฒนาไปใน
ทิศทางเดียวกัน และเกิดความเข้มแข็งสู่ความ
ยัง่ ยืน จากการติดตามผลของต�ำบลหนองแสง เป็น
ชุมชนต้นแบบ พบว่า สามารถน�ำความรู้ที่ได้เรียน
รู ้ ม าเผยแพร่ ใ ห้ กั บ ชุ ม ชนอื่ น ๆ เนื่ อ งจากมี
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ประสบการณ์ในการท�ำธรรมนูญความสุขชุมชนมา
ก่อน ดังนั้นชุมชนจะเป็นชุมชนที่มีศักยภาพและ
แข็งแรงนั้น ต้องน�ำความรู้ที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้ใน
ชุ ม ชนของตนเองให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล และต้องน�ำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้
กับชุมชนอื่นๆ ที่ต้องการเรียนรู้ได้ด้วย ชุมชนทุก
ชุมชนต้องมีการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนต่อยอด
ความรู้ซึ่งกันและกัน ชุมชนจะเกิดการพัฒนาไป
พร้อมกัน การด�ำเนินโครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชนนี้จึงเป็นกรณีศึกษาของการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วมของชุมชน (Inclusive Community) บน
พืน้ ฐานของการเป็นผูใ้ ห้และการเป็นผูร้ บั การแบ่ง
ปันประสบการณ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
องค์กรและหน่วยงานในลักษณะของการร่วมคิด
ร่วมท�ำแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน (Partnership)

ผลการปฏิบัติต�ำบลหนองแสง ต�ำบลโคกกรวด
และต�ำบลเกาะหวายในปี 2560 เป็นต�ำบลต้นแบบ
การสร้างสุข เป็นแหล่งศึกษาดูงานของเครือข่าย
สร้างสุข เกิดผูน้ ำ� ชุมชนทีเ่ ข้มแข็งสามารถน�ำชุมชุน
เข้าร่วมน�ำเสนอผลงานในฐานะผู้น�ำเครือข่าย
ระดับต�ำบลของจังหวัดนครนายก ภายใต้การ
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถือ
เป็นการก่อประโยชน์ให้เกิดร่วมกันของผูเ้ กีย่ วข้อง
ทุกฝ่าย (Mutual Benefits) ในอนาคตย่อมส่งผล
ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งน� ำ ไปสู ่ ชุ ม ชน
ต้นแบบสร้างสุขอย่างยั่งยืน
ข้อเสนอแนะ
1. เพื่อเกิดการท�ำงานแบบร่วม
ประสานภายในหน่วยงาน ควรมีการประชุมร่วม
กันของหัวหน้าโครงการและกิจกรรมที่ต้องการ
ด�ำเนินงานในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย เพือ่ การวางแผนการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน
2. น�ำเสนอแผนงานการปฏิบัติ
งานในพื้นที่ต่อผู้น�ำท้องถิ่น ได้แก่ นายอ�ำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่
บ้าน และผูแ้ ทนชาวบ้าน เพือ่ การมีสว่ นร่วมในการ
ให้ความคิดเห็น ในการร่วมมือกันจัดท�ำโครงการ/
กิจกรรม ที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนา
ชุมชน
3. ประสานงานพื้นที่ เพื่อจัดหา
ตัวแทนเพื่อท�ำหน้าที่ผู้ประสานงานในท้องถิ่น
ด้านสังคม (การศึกษา-วัฒนธรรม-สุขภาพ) ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านสิง่ แวดล้อม ร่วมปฏิบตั งิ านและ
ติดตามผลการด�ำเนินโครงการ
4. จัดให้มีการทบทวนผลการ
ปฏิบัติ ธรรมนูญความสุขชุมชน ในทุกปี และร่วม
กันก�ำหนดตัวชีว้ ดั ทีช่ มุ ชนมีสว่ นร่วมในการติดตาม
และประเมินผลได้อย่างต่อเนื่อง

เอกสารอ้างอิง
ยงจิรายุ อุปเสน. (2558). การสร้างเป้าหมายตัวชีว้ ดั ความสุขชุมชน. พิมพ์ครัง้ ที่ 2 กรุงเทพฯ:
ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์.
ยงจิรายุ อุปเสน. (2559). ธรรมนูญความสุขชุมชน. เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ: เปเปอร์ไดคัต.
ศูนย์คุณธรรม. (2560). ธรรมนูญชุมชน: ฐานการเสริมสร้างคุณธรรม ความดี ในสังคมไทย.
นนทบุรี: คอนเท้น ดีไซน์.
ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน. (2559). รายงานประจ�ำปีโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซื่ง.
สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก. (2559). รายงานการด�ำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซื่ง.
67

กลุ่มแกนน�ำสามวัย: แกนน�ำสร้างสุขบ้านท่าช้าง
Group leader from three generations: Bann Tachang
Happiness Creation leader

68

อาจารย์ ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา1 และคณะ2

ที่มาและความส�ำคัญ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก�ำหนดนโยบายมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม “หนึ่งมหาวิทยาลัย
หนึ่งจังหวัด” โดยบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมบูรณาการการท�ำงานร่วมกับอาจารย์จากส�ำนักนวัตกรรมการ
เรียนรู้ และคณะพละศึกษา เลือกพืน้ ทีต่ ำ� บลหนองหมากฝ้าย อ�ำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วให้เป็น
พื้นที่บริการทางวิชาการ ตั้งแต่พ.ศ. 2554 โดยได้เข้าไปส�ำรวจความต้องการชุมชน และจัดโครงการที่
เน้นพัฒนาด้านการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจให้แก่กลุ่มคนในวัยต่างๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาเด็ก
และเยาวชน โครงการพัฒนาสาระชีวิต ในพ.ศ. 2555 ชุมชนในหมู่บ้านท่าช้าง น�ำโดยผู้อ�ำนวยการ
สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสาธารณสุขประจ�ำต�ำบลบ้านท่าช้าง (ผอ.รพสต.) มีความ
ต้องการให้พฒ
ั นาผูส้ งู อายุในชุมชน เนือ่ งจากมีความเสีย่ งต่อภาวะซึมเศร้า ทางคณะท�ำงานกับตัวแทน
ชุมชน จึงได้ร่วมกันวางแผนการสร้างรูปแบบการสร้างความสุขของผู้สูงอายุด้วยการสยามหัวเราะให้
แก่กลุ่มผู้สูงอายุบ้านท่าช้าง โดยใช้หลักการบริหารสมอง การฝึกหายใจ การหัวเราะบ�ำบัดด้วยเทคนิค
สยามหัวเราะทีค่ ดิ ค้นโดย ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม มาพัฒนาเป็นรูปแบบการสร้างความสุข ซึง่ เป็นการ
ออกก�ำลังกายภายในด้วยการขยับเส้นประสาทกล้ามเนือ้ กายร่วมกับการเปล่งเสียงอย่างมีความสุข ซึง่
ในการท�ำงานบริการวิชาการจะใช้วงจรการปฏิบัติ (Action Research Spiral) ที่เรียกว่า PAOR
ประกอบด้วยการวางแผน (Plan) การปฏิบตั ิ (Act) การสังเกต (Observe) และการสะท้อนผล (Reflect)
ตาม (Kemmis & Mc Taggart, 1990) ผลของการฝึกทุกสัปดาห์ในช่วง 1 ปี พบว่าผู้สูงอายุมีการรับ
รู้การเปลี่ยนแปลงในตนเองในทิศทางบวก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านพลังชีวิต ด้าน
การสร้างสัมพันธภาพกับผูอ้ นื่ และด้านความคิดเชิงบวก อัตราความเสีย่ งต่อภาวะซึมเศร้าของผูส้ งู อายุ
ลดลงจากร้อยละ 50 เหลือร้อยละ 23.08 และค่าใช้จ่ายด้านยา ใน พ.ศ. 2556 ลดลงกว่า พ.ศ. 2555
ถึงร้อยละ 44.62 (สุธี สุนทรชัย, เอกพจน์ จงดี และระวิวรรณ ปัญญา, 2556; 2557) จากผู้สูงอายุ
ที่เก็บตัว เครียด เปลี่ยนมาเป็นผู้สูงอายุที่เข้ากลุ่ม มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

1
อาจารย์ประจำ�บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
อาจารย์ดร.ปริชัย ดาวอุดม อาจารย์ประจำ�บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ดร.สุเมษย์ หนก
หลัง อาจารย์ดร.ณัฐวดี จันทร์ฟอง อาจารย์ประจำ�สำ�นักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ดร.วณัฐพงศ์
เบญจพงศ์ อาจารย์ประจำ�คณะพละศึกษา มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
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นอกจากโครงการที่จัดท�ำให้แก่ผู้สูงอายุ
แล้ว ในช่วง พ.ศ. 2554-2557 ยังมีการจัดโครงการ
พัฒนาสาระชีวติ เพือ่ พัฒนาความมัน่ ใจให้แก่กลุม่
แกนน� ำ ชุ ม ชน ประกอบด้ ว ย อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น กลุม่ แม่บา้ น เนือ่ งจาก
มีการกลัวเมื่อต้องสื่อสารในที่สาธารณะ และไม่
ทราบทักษะในการสื่อสารสร้างสัมพันธ์เมื่อต้อง
ท�ำงานร่วมกับคนในชุมชน ซึ่งใน พ.ศ. 2557 ผล
การร่วมสะท้อนคิดและร่วมประเมินผลโครงการ
พบว่า แกนน�ำชุมชนมีความต้องการฝึกหัวเราะ
บ�ำบัดด้วยเทคนิคสยามหัวเราะเช่นเดียวกันกับผู้
สูงอายุ เพราะเห็นผลในเชิงประจักษ์วา่ จากในช่วง
2 ปีกว่าที่ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมการฝึกหัวเราะในทุก
สัปดาห์ และมีความเข้มแข็งจนสามารถรวมตัวเป็น
ชมรมผู้สูงอายุกลับขึ้นมาได้อีกครั้ง โดยการฝึก
หัวเราะบ�ำบัดด้วยเทคนิคสยามหัวเราะนี้จะมีผู้
อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้าน
ท่าช้างเป็นผู้น�ำในการฝึก แกนน�ำจึงมีความ
ประสงค์ที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองเพราะเริ่มมี
ทักษะพื้นฐานในการสื่อสารและการแสดงออกดี
ขึ้นแล้ว ประกอบกับผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพต�ำบลบ้านท่าช้าง ต้องการสร้างให้
แกนน� ำ ซึ่ ง เป็ น อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ� ำ
หมู่บ้าน มีความรู้เพื่อจะได้เป็นแกนน�ำในการ
ถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่ชมุ ชน เพือ่ ใช้สง่ เสริมสุขภาพ
ในคุ้ม 4 คุ้ม (คุ้มหนองไฮ คุ้มกลางบ้าน คุ้มหน้า
โรงเรียน คุ้มฝากคลอง) ที่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมู่บ้านแบ่งงานกันรับผิดชอบ และเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชนอื่นๆ ด้วยใน พ.ศ.
2558 มี ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย

70

ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ และจั ง หวั ด สระแก้ ว จั ด
มหกรรมหัวเราะโลกครัง้ แรกขึน้ ผูส้ งู อายุและแกน
น�ำชุมชนได้มโี อกาสแสดงออกในระดับจังหวัด จน
หมู่บ้านมีชื่อเสียงและเป็นศูนย์การเรียนรู้สยาม
หัวเราะ มีการศึกษาดูงานจากจังหวัดอื่นๆ เข้ามา
และในพ.ศ. 2558 มีการขยายผลน�ำสยามหัวเราะ
ไปฝึกให้กบั นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนซับ
นกแก้ว ต�ำบลหนองน�้ำใส ชุมชนบ้านท่าช้าง จึง
เห็นว่า น่าจะน�ำเด็ก เยาวชนมาเป็นแกนน�ำการ
ฝึกหัวเราะด้วย เพื่อให้เกิดเป็นแกนน�ำสามวัย
ได้แก่ วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ และวัยผู้สูงอายุ และเพื่อ
ให้เยาวชนได้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ด้วยเหตุนี้ ในช่วง พ.ศ. 2558
จึงได้วางแผนการปรับเปลี่ยนชื่อโครงการเป็น
โครงการพัฒนาแกนน�ำสร้างความสุขสูช่ มุ ชน เพือ่
เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างแกนน�ำสามวัยขึ้นมา
เพราะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุ ชนโดย
คนในชุมชน เมื่อทั้งผู้สูงอายุ และกลุ่มแกนน�ำ
อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ� ำ หมู ่ บ ้ า น ได้ น� ำ
กิจกรรมสยามหัวเราะไปฝึกที่บ้าน หรือแสดงใน
ชุมชนต่างๆ ท�ำให้กลุ่มเด็กที่เป็นบุตรหลานที่เป็น
เด็กเล็กในชุมชนได้เห็นและเริม่ ท�ำตาม ผูน้ ำ� ชุมชน
ทั้งนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองหมาก
ฝ้าย และผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต� ำ บลบ้ า นท่ า ช้ า ง ให้ ก ารสนั บ สนุ น และ
กระตือรือร้นเอาใจใส่ตอ่ การฝึกสยามหัวเราะและ
เพือ่ สร้างให้เกิดเป็นเอกลักษณ์รวมถึงต้นแบบของ
ชุมชนสร้างสุขด้วยตนเองด้วย โดยโครงการดัง
กล่าวยังได้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งมาจนถึงจวบ
จนปัจจุบัน

วัตถุประสงค์
เพื่อฝึกแกนน�ำสามวัย ได้แก่ วัยเยาวชน
วัยผู้ใหญ่ และวัยผู้สูงอายุ ให้จดจ�ำท่าทางสยาม
หัวเราะ
เพื่อสร้างแกนน�ำสามวัยให้เป็นผู้น�ำใน
การสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะได้
ช่วงเวลาในระยะด�ำเนินการ
ระหว่างปีงบประมาณ 2558-2561
กลุ่มเป้าหมาย
พันธมิตรและหุน้ ส่วนทีร่ ว่ มสร้าง
แกนน� ำ สามวั ย กั บ ทางคณะท� ำ งานจาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประกอบด้วย
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลหนอง
หมากฝ้าย เป็นผู้สนับสนุนเชิงนโยบาย
ผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบลบ้านท่าช้าง เป็นผู้น�ำในการฝึกและการ
ประสานให้เกิดแกนน�ำสามวัย
ผู้สูงอายุ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
และคนในชุมชนทีส่ นใจเข้าร่วมเป็นแกนน�ำสร้างสุข
เด็ ก และเยาวชนในชุ ม ชน ในระดั บ
ประถมศึกษา
ซึ่งกลุ่มแกนน�ำสามวัย ใน พ.ศ. 2558
มีจ�ำนวน 70 คน (ผู้สูงอายุจ�ำนวน 30 คน อาสา
สมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน จ�ำนวน 20 คน
เด็กและเยาวชน จ�ำนวน 20 คน) พ.ศ. 2561 มี
รวมทั้งสิ้นประมาณ 110 คน (ผู้สูงอายุจ�ำนวน 60
คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น จ�ำนวน
20 คน เด็กและเยาวชน จ�ำนวน 40 คน)
ประโยชน์ที่ได้รับ
ระดับบุคคล ผู้ที่เข้ามาร่วมเป็น
แกนน�ำสร้างสุข มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี

ขึ้น ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มี
ชีวิตชีวา มีความคิดในเชิงบวกเมื่อต้องเผชิญกับ
ปัญหา เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมการติดเกมลด
ลง มีสมาธิในการเรียนที่ดีขึ้น และบางคนเปลี่ยน
จากการเป็นหัวโจกกลายมาเป็นผู้น�ำ และมีจิต
อาสา และมีแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมการเป็น
จิตอาสาหมอจิ๋ว (ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการของงาน
บริการชุมชนของมหาวิทยาลัยโดยผูร้ บั ผิดชอบ คือ
โรงพยาบาลชลประทาน) นอกจากนี้ สิ่งที่เกิดขึ้น
กับแกนน�ำทั้งสามวัย คือ ความรู้สึกภาคภูมิใจใน
ตนเอง เพราะเมื่อได้ออกไปภายนอกชุมชน ท�ำให้
เป็นที่รู้จักและเป็นที่ชื่นชม จึงส่งผลท�ำให้เกิด
ความภาคภูมิใจในสิ่งที่ท�ำและเป็นแรงเสริมทาง
บวกทีท่ ำ� ให้อยากเป็นแกนน�ำหัวเราะต่อ นอกจาก
นี้ สิ่งที่ได้เป็นผลพลอยได้จากการเป็นแกนน�ำ คือ
การได้เปิดโลกทัศน์ ได้รู้จักชุมชนภายนอกผ่าน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเดินทางไปยังที่
ต่างๆ ยังถือเป็นการทัศนศึกษาไปพร้อมกับการดู
งานด้วย
ระดับชุมชน กล่าวได้ว่าการก่อก�ำเนิด
กลุ่มแกนน�ำสามวัย เป็นการก่อก�ำเนิดขึ้นโดย
คนในชุมชนเอง เนื่องจากตลอดระยะเวลาการ
ท�ำงานที่ผ่านมาคณะท�ำงานได้เสริมพลังให้กับ
ชุมชน การริเริ่มสร้างกลุ่มแกนน�ำสามวัยจึงเป็น
แนวคิดของแกนน�ำในชุมชนที่เห็นถึงประโยชน์
ของกิจกรรมสยามหัวเราะ แม้ว่าในระยะต้นคณะ
ท�ำงานเองจะเกิดความท้าทายว่าการฝึกและสร้าง
แกนน�ำที่มาจากหลายช่วงวัยค่อนข้างจะขัดกับ
ทฤษฎีหรือแนวคิดทางวิชาการ หากแต่ชุมชนได้
พิสูจน์ให้เห็นว่ากลุ่มสามวัยที่มีกิจกรรมสยาม
หัวเราะเป็นตัวขับเคลือ่ นสามารถเกิดขึน้ ได้อย่างมี
ประสิทธิผล นับเป็นการเรียนรู้ร่วมกันของคณะ
ท�ำงานและเครือข่ายพันธมิตรในชุมชน
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ภาพที่ 1: การรวมตัวกิจกรรมสยามหัวเราะ 3 วัย

ปัจจุบนั กลุม่ แกนน�ำสามวัยในชุมชนบ้าน
ท่าช้าง มีการรวมตัวกันเป็นประจ�ำเพื่อฝึกสยาม
หัวเราะและเพื่อกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อื่น
ๆ ทั้งการเยี่ยมบ้าน ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง และ
กิจกรรมอื่น ๆ ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล จากเดิมการเยี่ยมบ้านเป็นหน้าที่ของอาสา
สมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน แต่เมื่อมีกลุ่ม
แกนน�ำสามวัยเกิดขึน้ การเยีย่ มบ้านจึงผสมผสาน
ระหว่างกลุ่มคนทั้งสามวัย โดยสยามหัวเราะเป็น
กิจกรรมหนึง่ ทีน่ ำ� ไปใช้ฝกึ ให้แก่ผปู้ ว่ ยติดเตียง เพือ่
เป็นการออกก�ำลังกายภายใน คลายเครียด ร่วม
กับการพูดคุยและการนวด หากผู้ป่วยไม่สามารถ
ท�ำได้ แกนน�ำจะแสดงให้ดแู ทน การรวมตัวกันของ
กลุม่ สามวัย ท�ำให้ผสู้ งู อายุมชี อ่ งทางในการสือ่ สาร

กับเพือ่ นบ้าน ลูก หลาน เหลน มากยิง่ ขึน้ ลดภาวะ
ความซึมเศร้า คนในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน น�ำ
ไปสู่การพึ่งพาอาศัย ทักทายปราศรัยและร่วมมือ
กั น มากขึ้ น จากที่ ใ นอดี ต ชุ ม ชนนี้ ต ่ า งคนต่ า ง
ประกอบอาชีพไม่มีเวลาได้พบปะกัน เด็กและ
เยาวชนมีพื้นที่ส�ำหรับการแสดงออกที่ได้รับการ
ยอมรับจากสังคม ได้เรียนรูแ้ บบแผนและได้รบั ค�ำ
สั่งสอนจากผู้หลักผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เลิกติดเกม
เป็นช่องทางในการขัดเกลาทางสังคมและส่งทอด
ทางวัฒนธรรมจากรุ่นปู่ย่าไปสู่ลูกหลานได้มากยิ่ง
ขึน้ ถือได้วา่ กลุม่ แกนน�ำสามวัยทีเ่ กิดขึน้ ท�ำให้เกิด
การขยายเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในการดู แ ล
สุขภาพ และการดูแลซึ่งกันและกันในชุมชน

ภาพที่ 2: แกนน�ำสามวัยน�ำฝึกสยามหัวเราะแก่นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชั้นปีที่ 1 ค่ายสร้างแรงบันดาลใจ
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ระดับจังหวัด ความเข้มแข็งของกลุม่ ผูส้ งู
อายุน�ำมาสู่การจัดมหกรรมหัวเราะโลกครั้งแรก
ของจังหวัดสระแก้วใน พ.ศ. 2558 และมีการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและจังหวัด
สระแก้ว (MOU) ซึ่งนโยบายใน พ.ศ. 2559 ของ
จังหวัดสระแก้ว ให้ทกุ อ�ำเภอส่งตัวแทนมาเพือ่ ฝึก

เป็ นแกนน� ำ สยามหั วเราะ และน� ำ ไปใช้ ต่ อ กั บ
ชุมชนของตนเอง และมีการจัดมหกรรมหัวเราะ
โลกครั้งที่สองของจังหวัดสระแก้วขึ้นใน พ.ศ.
2559 ด้วย เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายการสร้าง
สุขด้วยสยามหัวเราะ

ภาพที่ 3: การจัดมหกรรมหัวเราะโลกครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558 และครั้งที่ 2 พ.ศ. 2559

ระดับหน่วยงาน คณาจารย์ได้เชื่อมโยงการให้บริการวิชาการไปบูรณาการกับหลักสูตรการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาเอก นิสติ ได้เรียนรูน้ อกห้องเรียนและมีประสบการณ์การลงพืน้ ทีแ่ ละได้
สร้างองค์ความรู้ใหม่ผ่านงานวิจัย

ภาพที่ 4: ประสบการณ์การลงพื้นที่ในชุมชน เรียนรู้นอกห้องเรียน นิสิตระดับปริญญาเอก
สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร และสาขาพัฒนศึกษาศาสตร์
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สรุ ป ผลการด�ำเนิ น การและประเด็ น ไม่ปรากฏในช่วงปีแรกที่ท�ำ แต่หากการให้บริการ
ส�ำคัญ

ความส� ำ เร็ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกิดสร้างให้ชุมชนเกิด
ความเข้มแข็งและเกิดความยั่งยืนจนน�ำไปสู่การ
ขยายผลและการสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องนั้น
จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องท�ำงานในลักษณะของการ
หยั่งรากลึก แม้ว่าในการท�ำงานของคณะท�ำงาน
ไม่ได้ฝังตัวกับทางชุมชน เนื่องจากข้อจ�ำกัดเรื่อง
ระยะทาง อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลากว่า 8 ปี
ที่คณะท�ำงานได้ท�ำงานร่วมกับชุมชน ท�ำให้เกิด
การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ความต่อเนื่องของการ
ท�ำงานในพื้นที่ซึ่งเป็นการท�ำงานแบบเกาะติด
ท�ำให้คณะท�ำงานกับชุมชนมีความหลอมรวมเป็น
หนึ่งเดียว รูปแบบการท�ำงานไม่ได้เป็นการน�ำ
ความรู้หรือกิจกรรมไปให้กับชุมชนแต่ฝ่ายเดียว
แต่คณะท�ำงานก็ได้เกิดการเรียนรู้จากชุมชนด้วย
จึงเป็นการสร้างความรูร้ ว่ มกันระหว่างคณะท�ำงาน
กับคนในชุมชน ผู้น�ำชุมชนเรียนรู้วิธีการท�ำงาน
และน�ำวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปใช้ต่อกับทางชุมชน
ในช่ ว งระยะแรกของการเข้ า
ชุมชนเพื่อหาความต้องการของชุมชน สิ่งส�ำคัญ
ประการแรก คือการสร้างให้ชุมชนเกิดความไว้
วางใจ เชือ่ ใจ ทีเ่ ป็นความสัมพันธ์เชิงราบ สามารถ
สร้างให้เกิดความคุน้ เคยไว้เนือ้ เชือ่ ใจ ประดุจเครือ
ญาติ ถือเป็นทุนทางสังคมอย่างหนึง่ ทีจ่ ะต้องสร้าง
ให้เกิดขึ้น ซึ่งจากประสบการณ์ในการท�ำงานของ
คณะท�ำงานพบว่า ความต้องการที่แท้จริงอาจยัง
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วิชาการเป็นประโยชน์แก่คนในชุมชนอย่างเป็นที่
น่าพึงพอใจ คณะท�ำงานอาจได้พบความต้องการ
ที่แท้จริง เพราะการให้บริการวิชาการที่ท�ำให้
ชุมชนรับรูไ้ ด้ถงึ ประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ กับตนเองอย่าง
เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ จะสร้ า งให้ เ กิ ด การยอมรั บ
นอกจากนี้ การท�ำงานต่อเนื่อง ที่ต้องติดตามและ
ท�ำอย่างตั้งใจจริง จะท�ำให้คนในชุมชนเกิดความ
มั่ นใจว่ า การให้ บริ ก ารวิ ช าการที่ เ กิ ดขึ้ นไม่ ใช่
เป็นการท�ำเพียงเพื่อให้เสร็จสิ้นไป แต่เป็นการ
ท�ำงานที่ต้องการสร้างให้เกิดความส�ำเร็จอย่าง
แท้จริงในชุมชน
นอกจากนี้ ผู้น�ำทางการและไม่
เป็นทางการ มีความส�ำคัญมากที่จะท�ำให้ชุมชน
ขับเคลือ่ นความเข้มแข็ง ยิง่ หากผูน้ ำ� ทางการ อาสา
เป็นตัวแบบทีด่ หี รือร่วมสร้าง สนับสนุนงานไปพรัอ
มกับชุมชน จะยิ่งท�ำให้คนในชุมชนพร้อมด�ำเนิน
งานนั้นต่อด้วย ดังเช่น ชุมชนบ้านที่ช้างที่นายก
องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองหมากฝ้าย ให้การ
สนับสนุนเชิงนโยบายและเข้าร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชน และผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุข
ภาพต�ำบลบ้านท่าช้าง ที่ให้ความสนใจเข้ามาฝึก
และน�ำฝึกกลุ่มแกนน�ำด้วยตนเองภายหลังจากที่
คณะท�ำงานกลับไป ท�ำให้เกิดการส่งไม้ตอ่ กันอย่าง
เป็นระบบ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน การที่
ผู้น�ำชุมชนมีวิสัยทัศน์ชวนเด็กและเยาวชนเข้ามา
ร่วมฝึกสยามหัวเราะอย่างจริงจัง ถือเป็นการเปิด
พื้นที่ทางสังคมให้กับเด็กและเยาวชน ท�ำให้พวก

เขาได้แสดงออกในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อื่น ยิ่งไปกว่านั้น ผลที่เกิดขึ้นกับตัว
บุคคลทีเ่ กิดการเปลีย่ นในทิศทางทีด่ ขี นึ้ ทัง้ ร่างกาย
จิตใจ เป็นแรงส่งต่อให้คนในชุมชนสนใจเข้ารับการ
ฝึกฝน ดังเช่นที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมูบ่ า้ นสนใจเข้ารับการฝึกเมือ่ เห็นว่าตัวแบบคือผู้
สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงในตนเองอย่างชัดเจน
ท�ำให้อยากมีสว่ นร่วมในการฝึกบ้าง จนน�ำไปสูก่ าร
สร้างงานส่งเสริมด้านสุขภาพอื่นต่อมา ประกอบ
กับการทีม่ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้การส่ง
เสริมอย่างเต็มที่กับกิจกรรมสยามหัวเราะโดย
ท�ำความร่วมมือกับจังหวัดสระแก้ว จัดมหกรรม
หัวเราะโลกครั้งแรกและครั้งที่สองขึ้นใน พ.ศ.
2558 และ พ.ศ. 2559 ท�ำให้เกิดการขยายกลุ่ม
เป้าหมายที่ได้รับการฝึกออกไปจนครอบคลุมทุก
อ�ำเภอ ท�ำให้กิจกรรมสยามหัวเราะเป็นที่รู้จัก
ชุมชนบ้านท่าช้างมีชื่อเสียง ยิ่งเป็นแรงดึงดูดให้
คนในชุมชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้ความ
สนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
ผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้น
ของกลุ่มแกนน�ำสามวัย ที่เห็นได้ชัดเจน คือ ผลก
ระทบที่ต่อเด็กและเยาวชน ผลกระทบที่มีต่อผู้สูง
อายุ และผลกระทบที่ มี ต ่ อ สั ม พั น ธภาพใน
ครอบครัวและในชุมชน กล่าวคือ การที่เด็กและ
เยาวชนได้เข้ามาฝึกสยามหัวเราะร่วมกับผู้สูงอายุ
และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน ท�ำให้
เกิดการลดช่องว่างระหว่างวัย เกิดการสื่อสารพูด

คุยกับคนต่างวัยมากยิ่งขึ้น เด็กและเยาวชนที่เข้า
มาร่วมในกลุ่มสามวัย เกิดพลังภายในที่จะเป็นจิต
อาสาในการดูแลสุขภาพคนในชุมชน ลด ละ และ
เลิกพฤติกรรมติดเกม ผลกระทบที่มีต่อผู้สูงอายุ
คือ การทีผ่ สู้ งู อายุเป็นตัวแบบของการเรียนรูต้ ลอด
ชีวิต (Lifelong learning) และสร้างความนับถือ
ให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชนที่เคยมองข้ามกลุ่มผู้สูง
อายุไป เพราะผู้สูงอายุเป็นผู้บุกเบิกไปพร้อมกับ
ผูน้ ำ� ชุมชนทีท่ ำ� ให้ชมุ ชนบ้านท่าช้างนีเ้ ป็นทีร่ จู้ กั แก่
ชุ ม ชนภายนอก ไปถึ ง ระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ
ประเทศ ความเข้มแข็งของกลุม่ ผูส้ งู อายุทตี่ อ่ เนือ่ ง
มาหลายปี จึงเป็นส่วนหนึง่ ในการจุดประกายของ
ความร่วมมือในการสร้างโรงเรียนผูส้ งู อายุ “หมาก
ฝ้ายวัยเก๋า” ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ซึ่งได้เริ่มต้นการเปิดโรงเรียนครั้งแรกใน พ.ศ.
2561 ซึ่ ง ในทุ ก วั น ศุ ก ร์ ก ่ อ นการเข้ า เรี ย นจะมี
การน�ำฝึกสยามหัวเราะในกลุ่มของโรงเรียนผู้สูง
อายุหมากฝ้ายวัยเก๋านี้ด้วย ผลกระทบที่มีต่อ
สัมพันธภาพในครอบครัวและในชุมชน การฝึก
สยามหัวเราะที่กลุ่มแกนน�ำสามวัยได้น�ำไปฝึกใน
ครอบครั ว ยั ง ท� ำ ให้ เ กิ ด บรรยากาศของการมี
กิจกรรมร่วมกันในครอบครัวมากยิง่ ขึน้ และท�ำให้
คนในครอบครัวมองในส่วนดีของกันและกัน การ
เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างรุ่น การเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในชุมชนในด้านสัมพันธภาพที่เด่นชัด
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ภาพที่ 5: แกนน�ำสามวัย เยี่ยมบ้าน ช่วยดูแลสุขภาพผู้ป่วย และพาผู้ป่วยฝึกสยามหัวเราะ

ใน พ.ศ. 2561 พบว่า แกนน�ำสามวัย ได้
มีการต่อยอดน�ำองค์ความรู้อื่นๆ เข้ามาประยุกต์
และต่อยอดเพือ่ ใช้ทำ� งานด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ของคนในชุมชนในด้านอื่นๆ ต่อไปอีกด้วย และ
เป็นตัวแบบให้กบั ชุมชนข้างเคียงรวมถึงหน่วยงาน
ต่างๆ ได้เข้ามาดูงานเพื่อน�ำไปเป็นต้นแบบในการ
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนต่อไป ความส�ำเร็จที่
เกิดจากการสร้างกลุ่มแกนน�ำสามวัยนี้ย่อมเป็น
รากฐานทีด่ สี ำ� หรับก้าวต่อไปทีค่ วรจะท�ำให้เกิดกา
รบูรณาการกลุ่มสามวัยเข้ากับโรงเรียนผู้สูงอายุ
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เพราะหากได้ บู ร ณาการกลุ ่ ม สามวั ย เข้ า กั บ
โรงเรียนผู้สูงอายุ จะท�ำให้เป็นการเพิ่มบทบาท
และเพิ่มกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ เช่น การแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มสามวัยในกิจกรรมการเรียน
การสอนของโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นต้น อย่างไร
ก็ตาม ความยั่งยืนของกลุ่มแกนน�ำสามวัย จะมี
พลังอย่างแท้จริง หากผู้น�ำแบบเป็นทางการได้ลด
บทบาทจากผู้น�ำมาเป็นผู้เสริมพลังเพื่อให้คนใน
ชุมชนน�ำตนเองด้วยพลังของคนในชุมชนได้อย่าง
แท้จริง
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รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฏร์นิยม1
ที่มาและความส�ำคัญ
ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ไปยังวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านเนินใหม่ ต�ำบลโคกกรวด อ�ำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก สภาพพืน้ ทีโ่ ดยรวมส่วนใหญ่
มีแต่ทงุ่ นา ชาวบ้านในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก คณะผูว้ จิ ยั ได้ใช้กระบวนการการพบปะ
และการพูดคุยโดยเฉพาะกับคุณป้าอ่อนศรี ซึ่งถือเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านฯ ท�ำให้ได้รับทราบข้อมูล
และตระหนักถึงเรือ่ งความเป็นอยูข่ องสมาชิกภายในชุมชน ดังนัน้ ในช่วงนอกฤดูการท�ำนา ทางกลุม่ แม่
บ้านเกษตรกรบ้านเนินใหม่ มีการรวมตัวกันเพือ่ หาแนวทางการสร้างรายได้เสริมโดยการท�ำผลิตภัณฑ์
จากกล้วย เพราะบริเวณชุมชนโดยรอบมีการปลูกกล้วยไว้ภายในบริเวณบ้านทุกบ้านโดยเฉพาะการ
ปลูกกล้วยน�้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องซึ่งถือว่าเป็นพันธุ์กล้วยที่มีเฉพาะในพื้นที่ของชุมชนเท่านั้น กล้วยชนิดนี้
จะมีนวลสีขาวจ�ำนวนมากติดที่บริเวณเปลือกของผลกล้วยตลอดทั้งผลโดยเฉพาะเวลาผลสุกจะเป็นสี
เหลืองนวลคล้ายแป้งฉีดพ่น ติดเปลือกดูสวยงามน่าชมมาก (นายเกษตร, 2558) จึงเป็นเหตุผลหลักที่
สมาชิกของกลุม่ แม่บา้ นร่วมกันตัดสินใจใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูภ่ ายในท้องถิน่ น�ำมาผลิตและแปรรูปจนเกิด
เป็นผลผลิตของชุมชน จากการแปรรูปดังกล่าวท�ำให้กล้วยพันธุ์นี้สามารถน�ำมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผลิตภัณฑ์ ดังเช่น กล้วยตาก กล้วยฉาบซึ่งมีทั้งแบบรสชาติดั้งเดิม และรสชาติต่างๆ ได้แก่ รสปราปิก้า
รสหวาน รสเค็ม อีกทั้งยังสามารถน�ำมาใช้เป็นส่วนประกอบของการท�ำทองม้วน ข้าวเกรียบ เป็นต้น
หลังจากสมาชิกกลุ่มแม่บ้านฯ น�ำกล้วยเหล่านั้นมาแปรรูปแล้วเกิดมีเปลือกกล้วยเหลือทิ้งเป็นจ�ำนวน
มาก ทางทีมวิจัยได้เล็งเห็นว่าเปลือกกล้วยที่ถูกทิ้งสามารถน�ำมาต่อยอดได้อีกไม่ว่าจะเป็นการท�ำน�้ำ
หมักชีวภาพจากเปลือกกล้วยหรือการท�ำปุ๋ยหมักจากเปลือกกล้วย ท�ำให้ทางกลุ่มแม่บ้านสามารถใช้
ประโยชน์และสร้างมูลค่าจากกล้วยได้เต็มที่ ซึ่งการเล็งเห็นดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับการลงพื้นที่
และการบูรณาการการเรียนการสอนในวิชาการวิเคราะห์โครงการภาครัฐ ปีการศึกษา 2/2559 โครงการ
น�ำร่องดังกล่าวน�ำมาท�ำเป็นข้อเสนอเพือ่ การปฏิบตั จิ ริงโดยมีการวิจยั เป็นพืน้ ฐานความคิดร่วมกับความ
ต้องการที่แท้จริงของชาวชุมชนเอง น�ำมาซึ่งโครงงานลงพื้นที่เพื่อการปฏิบัติจริงในรูปแบบของการ
บริการชุมชนของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากการลงพืน้ ทีท่ ำ� การส�ำรวจและ
วิจยั เมือ่ ปี พ.ศ. 2560 และน�ำกลับมาตอบโจทย์เพือ่ แก้ปญ
ั หาให้ชมุ ชนตรงตามความต้องการในปี พ.ศ.
2561 เกิดเป็นโครงการที่ 1 ชื่อการท�ำน�้ำหมักชีวภาพจากเปลือกกล้วยเหลือทิ้ง และลูกบอลเบญจคุณ
1

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ปรากฏดังรูปภาพประกอบที่ 1 ถึงรูปภาพประกอบที่ 9

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 6
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ภาพที่ 4

ภาพที่ 7

ภาพที่ 5

ภาพที่ 8

ขณะเดียวกันกลุ่มผู้วิจัยท�ำการลงพื้นที่
ส�ำรวจต่อยอดในรายวิชาการวิเคราะห์โครงการ
ภาครัฐปีการศึกษา 2/2560 ซึ่งเน้นในเรื่องของ
สภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในชุมชน พบว่าชาว
ชุมชนส่วนใหญ่ท�ำการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ใช้
ภายในครัวเรือนของตนเอง เพื่อเอาไว้ประกอบ
อาหารของแต่ละครัวเรือน แต่เมื่อพืชผักเหล่านั้น
ได้ อ อกผลเป็ น จ� ำ นวนมากท� ำ ให้ ค รอบครั ว ไม่
สามารถน�ำมาประกอบอาหารได้ทนั ท้ายทีส่ ดุ เกิด
เป็นการบริโภคส่วนเกินทีเ่ กินความจ�ำเป็นส�ำหรับ
ครัวเรือนที่เรียกกันโดยทั่วไปทางภาษาอังกฤษว่า
“Food Waste” ซึ่งสามารถอธิบายในค�ำศัพท์ได้
ว่าเป็นอาหารที่ถูกทิ้ง เนื่องจากมีปริมาณที่มาก
เกินความต้องการของผูบ้ ริโภคขณะทีอ่ าหารเหล่า
นัน้ ยังสามารถบริโภคได้อยู่ (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, 2558) ชาวบ้านจึงได้น�ำพืชผักเหล่านั้น
มาขายต่อให้คนภายในหมูบ่ า้ นในราคาทีถ่ กู ซึง่ ลด
ปั ญ หาในเรื่ อ งส่ ว นเกิ น ของการผลิ ต และการ
บริโภคภายในครัวเรือนโดยในทางเศรษฐศาสตร์
เรียกว่า “ส่วนเกินของผูผ้ ลิต (Producer Surplus)
– ส่วนเกินของผู้บริโภค (Consumer Surplus)”

การลงพืน้ ทีข่ องทีมงานวิจยั นีม้ จี ดุ ทีน่ า่ สังเกตจาก
การพูดคุยเชิงลึกกับคนในชุมชน เช่น คุณยายทอง
ทีท่ า่ นได้นำ� มะเขือทีป่ ลูกเองในบริเวณรอบบ้านน�ำ
มาบรรจุลงในถุงพลาสติก โดยตัง้ ราคาขายอยูท่ ถี่ งุ
ละ 10 บาท ถือเป็นการเพิ่มรายได้ของครอบครัว
ได้ อี ก ทางหนึ่ ง จากการตั้ ง ราคาขายนั้ น เมื่ อ
สอบถามจากคุณยายพบว่า การทีค่ ณ
ุ ยายสามารถ
ตั้งราคาขายที่ 10 บาทได้นั้น เพราะว่ามะเขือนั้น
ปลู ก เอง จึ ง ไม่ มี ต ้ น ทุ น แต่ มี ต ้ น ทุ น เพี ย งถุ ง
พลาสติกเพือ่ ใช้ในการบรรจุมะเขือส�ำหรับขาย ซึง่
เมื่อเฉลี่ยต้นทุนต่อถุงแล้วต้นทุนอยู่ที่ 2 บาทต่อ
ถุง 1 ใบ ดังนัน้ แสดงว่า เมือ่ ขายมะเขือไป คุณยาย
จะได้ก�ำไร 8 บาท ถือเป็นการใช้หลักการทาง
เศรษฐศาสตร์ในเรือ่ งของการวิเคราะห์ตน้ ทุนและ
ผลประโยชน์ คิดวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลประโยชน์
ที่จะได้รับเพื่อประกอบการตัดสินใจว่าคุ้มค่าที่จะ
ลงทุนหรือไม่ (จิรพร สุเมธีประสิทธิ์, 2010) ถึง
แม้วา่ ชาวบ้านส่วนใหญ่มสี ถานภาพทางการเงินที่
ไม่คล่องตัวเมือ่ เปรียบเทียบในเรือ่ งรายได้เฉลีย่ ตัว
หั ว ของประชากรในกรุ ง เทพมหานครและ
นครนายกปรากฏดังภาพประกอบที่ 10
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ภาพที่ 10: รายได้เฉลี่ยต่อหัวจ�ำแนกตามภาคและจังหวัด
แหล่งที่มา: ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี (สืบค้น
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560)

จากภาพประกอบข้างต้นพบว่า รายได้
เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในกรุงเทพมหานคร ปี
2554 เท่ากับ 422,141 บาท ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อ
หัวของประชากรในจังหวัดนครนายก ปี 2554
เท่ากับ 74,003 บาท ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ ผูท้ ที่ ำ� งาน
ในเขต กรุงเทพ ได้รับรายได้เฉลี่ยสูงกว่า ผู้ที่
ท�ำงานในจังหวัดนครนายก 7 เท่า แต่สถานภาพ
ทางการเงินส�ำหรับคนในชุมชนนี้นับว่าเป็นเพียง
ส่วนประกอบหนึ่งในการด�ำเนินชีวิต แต่ความสุข
ในการอยู่ร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัวสร้าง
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ความสุขทางใจได้มากกว่า จึงเป็นทีม่ าของเหตุผล
ที่ทีมวิจัยตระหนักถึงเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
ตามหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินท
รมหาภูมพิ ลอดุลยเดช หากแต่สมาชิกในชุมชนจะ
รับรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่ตนปฏิบัติอยู่ในชีวิตประจ�ำวัน
นั้น ถือเป็นแนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ทางสายกลาง ความไม่ประมาทไม่ฟุ่มเฟือย เน้น
ถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล ท�ำให้นำ� ไปสู่
การสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง นับเป็นบันไดสู่ความ
สุขในการด�ำเนินชีวติ อย่างแท้จริงของคนในชุมชน

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการน�ำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ของสมาชิกในชุมชนบ้านเนินใหม่
ช่วงระยะเวลาด�ำเนินการ
สัปดาห์
1-3
4
5
6-7
8
9-10
11
12
13

แผนการดำ�เนินการ
วางแผนปรึกษาหารือกับคณะวิจัยและได้รับข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการ
วิเคราะห์โครงการภาครัฐ เกี่ยวกับปัญหาภายในชุมชนเกษตรกรบ้านเนินใหม่
ลงพื้นที่สำ�รวจครั้งที่ 1 เพื่อสำ�รวจปัญหาที่แท้จริงของชาวชุมชนฯโดยการพบปะพูดคุยกับชาว
บ้าน ทำ�ให้ตระหนักถึงความเป็นอยู่ในเรื่องการพออยู่พอกิน
จัดทำ�โครงร่างงานวิจัยโดยเริ่มจากการเขียนความสำ�คัญที่มาของปัญหางานวิจัย
ดำ�เนินการเขียนวัตถุประสงค์และออกแบบเครื่องมือวิจัย
ลงพื้นที่สำ�รวจครั้งที่ 2 ร่วมกับการแจกแบบสอบถามที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย และถ่าย
วีดีโอสัมภาษณ์ชาวบ้าน เพื่อนำ�ไปเสนอผลงานใน YouTube
นำ�เครื่องมืองานวิจัยมาแปรผลการวิจัย
นำ�เสนอโครงร่างงานวิจัยแก่คณาจารย์ภายในคณะฯ
ลงพื้นที่สำ�รวจครั้งที่ 3 พร้อมนำ�เสนอโครงงานวิจัยแก่ชาวบ้านเกษตรกรบ้านเนินใหม่
สิ้นสุดการทำ�โครงงานวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย
ประชากร ได้แก่ สมาชิกหมู่บ้านเนินใหม่
จ�ำนวน 440 คน ประกอบด้วย ผูช้ ายมีจำ� นวน 210
คน ผูห้ ญิงมีจำ� นวน 230 คน กลุม่ ตัวอย่าง สมาชิก
หมู่บ้านเนินใหม่ จ�ำนวน 20 คน
ประโยชน์ที่ได้รับ
ด้ า นวิ ช าการ ได้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง และการสูญเสียกระบวนการเพาะปลูก
และสามารถน�ำต่อยอดพัฒนาในภายหน้า
ด้านนโยบาย สามารถน�ำแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาบริหารประเทศ เป็น

แนวทางทีจ่ ะวางรากฐานให้ประเทศเติบโตไปข้าง
หน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ด้านเศรษฐกิจ สามารถพัฒนา
หมู ่ บ้ า นเกษตรบ้ า นเนิ นใหม่ ให้ เ ป็ นที่ รู ้ จัก จาก
ประชากรทีอ่ าศัยอยูต่ า่ งถิน่ และผลักดันผลิตภัณฑ์
ที่ท�ำจากกล้วย ไม่ว่าจะเป็นทองม้วนกล้วย กล้วย
ฉาบ และอื่นๆ จนน�ำไปสู่สินค้าหนึ่งต�ำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ด้ า นสั ง คมและชุ ม ชน ให้ ป ระชาชน
ตระหนักถึงความพออยู่พอกินภายในชุมชน และ
น�ำความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปต่อยอดพัฒนาต่อ
ภายในชุ ม ชนไม่ ว ่ า จะเป็ น ในเรื่ อ งการพั ฒ นา
หมู่บ้านจนเป็นหมู่บ้านเกษตรกรต้นแบบ
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สรุ ป ผลการด� ำ เนิ น งานและประเด็ น
ส�ำคัญที่ได้จากการด�ำเนินโครงการ
ผลงานทางวิชาการที่สนับสนุนว่าควรมี
การยกย่องเชิดชูผู้ที่ปฏิบัติ และด�ำเนินรอยตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ได้แก่ งานวิจัย
เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาชุ ม ชนตามแนวปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอน
ล่าง (วิทูรย์ เกษมชาติและบุญเรือง, 2559) ผลที่
ได้จากงานวิจัย พบว่า การพัฒนาชุมชน ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกลุม่ จังหวัดภาคกลาง
ตอนล่างโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยที่มี
ความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับสูงสุด เนื่องจากมี
การแลกเปลีย่ นความรูจ้ ากปราชญ์ผปู้ ระสบความ
ส�ำเร็จในการพัฒนาที่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงในการด�ำเนินชีวิต การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการปัญหาด้วย
ตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเพือ่
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น
เราจึ ง ควรยกย่ อ งผู ้ ที่ ด� ำ เนิ น รอยตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นรากฐานในการ
พัฒนาประเทศ เพือ่ ให้ผนู้ นั้ เป็นแบบอย่างทีด่ แี ละ
มีก�ำลังใจในการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด�ำเนินชีวิตต่อไป ทางผู้วิจัยพบว่า กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านเนินใหม่สามารถน�ำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กบั ชีวติ ประจ�ำวันในระดับ
มากที่ สุ ด เพราะ กลุ่มแม่บ้านสามารถน�ำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในเรื่อง
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ของการด� ำ เนิ น ชี วิ ต อย่ า งพอประมาณ การ
ประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว
และชุมชน ท�ำให้ชมุ ชนเกิดการพัฒนา น�ำไปสูก่ าร
พัฒนาประเทศในท้ายที่สุด ทางผู้วิจัยจึงเห็นว่า
ควรยกย่ อ งผู ้ ที่ ด� ำ เนิ น รอยตามหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจใน
การพัฒนาประเทศด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อ
ไป
นอกจากนี้ ท างผู ้ วิ จั ย ยั ง พบอี ก ด้ ว ยว่ า
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเนินใหม่สามารถน�ำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กบั ชีวติ ประจ�ำ
วันโดยน�ำไปประยุกต์ใช้ในเรือ่ งของการใช้ชวี ติ ทีไ่ ม่
ฟุม่ เฟือย พอประมาณ พออยูพ่ อกิน หากเหลือเกิน
ความจ�ำเป็นก็แบ่งปันกัน มีการสร้างอาชีพอันน�ำ
ไปสูก่ ารมีรายได้อย่างยัง่ ยืน ท�ำให้อยูร่ ว่ มกันอย่าง
มีความสุข ชาวชุมชนจึงเล็งเห็นว่าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงนัน้ เป็นสิง่ ทีด่ ี ขณะเดียวกันการ
ประสานความร่วมมือกันเป็นภาคีของชาวชุมชน
ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ คณะ
เศรษฐศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญภายนอกก่อให้เกิด
การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน
เพราะเมื่ อ ชาวชุ ม ชนมี โ อกาสได้ พ บปะกั บ ผู ้
เชีย่ วชาญทีท่ างคณะฯ เรียนเชิญเข้ามาแลกเปลีย่ น
ความรู ้ ใ ห้ กั บ ชาวชุ ม ชน ผู ้ เชี่ ย วชาญสามาร
ถ่ายทอดความรู้ให้กับชาวชุมชนคนอื่นๆได้จนน�ำ
ไปสู่การพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น เนื่องจากมีการแลก
เปลีย่ นความรูจ้ ากปราชญ์ผปู้ ระสบความส�ำเร็จใน
การพัฒนาที่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
การด�ำเนินชีวิต หากมีเหลือเกินความจ�ำเป็นก็จะ
แบ่งปันกัน การผลิตผลผลิตอย่างเช่น กล้วยพันธุ์

มะลิออ่ ง ส้มโอ หรือผลไม้ชนิดอืน่ ให้ออกมาอย่าง
หลากหลายในระยะเวลาที่ต่างกัน เป็นค�ำแนะน�ำ
อีกทางหนึง่ จากผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่ ท�ำให้ชาวชุมชนลด
ความเสีย่ งในการด�ำเนินการโดยเฉพาะเมือ่ เวลาที่
ปริมาณน�้ำฝนมีการแปรเปลี่ยนตลอดเวลาดังเช่น
จังหวัดนครนายก ความเสี่ยงจากโรคและแมลง
ท�ำให้ชาวชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีอาหารเพียงพอ
เลี้ยงคนในชุมชน กลุ่มแม่บ้านมีงานท�ำตลอด มี
รายได้ตลอดปี หลังจากหมดฤดูท�ำนา ท�ำให้มี
คุณภาพชีวติ และครอบครัวทีด่ ขี นึ้ มีรายได้มากขึน้
ครอบครัวของกลุม่ แม่บา้ นก็มสี ขุ ภาพร่างกายและ
จิตใจทีด่ ขี นึ้ ตามไปด้วย พฤติกรรมการด�ำเนินชีวติ
ของชาวชุมชนบ้านเนินใหม่ที่ยึดตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมอยูใ่ นทุกด้านได้แก่ ด้าน
การกินอยู่ ด้านที่อยู่อาศัย ด้านสุขภาพ ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านการใช้จ่ายโดยปัจจัยที่มีความ
เกีย่ วข้องได้แก่ จ�ำนวนสมาชิกในครัวเรือน จ�ำนวน
เงินที่ได้รับเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายต่อเดือน และ
ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้
ผู้วิจัยพบว่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเนินใหม่
สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สงู สุดเพือ่ พัฒนาหมูบ่ า้ นและชุมชนของ
ตนเองให้มั่นคงและแข็งแรง เพราะกลุ่มแม่บ้าน
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการสร้าง
มูลค่าจากสิ่งของเหลือทิ้งที่คิดว่าไม่สามารถน�ำ
มาสร้างประโยชน์ได้ให้กลับมีมูลค่าขึ้นอีกครั้งได้
นั่นคือ การท�ำน�้ำหมักชีวภาพจากเปลือกกล้วย
เหลือทิ้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มแม่บ้านรู้จักใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด เนือ่ งจากจะมีผลผลิตเพิม่ ขึน้ แล้วยังมีรายได้

เพิ่มขึ้นด้วย ส่งผลให้เกิดการพัฒนาหมู่บ้านและ
ชุ ม ชนให้ เ จริ ญ ขึ้ น รวมไปถึ ง การดู แ ลรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนโดยรู้จักใช้ให้เกิด
ประโยชน์และเกิดความคุม้ ค่ามากทีส่ ดุ การมีสว่ น
ร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยร่วมมือร่วมใจกันใน
ทุกกิจกรรมเพื่อชุมชน มีการแลกเปลี่ยนความรู้
จากผูเ้ ชีย่ วชาญอย่างสม�ำ่ เสมอ น�ำไปสูก่ ารพัฒนา
ชุมชนให้ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะ
การมีความรูใ้ นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงจะมีผลให้เกิดการรับรูแ้ ละเรียนรูใ้ นเรือ่ งของ
การใช้ จ ่ า ยอย่ า งพอประมาณไม่ ฟุ ่ ม เฟื อ ย รู ้
ตระหนั ก ถึ ง ความจ� ำ เป็ น ในการซื้ อ สิ น ค้ า และ
บริการ เกิดการปลูกจิตส�ำนึกในการซือ้ สินค้าและ
บริการเท่าที่จ�ำเป็น
การพัฒนาชุมชนจากการมีส่วนร่วมนับ
เป็ น การเปิ ด โอกาสให้ ค นในชุ ม ชนได้ พั ฒ นา
ศักยภาพในการบริหารจัดการปัญหาด้วยตนเอง
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน�ำไปสูก่ าร
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศล�ำดับ
ต่อไป
การช่วยเหลือเกือ้ กูลกันนัน้ สามารถน�ำไป
สู่การสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง การมีกระบวนการ
เรี ย นรู ้ ที่ ดี โ ดยมี ก ารแลกเปลี่ ย นความรู ้ จ ากผู ้
เชี่ยวชาญอย่างสม�่ำเสมอ ส่งผลให้พัฒนาเป็น
ชุมชนที่มั่นคงและแข็งแรง
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ที่มาและความส�ำคัญ
สิทธิในการมีสัญชาติเป็นสิทธิ
มนุ ษ ยชนขั้ น พื้ น ฐานที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองไว้ ใ น
กฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนหลาย
ฉบับ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
มาตรา 15, กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง มาตรา 24,
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มาตรา 7 เป็นต้น และ
รัฐไทยก็มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิในการมีสัญชาติ
ของมนุษย์ คือพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508
แต่อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันยังมีผู้ที่ปรากฏตัวใน
ประเทศไทยอีกจ�ำนวนมากทีป่ ระสบปัญหาการไร้
สัญชาติ (Nationality-less) หรือกล่าวคือไม่มีรัฐ
ใดในโลกทีร่ บั รองสิทธิในสัญชาติของพวกเขาเหล่า
นี้
จากการศึกษาประวัตศิ าสตร์พบ
ว่าราวปี พ.ศ.2436 รัฐไทยได้เสียดินแดนบางส่วน
ไปอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษ
ได้แก่ พื้นที่จังหวัดมะริด ทวาย และตะนาวศรี ซึ่ง
ต่อมาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนประเทศ
พม่า ซึง่ ภายในพืน้ ทีด่ งั กล่าวนัน้ ยังมีชมุ ชนคนไทย
ซึง่ มีวถิ ชี วี ติ และวัฒนธรรมแบบคนไทยพืน้ ถิน่ ภาค
ใต้อาศัยอยู่ คนไทยกลุ่มนี้จึงตกติดไปอยู่ภายใต้
การปกครองของประเทศอังกฤษและประเทศพม่า
ตามล�ำดับ ต่อมาประมาณปี พ.ศ.2518 รัฐบาล
พม่าได้ทำ� สงครามกับกลุม่ ชาติพนั ธุต์ า่ งๆ ส่งผลให้
คนไทยกลุ่มนี้ถูกข่มเหงรังแกจนต้องอพยพเข้ามา
อาศัยอยู่กับญาติพี่น้องของตนในประเทศไทย
บริเวณจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ชุมพร ระนอง และ
พังงา2 แต่ไม่ได้รับการรับรองสัญชาติจากทั้งรัฐ
2

ฐิรวุฒิ เสนาคำ�. (2551). ไทยพลัดถิ่นในและจากมณฑล
ตะนาวศรีกับปัญหารัฐ-ชาติ. เอกสารประกอบการสัมมนาทางวิชาการ
ทักษิณวิชาการ 51 ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2551 มหาวิทยาลัย
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ไทยและพม่าท�ำให้ต้องกลายเป็นคนไร้สัญชาติไป
ท�ำให้ประสบปัญหาการเสียสิทธิบางประการที่รัฐ
ไทยสงวนไว้ให้กบั คนชาติ เช่น สิทธิในหลักประกัน
สุขภาพ สิทธิในการท�ำงาน เป็นต้น รวมถึงถูก
จ�ำกัดสิทธิโดยผลจากการถูกถือว่าเป็นคนต่างด้าว
ในรัฐไทย เช่น สิทธิในการเดินทางซึง่ ต้องมีหนังสือ
ขอเดินทางออกนอกพื้นที่ทุกครั้ง เป็นต้น จนกระ
ทั่ ง ปี พ .ศ.2555 รั ฐ ไทยได้ ประกาศใช้ พ ระราช
บัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 ซึ่งวางหลัก
การคืนสัญชาติไทยให้คนไทยพลัดถิ่นกลุ่มนี้เอา
ไว้3
แต่ทว่ากระบวนการพิสูจน์และ
รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นนั้นต้องประสบ
ปัญหาบางประการ ทัง้ การขาดแคลนเจ้าหน้าทีร่ บั
ผิดชอบดูแลในระดับท้องถิ่น กล่าวคือ ในแต่ละ
อ�ำเภอจะมีเจ้าหน้าทีท่ ดี่ แู ลรับผิดชอบด้านนีเ้ พียง
1-2 คนเท่านัน้ แต่มชี าวบ้านทีเ่ ป็นคนไทยพลัดถิน่
ตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักพันคน ประกอบกับใน
บางพื้นที่ เจ้าหน้าที่รัฐยังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการ
พิสูจน์สัญชาติเนื่องจากเป็นภารกิจใหม่ ท�ำให้
กระบวนการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทย
ทักษิณ, 6-7. และ วรรธิดา เมืองแก้ว. (2558). ปัญหาและอุปสรรค
ของการนำ�นโยบายไปปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสัญชาติไทย (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ.2555 : กรณีศึกษาคนไทยพลัดถิ่น จังหวัดระนองและ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
3
มาตรา 4 ของพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2555 ได้กำ�หนดนิยามของ คนไทยพลัดถิ่นไว้ดังนี้คือ
“ผู้ที่มีเชื้อสายไทยที่ต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอื่นโดยเหตุ
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจักรไทยในอดีต
ซึ่งปัจจุบันผู้นั้นไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศอื่นและได้อพยพเข้ามา
อยู่อาศัยในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึ่งและมีวิถีชีวิติเป็นคนไทย
โดยได้รับการสำ�รวจจัดทำ�ทะเบียนราษฎรภายใต้หลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกำ�หนด หรือเป็นผู้ซึ่งมีลักษณะอื่นทำ�นอง
เดียวกันตามที่กฎกระทรวงกำ�หนด”

พลัดถิ่นในภาพรวมเป็นไปด้วยความล่าช้า โดย
ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 พบว่ามีคน
ไทยพลัดถิ่นที่ได้รับการรับรองสัญชาติไทยแล้ว
จ�ำนวน 166 ราย จากจ�ำนวนคนไทยพลัดถิน่ ทีย่ นื่
ค�ำร้องพิสูจน์สัญชาติจ�ำนวน 8,266 ราย4 ซึ่งจาก
อัตราเช่นนี้คาดว่ารัฐไทยอาจต้องใช้เวลานับสิบปี
ในการพิสจู น์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิน่
แล้วเสร็จ
วัตถุประสงค์
โครงการแก้ ไขปั ญ หาสถานะ
บุ ค คลด้ า นสั ญ ชาติ ฯ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ส� ำ คั ญ 3
ประการ คือ
1) แก้ไขปัญหาการไร้สัญชาติ
ของกลุ่มประชากรคนไทยพลัดถิ่น จากการถูก
ปฏิเสธค�ำขอจากฝ่ายรัฐเนือ่ งจากเอกสารประกอบ
ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายก�ำหนด เนื่องจากชาว
บ้านยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดเตรียม
เอกสาร หลักฐาน และพยานบุคคล
2 ) เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น
กระบวนการพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทย
พลั ด ถิ่ น ในระดั บ อ� ำ เภอ โดยให้ นั ก ศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยทักษิณท�ำ
หน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระดับอ�ำเภอในการ
รับค�ำขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัด
ถิ่น ให้ค�ำแนะน�ำกับผู้ยื่นค�ำขอฯ ในเรื่องการจัด
เตรียมเอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
3) เพื่ อ สร้ า งพื้ น ที่ ก ารเรี ย นรู ้
(Learning Area) ให้แก่นักศึกษา ซึ่งจะท�ำให้
นักศึกษามีประสบการณ์ในการปรับใช้ความรูท้ าง
4
มูลนิธิชุมชนไท. (31 พฤษภาคม 255)
พิสูจน์ความเป็นคนไทยพลัดถิ่น. สืบค้นจาก http://chumchonthai.or.th/node/326

กฎหมายเพื่ อ แก้ ป ั ญ หาของสั ง คม รวมถึ ง การ
วางแผนงาน การท�ำงานร่วมกัน และแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าในสถานการณ์จริง
ช่วงระยะเวลาการด�ำเนินการ
โครงการแก้ ไขปั ญ หาสถานะ
บุคคลด้านสัญชาติฯ เริม่ ด�ำเนินการมาตัง้ แต่เดือน
มกราคม 2559 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้น�ำนักศึกษา
ลงพื้นที่ปฏิบัติงานมาแล้วทั้งสิ้น 3 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 – 12
มีนาคม 2559 ด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือใน
พืน้ ทีอ่ ำ� เภอเมืองประจวบคีรขี นั ธ์ อ�ำเภอทับสะแก
และอ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 25 คน
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 28
พฤษภาคม 2559 ด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือใน
พื้นที่ อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 45 คน
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 18 – 22
พฤษภาคม 2560 ด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือใน
พื้นที่ อ�ำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มี
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการประมาณ 60 คน
กลุ่มเป้าหมาย
กลุม่ เป้าหมายของโครงการภาย
ใต้ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของคณะนิ ติ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิตนี้ คือ กลุ่มประชากรคนไทย
พลั ด ถิ่ น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ซึ่ ง
ประกอบด้วย
1) กลุ่มประชากรคนไทยพลัด
ถิ่นที่ได้รับการบันทึกข้อมูลในทะเบียนราษฎรใน
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ฐานะกลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย ซึ่ง
สามารถเข้าสูก่ ระบวนการพิสจู น์และรับรองความ
เป็นคนไทยพลัดถิ่นได้ทันที
2) กลุ่มประชากรคนไทยพลัด
ถิ่นที่ได้รับการบันทึกข้อมูลในทะเบียนราษฎรใน
กลุม่ อืน่ ด้วยความเข้าใจผิด เช่น ขึน้ ทะเบียนเป็นก
ลุม่ แรงงานต่างด้าวพักอาศัยอยูก่ บั นายจ้าง หรือผู้
พลัดถิ่นสัญชาติพม่า อันจะต้องมีการแก้ไขข้อมูล
ในทะเบียนราษฎรให้เป็นกลุ่มผู้พลัดถิ่นสัญชาติ
พม่าเชื้อสายไทยเสียก่อน
3) กลุ่มประชากรคนไทยพลัด
ถิ่นที่ถูกจ�ำหน่ายชื่อออกจากทะเบียนราษฎร ซึ่ง
จ�ำเป็นต้องยื่นค�ำร้องขอแก้ไขการจ�ำหน่ายชื่อเสีย
ก่อน
ประโยชน์ที่ได้รับ
1) กลุ่มประชากรคนไทยพลัด
ถิน่ ได้รบั การแก้ไขปัญหาการไร้สญ
ั ชาติ และกลาย
เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยสมบูรณ์ รวมถึงได้รับการ
แก้ไขข้อมูลทางทะเบียนราษฎรให้ถูกต้อง พร้อม
ทีจ่ ะเข้าสูก่ ระบวนการพิสจู น์และรับรองความเป็น
คนไทยพลัดถิ่นต่อไปในอนาคต
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2) หน่ ว ยงานภาครั ฐ เกิ ด ผล
สัมฤทธิ์ในกระบวนการพิสูจน์และรับรองความ
เป็นคนไทยพลัดถิ่น ท�ำให้ยอดจ�ำนวนคนไทย
พลัดถิ่นไร้สัญชาติในพื้นที่เป้าหมายลดลงอย่าง
เห็นได้ชัด
3) นักศึกษาได้ใช้ความรู้ทาง
กฎหมายแก้ไขปัญหาให้กบั ชาวบ้านจนเกิดความ
ภาคภู มิ ใจในตั ว เอง และสร้ า งความสามั ค คี
ระหว่างรุน่ พีร่ นุ่ น้อง และเพือ่ นนักศึกษาต่างคณะ
จากการท� ำงานร่ ว มกั น เป็ น ที ม และสามารถ
จัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีขึ้น
สรุ ป ผลการด� ำ เนิ น การและประเด็ น
ส�ำคัญที่ได้จากการด�ำเนินโครงการ
จากการด�ำเนินงานตลอด 3
ครั้งที่ผ่านมา มูลนิธิชุมชนไท ในฐานะภาคีภาค
ประชาสังคมของโครงการฯ ได้สรุปจ�ำนวนคน
ไทยพลัดถิ่นที่ได้รับการช่วยเหลือจากนักศึกษา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งกรณีการ
ยื่นค�ำร้องขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทย
พลัดถิน่ , ยืน่ ค�ำร้องขอย้ายกลุม่ เพราะขึน้ ทะเบียน
ผิดหลง และขอแก้ไขการถูกจ�ำหน่ายชือ่ ออกจาก
ทะเบียนราษฎร ปรากฏดังตารางต่อไปนี้

ลำ�ดับที่
1

1
2
3

1
2
3

รายการ

อำ�เภอ จังหวัด กรมการปกครอง ได้สัญชาติไทย
อำ�เภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
ขึ้นทะเบียนผิดกลุ่ม
13
รวม
อำ�เภอทับสะแก
ยื่นคำ�ขอฯ
7
32
110
ขึ้นทะเบียนผิดกลุ่ม 10
1
ถูกจำ�หน่ายรายชื่อ
4
รวม
อำ�เภอบางสะพาน
ยื่นคำ�ขอฯ
2
34
121
ขึ้นทะเบียนผิดกลุ่ม 22
ถูกจำ�หน่ายรายชื่อ 303
รวม
สรุปจำ�นวน
348
66
14
231

อย่ า งไรก็ ต าม ในระหว่ า งการด� ำ เนิ น
โครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งจากภาควิชาการ
และภาคประชาสั ง คมมี ค วามเห็ น ตรงกั น ว่ า
กระบวนการยืน่ ค�ำขอพิสจู น์และรับรองความเป็น
คนไทยพลัดถิ่นยังมีปัญหาส�ำคัญคือ การจัดท�ำ
เอกสารประกอบค� ำ ขอของแต่ ล ะพื้ น ที่ ยั ง ขาด
ความเป็นเอกภาพ เนื่องจากกรมการปกครองให้
อ�ำนาจแก่หน่วยงานส่วนภูมิภาคใช้แบบบันทึก
ป.ค.14 ซึ่งเป็นแบบพิมพ์ส�ำหรับบันทึกข้อความ
ประกอบเอกสารค�ำร้องต่างๆมาพัฒนาเป็นแบบ
พิมพ์ส�ำหรับบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ยื่น
ค�ำขอได้ ท�ำให้แต่ละอ�ำเภอมีแบบ ป.ค.14 นี้แตก
ต่างกัน บางอ�ำเภอใช้แบบ ป.ค.14 เพื่อบันทึก
ข้อมูลเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อย ขณะที่บางอ�ำเภอ
ต้องการสอบถามข้อมูลมาก ท�ำให้เสียเวลาในการ

รวมทั้งหมด
13
13
149
11
4
164
157
22
303
482
659

สอบข้อเท็จจริงมากกว่าท้องที่อื่นๆ
ข้อเสนอแนะ
คณะท�ำงานในโครงการแก้ไข
ปั ญ หาสถานะบุ ค คลด้ า นสั ญ ชาติ ฯ เห็ น ว่ า
กระบวนการในการพิ สู จ น์ แ ละรั บ รองสิ ท ธิ ใ น
สัญชาติของกรมการปกครองยังสามารถพัฒนา
ปรับปรุงได้ แต่ควรปรับปรุงขั้นตอนการพิจารณา
จากเดิมที่ต้องพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นค�ำขอ
ตั้ ง แต่ ชั้ น ท้ อ งถิ่ น , ชั้ น จั ง หวั ด และชั้ น คณะ
กรรมการกลางอาจลดลงให้เหลือเพียง 2 ชั้น รวม
ถึงสร้างแนวปฏิบัติที่ชัดเจนส�ำหรับเอกสารหลัก
ฐานที่ ผู ้ ยื่ น ค� ำ ขอต้ อ งใช้ ป ระกอบให้ เ ป็ น ไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพือ่ ลดระยะเวลาในการพิจารณา
รับรองสิทธิในสัญชาติให้แก่กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น
95

ภาพกิจกรรม

ภาพที่ 1: การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการพิสจู น์สญ
ั ชาติและรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิน่
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิร์ลด์

ภาพที่ 2: ท่านศาสตราจารย์พเิ ศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวให้โอวาทแก่นกั ศึกษา
ในการประชุมสรุปงานรายวันในระหว่างการลงพื้นที่ครั้งที่ 2 (22-28 พฤษภาคม 2559)
ภาพที่ 3: บรรยากาศการลงพื้นที่
ท� ำ งานครั้ ง ที่ 3 (18 – 22
พฤษภาคม 2560)

ภาพที่ 4: กลุ่มคนไทยพลัด
ถิน่ ทีไ่ ด้รบั การรับรองสัญชาติ
ไทยภายใต้ โ ครงการแก้ ไข
ปั ญ หาสถานะบุ ค คลด้ า น
สัญชาติ
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ภาพที่ 5: นางสาวจารุวรรณ ภูวรณ์ (น้องโบ)
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
หนึง่ ในกลุม่ คนไทยพลัดถิน่ ทีไ่ ด้รบั ได้รบั การรับรองสัญชาติไทยแล้ว จากการ
ยื่นค�ำขอภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลด้านสัญชาติ ครั้งที่ 1 ซึ่ง
น้องโบเองก็เข้าร่วมการลงพืน้ ทีช่ ว่ ยเหลือคนไทยพลัดถิน่ คนอืน่ ๆด้วยเช่นกัน
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การวิจัยและพัฒนาทักษะชีวิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนในเขตพื้นที่สูง โครงการน�ำร่องภายใต้
ยุทธศาสตร์ โครงการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ในเขตพื้นที่สูงทั้ง
ระบบ
เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้วยพหุ
วิทยาการ
Participation Research and Development of Life Skills
for Basic Education Improvement in Upland Schools: A
Pilot Project under the Strategy of Chiang Mai Upland
Education Reform in total SDGs System to Reduce
Inequality and Promote
Community Capacity by Multidisciplinary Approach
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อาจารย์ ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์1
ที่มาและความส�ำคัญ
ปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเด็กและเยาวชนในเขตพืน้ ทีส่ งู ก�ำลังเป็น
ทีห่ ว่ งใยของทุกฝ่ายตัง้ แต่มติ ขิ องโอกาสทางการศึกษา การได้รบั การฝึกอบรมเพือ่ การมีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่
ดีและเตรียมก�ำลังคนเป็นก�ำลังส�ำคัญเพื่อการพัฒนาชาติในอนาคต เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ
ต่อไป (UNICEF, 2005) อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสภาพเชิงประจักษ์จะพบกับความเหลื่อมล�้ำของบริบท
สภาพภูมศิ าสตร์ของประเทศทีส่ ร้างความยากล�ำบากในการเข้าสูก่ ารศึกษาภาคบังคับในระบบ แต่ฝา่ ย
จัดการศึกษาต่างได้มคี วามพยายามในการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาเชิงพืน้ ทีร่ ว่ มกับการปฏิรปู การศึกษา
เพือ่ ให้เกิดความเสมอภาค ความเท่าเทียม แม้วา่ จะเผชิญกับข้อจ�ำกัดในหลายประการก็ตาม จึงมีความ
เพียรพยายามของคณะท�ำงานทีไ่ ด้ริเริ่มร่วมมือในการท�ำงานด้านการปฏิรปู การศึกษาภายใต้โครงการ
น�ำร่องเวทีขบั เคลือ่ นการปฏิรปู เพือ่ พลิกฟืน้ วิกฤตความเหลือ่ มล�ำ้ ถือเป็นปัญหาใหญ่และส�ำคัญเร่งด่วน
แม้วา่ จะมีความพยายามในแก้ไขปัญหามาโดยตลอด แต่ความเหลือ่ มล�ำ้ ระหว่างสังคมเมืองและชนบท
ดูเหมือนว่าจะมีช่องว่างระหว่างกันมากยิ่งขึ้น “โรงเรียนพื้นที่สูง” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จ�ำนวน
มากกว่า 200 แห่งในสังกัดต่าง ๆ ยังคงมีความต้องการการหนุนเสริมพัฒนาทัง้ ระบบเพือ่ เป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน คุณภาพชีวิตของครอบครัวและชุมชน เพื่อจะเป็น
ก�ำลังส�ำคัญเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป อย่างไรก็ตาม พื้นที่ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่สูง มีข้อจ�ำกัดและ
ปัจจัยเงื่อนไขหลายประการ ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยา และป้องกันปัญหารอบด้านอาจจะส่ง
ผลกระทบต่อการพัฒนาเยาวชนไทยเพื่อเป็นพลเมืองไทย 4.0 ตามแนวทางรัฐบาล มิติการพัฒนาทั้ง
ระบบตามหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์การสหประชาชาติ Sustainable Development Goals
หรือ SDGs 1-17 จากผลการหารือของคณะท�ำงาน จึงได้มีการก�ำหนดข้อตกลงร่วมใน 7 ยุทธศาสตร์
1

ภาควิชากิจกรรมบำ�บัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะที่ปรึกษา รศ.ดร.ขวัญชัย รัตนเสถียร, รศ.อุทุมมา มัฆะเนมี, ผศ.ร้อยเอก ดร.พิศักดิ์ ชินชัย, อ.สินอาจ ลำ�พูนพงศ์, อ.บรรจง สมบูรณ์ชัย
และ รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
คณะนักวิจัย อ.ดร.สุภัทร ชูประดิษฐ์, อ.ดร.รัฐพล พรหมมาศ, อ.ดร.ปริวิทย์ ไวทยาชีวะ, ผศ.ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม, อ.ดร.มุจลินทร์ ประสาน
ณรงค์,
อ.ณรงค์ อภัยใจ, อ.ฬียาพร ธารเหลืองทอง, อ.ศิริมล เทพจันทร์, อ.จิราภรณ์ ไชยวัง, อ.จรัส สุพรรณ์, อ.วัชรี สุพรรณ์, อ.วิลาสินี ทองเงิน,
อ.สงวนศักดิ์ ปัญใจแก้ว, อ.สมจิต ตาคำ�แสง และ อ.จิรเมธ จันทบูรณ์
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ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การแก้ไขปัญหาการอ่าน
ออกเขียนได้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสุขภาพและสิ่ง
แวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริมอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาทักษะชีวติ เด็กและ
เยาวชน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการส่งเสริมความ
ก้า วหน้ า ของผู ้ บ ริ หารและครูในแต่ละท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านสิ่งสนับสนุน ด้านสิ่งก่อสร้าง
เพื่อพัฒนาสุขอนามัยและอื่น ๆ เช่น ระบบน�้ำ
สะอาด วัสดุส่งเสริมสุขอนามัยหรือตามความ
จ�ำเป็นอื่น และ ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เพือ่ เป็นการ
ระดมสรรพก�ำลังร่วมกันหนุนเสริมการด�ำเนินงาน
ทั้งระบบ (เอกสารประกอบการประชุมโครงการ
ปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ในเขตพื้นที่สูงทั้งระบบ
เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำและเสริมสร้างศักยภาพ
ของชุมชนด้วย พหุวิทยาการ, 2561)
สภาพบริ บ ทของเด็ ก และเยาวชนที่
เตรี ย มเป็ น แกนน� ำ ส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาชุ น ชน
สังคมและประเทศชาติ ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลง
ทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างจากปัจจัยแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกชุมชนย่อมเกิดผลกระทบต่อ
การเบีย่ งเบนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนขึน้ ได้
จากสภาพครอบครัวไทยจากครอบครัวขนาดใหญ่
ที่อยู่ร่วมกัน ค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนเป็นครอบครัว
เดีย่ วทีพ่ อ่ แม่ ผูป้ กครองต้องท�ำงานหาเลีย้ งชีพเพือ่
การเอาตัวรอดในสภาพเศรษฐกิจสังคม นอกจาก
นัน้ อาจมีปญ
ั หาสืบเนือ่ งมาจากการใช้ภาษาถิน่ ใน
หลายพื้นที่ที่เกิดความยากล�ำบากในการสื่อสาร
ระหว่างกัน ท�ำให้เกิดอุปสรรคในแง่ของการติดต่อ
สื่อสาร
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การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิตที่ดีจึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง อาทิ การ
เข้าใจตนเองและผู้อื่น การยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม
มีทักษะในการสื่อสาร มีความกล้าแสดงออกที่
เหมาะสมในทางที่ถูกที่ควร มีความคิดสร้างสรรค์
และมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน ที่
กล่าวมาเบื้องต้นนี้ ล้วนเป็นทักษะชีวิตพื้นฐานที่
จะเป็นแนวทางให้เด็กและเยาวชนมีภมู คิ มุ้ กันทาง
สั ง คมที่ เ ข้ ม แข็ ง และมี ก ารปรั บ ตั ว ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงตามพัฒนาการในช่วงวัยรุ่นและมี
พฤติกรรมในทางที่ดีได้ (WHO: World Health
Organization, 1994, 1999, 2009) นอกจากนัน้
การที่เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิตที่ดีนั้นจะช่วย
ให้มีการพัฒนาและเพิ่มพูนอ�ำนาจของบุคคลที่
ช่วยให้มคี วามรับผิดชอบตัวเองได้ และเปิดโอกาส
ให้เยาวชนได้สร้างเกราะที่ดีในการป้องกันตนเอง
ในภาวะวิกฤตท�ำให้สามารถเผชิญกับแรงกดดัน
และความท้าทายต่าง ๆ จากกลุม่ เพือ่ น ครอบครัว
และสังคมเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเยาวชนจ�ำเป็น
ต้ อ งได้ รั บ การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง เพื่ อ ให้
สามารถเผชิญหน้าได้กบั ความท้าทายใหม่ในหลาก
หลายรูปแบบและรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด, 2559)

ภาพที่ 1: กรอบกระบวนทัศน์ในการพัฒนาทักษะชีวิตตามแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (SDGs)

ที่มา: SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS [http://www.undp.org/]

ส�ำหรับประเด็นปัญหาส�ำคัญหนึง่ ทีค่ ณะ
ผู้วิจัยได้ส�ำรวจและร่วมกันท�ำความเข้าใจปัญหา
คื อ การพั ก อาศั ย ในหอพั ก นอนของนั ก เรี ย น
โรงเรียนพื้นที่สูง ด้วยเหตุผลของสภาพบริบทเชิง
พื้นที่ไม่เอื้อต่อนักเรียนจ�ำนวนหนึ่งที่อยู่ห่างไกล
เช่น มีบ้านพักอาศัยอยู่ห่างไกล อยู่ในหุบเขาสูง
การเดินทางไปมาท�ำได้ยากล�ำบาก เมื่อกลับไปยัง
บ้านตนเองแล้วก็อาจท้อแท้ต่อการเดินทางที่จะ
กลับมาโรงเรียน ท�ำให้เกิดการขาดเรียนและไม่มา
เรียนในที่สุด ในขณะที่บางโรงเรียนได้มีการแก้ไข
ปัญหาเชิงพืน้ ทีใ่ นการจัดท�ำหอพักนอนแก่นกั เรียน
กลุ่มนี้ เพื่อให้สามารถมีการปรับตัวการใช้ชีวิตให้
มีทักษะชีวิตที่ดี เรียนรู้อยู่กับเพื่อน และครูที่ดูแล
เคารพกฎระเบียบต่าง ๆ ในการอยู่ร่วมกัน มีเวลา
ส�ำหรับการทบทวนบทเรียนและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้นอกเหนือจากการศึกษาในเวลาเรียน

ปกติ ดั ง นั้ น หากมี ก ารบริ ห ารจั ด การเชิ ง
กระบวนการที่ดี ทั้งในส่วนของผู้บริหารโรงเรียน
และ ผู้บริหารระดับนโยบายของชาติ ที่จะจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนภารกิจส่วนนี้ ให้มรี ปู แบบที่
เหมาะสมโดยเฉพาะหากการพัฒนาทักษะชีวิต
แบบมีสว่ นร่วมจะช่วยพัฒนาคุณภาพของเด็กและ
เยาวชนที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่สูงเหล่านี้
และส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพผู ้ เ รี ย นได้ นั้ น จะเกิ ด
ประโยชน์อย่างมหาศาลในการที่รัฐจ�ำเป็นที่จะ
ต้องลงทุนทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการยก
ระดับคุณภาพการศึกษาไม่เพียงแต่ในชัน้ เรียน แต่
หมายรวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ สุขอนามัย การ
เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน และสอดคล้องกับแนวทาง
การพัฒนาทัง้ ระบบ SDGs 1-17 การพัฒนาทักษะ
ที่จ�ำเป็นของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น
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วัตถุประสงค์
เพือ่ การวิจยั และพัฒนาทักษะชีวติ แบบมี
ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล�้ ำและยกระดั บ
คุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนในเขตพืน้ ที่
สูง ภายใต้ยุทธศาสตร์ โครงการปฏิรูปการศึกษา
เชี ย งใหม่ ใ นเขตพื้ น ที่ สู ง ทั้ ง ระบบเพื่ อ ลดความ
เหลื่อมล�้ำและเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้วยพหุ
วิทยาการ

ความเหลื่อมล�้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา
โดยการวิจยั และพัฒนา และเกิดประโยชน์โดยตรง
ต่อพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายนักเรียนใน
หอพักนอนโรงเรียนในเขตพืน้ ทีส่ งู จังหวัดเชียงใหม่
5.2) ประโยชน์เชิงนโยบาย การ
รายงานสภาพปัญหาเชิงบริบทเชิงพื้นที่และการ
บริหารจัดการแนวทางทีเ่ หมาะสม อันเป็นการลด
ความเหลื่อมล�้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา
โดยการวิจัยและพัฒนาที่เกิดขึ้นจะรายงานถึงข้อ
ช่วงระยะเวลาด�ำเนินการ
เสนอแนะเชิงนโยบายต่อการปฏิรูปการศึกษาใน
ระยะด�ำเนินการเวลา 5 ปี พ.ศ.2560- บริบทเฉพาะและการน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิง
2564 ในปีแรกมีการส�ำรวจสภาพปัญหาความ นโยบาย
ต้องการจ�ำเป็นและแสวงหาความร่วมมือร่วมกับ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลการด�ำเนินงานและประเด็นที่ได้
จากการด�ำเนินโครงการ/กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
6.1) การด� ำ เนิ น งานในระยะเริ่ ม ต้ น
กลุ่มเป้าหมายหลักคือ นักเรียนในหอพัก เป็นการพัฒนาความร่วมมือจากนักวิชาการใน
นอนโรงเรียนในเขตพืน้ ทีส่ งู จังหวัดเชียงใหม่ และ สถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วม
กลุม่ เป้าหมายรองคือ ครู และ ผูบ้ ริหาร และชุมชน กับภาคพื้นที่ ได้แก่ ผู้บริหาร ครู ผู้น�ำชุมชน เด็ก
ของโรงเรียนในเขตพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ โดย และเยาวชน และได้ รั บ การหนุ น เสริ ม จาก
มีโรงเรียนที่มีการจัดการหอพักนอนในโรงเรียน มหาวิทยาลัย และเริ่มได้รับการสนับสนุนด้านงบ
พื้ น ที่ สู ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ทั้ ง สิ้ น จ� ำ นวน 143 ประมาณในการด�ำ เนิ นกิ จกรรมจาก องค์ การ
โรงเรียน (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2561)
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐ
ที่ ใ ห ้ ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร ท� ำ ง า น ทั้ ง ใ น เชิ ง
ประโยชน์ที่ได้รับ
กระบวนการ และได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ
5.1) ประโยชน์เชิงพื้นที่ เป็น ประเภทงานวิจัยและพัฒนา คณะผู้วิจัยจึงได้ร่วม
ประโยชน์จากการปฏิรปู การศึกษาเชิงพืน้ ทีจ่ งั หวัด กันพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกัน และน�ำเสนอ
เชียงใหม่ไปยังนักเรียน ครู และชุมชนในการลด ต่อแหล่งทุนจนสามารถได้รับการพิจารณาทุนใน
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ปีงบประมาณ 2561 เพื่อด�ำเนินการกิจกรรม
โครงการในลักษณะของงานวิจัยเชิงพื้นที่ในรูป
แบบการวิจัยและพัฒนา เรื่อง “การวิจัยและ
พัฒนาทักษะชีวิตแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความ
เหลื่อมล�้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียนในหอพักนอนโรงเรียนพื้นที่สูง จังหวัด
เชี ย งใหม่ ” ตามขั้ น ตอนกระบวนการของการ
ด� ำ เนิ น งานวิ จั ย และพั ฒ นาที่ ก� ำ ลั ง อยู ่ ร ะหว่ า ง
ด� ำ เนิ น งาน ภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ ของผู ้ มี ส ่ ว น
เกีย่ วข้องทุกภาคส่วน ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และ เครือ
ข่ า ยสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในพื้ น ที่ ทั้ ง นี้ ไ ด้ รั บ งบ
ประมาณสนับสนุนจากโครงการระดมทรัพยากร
เพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่
(กองทุน 10 บาท)
6.2) การระดมความร่ ว มมื อ ระดม
ทรัพยากร คณะท�ำงานได้ประสานงานเบื้องต้น
ขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนด้านการสร้าง
และปรับปรุงหอพักนอนให้มสี ภาพเหมาะสม และ
หวังว่าจะเป็นของภาครัฐทีม่ หี น้าทีโ่ ดยตรง ความ
เป็นหุน้ ส่วนร่วมกันจากการวิเคราะห์สภาพปัญหา
ความต้ อ งการ และสามารถน� ำ เสนอถึ ง ความ
ต้อ งการจ� ำ เป็ น ร่ วมกันทั้งภาคพื้นที่ และภาค
วิชาการโดยมีการจัดเวทีประชาคมร่วมกันทั้งใน
ส่วนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในพื้นที่ด�ำเนิน
งานโรงเรียนพืน้ ทีส่ งู จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รบั การ
สนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ และหน่ ว ยงานที่ ส นั บ สนุ น
กิจกรรมทางสังคม ท�ำให้เกิดภาคีความร่วมมือใน

การแสวงหาสนับสนุน และการใช้องค์ความรู้ทาง
วิชาการจากนักวิชาการรับใช้สังคม และสร้าง
ความสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยและชุมชน ได้เป็น
อย่างดี ได้แนวทางในการท�ำงานเชิงพื้นที่ร่วมกัน
อย่างบูรณาการ
ข้อเสนอแนะ
7.1 มหาวิ ท ยาลั ย และชุ ม ชนสามารถ
ท� ำ งานร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด โดยการใช้
กระบวนการหนุ น เสริ ม ศั ก ยภาพนั ก วิ จั ย นั ก
วิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และกลยุทธ์การ
เชื่อมโยงกับภาคพื้นที่ การร่วมกันใช้กระบวนการ
มีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือในการท�ำงาน การเปิดใจ
กว้างต่อการเรียนรูแ้ ละพัฒนาของทุกภาคส่วนเพือ่
ให้เกิดการน�ำองค์ความรู้ที่มี และสร้างขึ้น ไปใช้
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาสังคม ชุมชนได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
7.2 การด�ำเนินกิจกรรมสมควรได้รบั การ
สนับสนุนทัง้ จากภาครัฐ และ เอกชนโดยเชือ่ มโยง
กับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ ควรด�ำเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
ตามศักยภาพของแต่ละสถาบัน
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ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์1
ที่มาและความส�ำคัญ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาทีถ่ กู คาดหวังว่าจะช่วยให้ผเู้ รียนสามารถ
น�ำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพและปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ ดังนั้น การ
เรียนการสอนจึงไม่ได้ถูกจ�ำกัดเฉพาะในเรื่องวิชาการในทางทฤษฎีหรือในห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียว
การเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์จริงในพืน้ ทีช่ มุ ชนทีม่ คี วามแตกต่างหลากหลายเป็นอีกวิธหี นึง่ ทีช่ ว่ ยสร้าง
บัณฑิตที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
คณะกายภาพบ�ำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต จัดให้มีการลงพื้นที่ชุมชนแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
เพื่อบูรณาการการเรียนการสอนและการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง ศึกษาเรียนรู้พื้นที่ของชุมชนใน
บริบทต่างๆ หลากหลาย เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนน�ำเอาความรู้เชิงวิชาการและทักษะที่ได้เรียนรู้มาทั้งใน
มหาวิทยาลัยและในทางคลินิกไปใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนไปพร้อมกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่การออกแบบการเรียนรู้ รวมไปถึงการสร้างสุขภาวะชุมชนร่วมกัน

1

สถานที่ทำ�งาน: คณะกายภาพบำ�บัด มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำ�บล ประชาธิปัตย์ อำ�เภอ
ธัญบุรี ปทุมธานี 12000 โทร. 02-997-2200-30 ต่อ 1450 โทรสาร. 02-997-2200-30 ต่อ 1481 E-Mail. worachat89@gmail.com
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คณะกายภาพบ�ำบัด จัดการศึกษาวิชา
กายภาพบ� ำ บั ด ชุ ม ชนผ่ า นการเรี ย นรู ้ จ าก
ประสบการณ์จริง โดยใช้การฝึกปฏิบตั กิ ารในพืน้ ที่
ชุมชนมามากกว่า 10 ปี โดยอาศัยการออกแบบ
การเรียนรู้ที่มาจากแนวคิดและประสบการณ์ของ
อาจารย์ผู้สอนและมีการปรับปรุงแก้ไขลักษณะ
กระบวนวิชาให้สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงของ
สังคมและแนวทางการจัดการศึกษาของคณะอยู่
เสมอ นั ก ศึ ก ษาจะได้ ล งไปฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารวิ ช า
กายภาพบ�ำบัดชุมชน ฝึกการส�ำรวจและศึกษา
ชุมชน เพือ่ ค้นหาศักยภาพทีแ่ ท้จริงของชุมชน การ
ท� ำ งานร่ ว มกั บ ชุ ม ชน การจั ด ท� ำ โครงการ
กายภาพบ�ำบัดที่เหมาะสมกับชุมชน และการให้
บริการกายภาพบ�ำบัดกับคนในชุมชน นอกจากนี้
ยั ง เป็ น การฝึ ก การท� ำ งานร่ ว มกั บ ผู ้ อื่ น อี ก ด้ ว ย
กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาประมาณ 6 สัปดาห์
ในการเรียนรูแ้ ละใช้ชวี ติ อยูใ่ นชุมชน โดยมีอาจารย์
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นพีเ่ ลีย้ งอย่างใกล้ชดิ อย่างไรก็ตามยัง
ไม่เคยมีการศึกษาถึงผลของการจัดกระบวนการ
เรี ย นรู ้ ที่ บู ร ณาการกั บ การบริ ก ารวิ ช าการใน
รายวิชากายภาพบ�ำบัดชุมชนที่เป็นส่วนหนึ่งของ
วิชาชีพกายภาพบ�ำบัดต่อการเปลีย่ นแปลงมิตดิ า้ น
ในทีเ่ กิดขึน้ กับตัวนักศึกษา อาจารย์และชุมชน ซึง่
การศึกษาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการจัด
กระบวนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงของผู้เรียน
ทั้งในวิชากายภาพบ�ำบัดชุมชนและวิชาอื่นๆ อีก
ต่อไป

อาจารย์และประชาชนในชุมชน

ชุมชน

ตัวแปรที่ศึกษา
- การเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน
- การเปลี่ยนแปลงในตัวผู้สอน
- การเปลี่ยนแปลงในตัวชาวบ้านและ

โดยพิ จ ารณาจากหลั ก การเรี ย นรู ้ 7
ประการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา

หลัก คือ

ช่วงระยะเวลาด�ำเนินการ
28 วันต่อเนื่อง โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง

ช่วง 14 วันแรก: เน้นการศึกษาเชิงลึกของ
ชุมชน เพือ่ ค้นหาศักยภาพโดยแท้ของคนในชุมชน
โดยการจั ด ท� ำ แผนที่ เ ดิ น ดิ น ผั ง เครื อ ญาติ
ประวัตศิ าสตร์ชมุ ชน ประวัตศิ าสตร์คนส�ำคัญของ
ชุมชน ปฏิทนิ ชุมชน ระบบสุขภาพชุมชน และการ
ให้บริการทางกายภาพบ�ำบัดแบบ Home Visit
ในวันที่ 14 ของการลงพืน้ ที่ นักศึกษาและอาจารย์
จะร่วมจัดนิทรรศการสุขภาพชุมชนและเปิดเวที
สาธารณะเพื่อคืนข้อมูลแก่ชุมชน
ช่วง 14 วันหลัง: เน้นการท�ำ
โครงการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะของคนในชุมชน
โดยโครงการแต่ละโครงการเป็นโครงการที่เกิด
จากการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนภายใต้
กรอบบริบทและสภาพปัญหาจริงของชุมชน ทุก
โครงการต้องการผ่านการคิดและวางแผนร่วมกัน
วัตถุประสงค์
ระหว่างนักศึกษา อาจารย์และคนในชุมชนด้วย
เพื่อศึกษาผลของการจัดกระบวนการ การท�ำเวทีสาธารณะตามประเด็นปัญหา
เรียนรู้ในรายวิชากายภาพบ�ำบัดชุมชนต่อการ
เปลี่ยนแปลงมิติด้านในที่เกิดขึ้นกับตัวนักศึกษา
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กลุ่มเป้าหมาย
ประชากรในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ แ ก่
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชากายภาพบ�ำบัด
ชุ ม ชน จ� ำ นวน 140 คน อาจารย์ ผู ้ ส อนวิ ช า
กายภาพบ�ำบัดชุมชน จ�ำนวน 12 คน และคนใน
ชุ ม ชน ต� ำ บลตาลาน อ� ำ เภอผั ก ไห่ จั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ ใ นวิ ช า
กายภาพบ�ำบัดชุมชน
ประโยชน์ที่ได้รับ
นักศึกษาได้เรียนรูถ้ งึ คุณค่าของตนเองว่า
มีความหมายต่อคนในครอบครัวและคนอืน่ ๆ เกิด
ความตั้งใจในการพัฒนาตนเองในเรื่องต่างๆ เกิด
จากการทีน่ กั ศึกษาได้สมั ผัสกับวิถชี วี ติ ได้รบั ความ
รักความเมตตาจากคนในชุมชน ได้น�ำสิ่งที่ได้พบ
เจอมาใคร่ครวญ รวมทั้ง
นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงใน
การท� ำ งานกลุ ่ ม และการท� ำ งานร่ ว มกั บ คนใน
ชุมชน ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
ทักษะทางกายภาพบ�ำบัดชุมชน ทักษะชีวติ ทักษะ
การท�ำงานร่วมกับผู้อื่นและวิธีคิด
อาจารย์ผู้สอนเกิดการเรียนรู้ในเรื่องของ
การสร้างบรรยากาศที่เร้าการเรียนรู้ของผู้เรียน
ท่าทีที่เหมาะสมในการเรียนรู้ร่วมกัน
อาจารย์พัฒนาความสามารถจับสังเกต
ปรากฏการณ์ได้อย่างรวดเร็วและใส่เงื่อนไขการ
เรียนรู้ได้ทันท่วงที เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักศึกษา
อาจารย์สามารถสร้างชุมชนของครูผสู้ อน
ที่มีทั้งพื้นที่และเวลาที่สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยน
กันได้โดยอิสระ
ชาวบ้านในชุมชนได้รับการบริการทาง

กายภาพบ�ำบัดครบทุกครัวเรือนเกิดการเปลีย่ นแปลง
ในเรื่องของสุขภาพทั้งกายและใจที่ดีขึ้น
ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
โครงการสุขภาพชุมชน สร้างความสัมพันธ์และ
เจตจ�ำนงร่วมและมีความเป็นเจ้าของมากขึ้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปรับ
เปลี่ยนแนวคิดและพัฒนาโครงการและนโยบาย
เพื่ อ สนั บ สนุ น กาสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพของคนใน
ชุมชนมากขึ้น คนในชุมชนได้รับประโยชน์จากงบ
ประมาณด้านสุขภาพได้อย่างเต็มที่
ผลการด�ำเนินงานและประเด็นส�ำคัญทีไ่ ด้
จากการด�ำเนินโครงการ
การจัดกระบวนการเรียนการสอนและ
การบริ ก ารวิ ช าการที่ บู ร ณาการผ่ า นรายวิ ช า
กายภาพบ� ำ บั ด ชุ ม ชนนั้ น น� ำ เอาแนวคิ ด จิ ต ต
ปัญญาศึกษา2 ซึง่ ให้ความส�ำคัญกับการเรียนรูด้ ว้ ย
ใจอย่างใคร่ครวญ กระบวนการเรียนรู้ในวิชาดัง
กล่าว จึงเน้นการเรียนรูผ้ า่ นประสบการณ์ตรงของ
ผู้เรียนร่วมไปกับการสรุปบทเรียนร่วมกัน ซึ่งก็
สอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้
เรียนเป็นส�ำคัญในเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้
1. การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
นักศึกษาได้เรียนรู้ในพื้นที่จริง ในชุมชนจริง เรียน
รูจ้ ากวิถชี วี ติ และความเป็นอยูข่ องผูค้ นในชุมชน มี
โอกาสได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและฝึกการ
2

แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเป็นแนวคิดของการศึกษาที่ให้
ความสำ�คัญกับการพัฒนาจากด้านใน เชื่อมโยงการเรียนรู้ใดๆ ก็ตาม
กับตนเองจากประสบการณ์เดิมด้วยการใคร่ครวญ ก่อให้เกิดปัญญา
และการเรียนรู้อย่างยั่งยืน พร้อมที่จะนำ�สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ได้
ตลอดชีวิต ทำ�ให้ผู้เรียนได้เข้าใจตนเอง ผู้อื่น ความเป็นไปของโลก ก่อ
ให้เกิดความรักความเมตตาต่อกันและต่อธรรมชาติ สถาบันระดับ
อุดมศึกษาหลายแห่งได้นำ�แนวคิดนี้มาใช้ในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา
อาทิ สถาบันอาศรมศิลป์ ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นต้น ซึ่งวิธีการของการเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญนั้นมีหลายวิธีที่
ช่วยให้ผู้เรียนน้อมนำ�สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปเชื่อมโยงกับตนเองและโลก เช่น
สมาธิภาวนา ศิลปะ สุนทรียสนทนา การถอดบทเรียน ฯลฯ
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ท�ำงานเป็นกลุ่ม ร่วมกันวางแผน ร่วมกันลงมือ
ท�ำงานและแก้ไขปัญหา น�ำเสนอผลงานของตนเอง
และได้ประเมินผลงานผ่านเสียงสะท้อนจากคนใน
ชุมชนโดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาและให้ความ
สนับสนุน
2. การจัดการเรียนรูแ้ บบประสบการณ์ที่
เน้นการปฏิบัติ นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านประสบกา
รณ์ใหม่ๆพร้อมทั้งมีการกระตุ้นการเรียนรู้จาก
อาจารย์ ท�ำให้ได้พัฒนาทักษะใหม่ๆทั้งทางด้าน
กายภาพบ�ำบัด การเข้าหาชุมชนหรือการท�ำงาน
ร่วมกัน เกิดเจตคติใหม่ๆต่อวิชาชีพหรือการใช้ชวี ติ
โดยใช้เงื่อนไขการเรียนรู้ในวิชากายภาพบ�ำบัด
ชุมชนเป็นตัวเชื่อมโยงให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โลกรอบ
ตัว นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความคิด ประสบการณ์
ความสามารถและทักษะต่างๆ ในเวลาเดียวกัน จน
สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองในเรื่องของ
การท�ำงานชุมชน และได้แลกเปลีย่ นความรู้ ความ
คิดและประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
3. การจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบโครงงาน
กระบวนการเรียนรูใ้ นวิชากายภาพบ�ำบัดชุมชนได้
วางเงื่อนไขไว้ให้นักศึกษาส่งชิ้นงานการศึกษาวิถี
ชุ ม ชนและการท� ำ โครงการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพใน
ชุมชน ท�ำให้การเรียนรูแ้ บบโครงงานเป็นกระบวน
การแสวงหาความรู้ หรือการค้นคว้าหาค�ำตอบใน
สิง่ ทีผ่ เู้ รียนอยากรูห้ รือสงสัยด้วยวิธกี ารต่างๆ เป็น
วิธีการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้เลือกศึกษาตามความ
สนใจของตนเองหรือของกลุ่มเป็นการตัดสินใจ
ร่วมกัน จนได้ชนิ้ งานทีส่ ามารถน�ำผลการศึกษาไป
ใช้ได้ในชีวิตจริง เรียนรู้โดยใช้เทคนิคหลากหลาย
รูปแบบน�ำมาผสมผสานกัน ได้แก่ กระบวนการ
กลุ่ม การฝึกคิด การแก้ปัญหา
4. การเรี ย นรู ้ แ บบส่ ง เสริ ม ความคิ ด
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สร้างสรรค์ กระบวนการเรียนรูใ้ นวิชานีเ้ ปิดโอกาส
ให้ผเู้ รียนได้มคี วามคิดทีอ่ สิ ระ ไม่มรี ปู แบบตายตัว
แม้ว่าเงื่อนไขการเรียนรู้คือชิ้นงานเป็นเงื่อนไข
เดียวกันแต่นักศึกษาแต่ละคนแต่ละกลุ่มสามารถ
วางแผนการท�ำงานได้อย่างอิสระ แสวงหาวิธีการ
ท�ำงานทีห่ ลากหลายเพือ่ ให้ได้ชนิ้ งาน สามารถแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์หรือองค์ความรู้ที่ได้
ระหว่างกัน ท�ำให้ผเู้ รียนเกิดความกระตือรือร้นใน
การเรียนรู้และแบ่งปันให้แก่กันและกัน รวมทั้ง
สนุกกับการสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง เกิด
ความภูมิใจในผลงานของตน
ทั้ ง นี้ ก ระบวนการเรี ย นการสอนวิ ช า
กายภาพบ�ำบัดชุมชนทีไ่ ด้ออกแบบการเรียนรูใ้ ห้มี
ความต่ อ เนื่ อ งเชื่ อ มโยงตั้ ง แต่ ก ารเตรี ย มความ
พร้อมในห้องเรียน การปฏิบตั งิ านจริงในพืน้ ทีแ่ ละ
การสรุปบทเรียนร่วมกันทั้งในแต่ละวันและเมื่อ
เสร็จสิ้นกระบวนการเรียนการสอนซึ่งใช้เวลาใน
การเรียนรู้ทั้งหมด 34 วัน โดยใช้หลักจิตตปัญญา
7 ของจิตตปัญญาศึกษาเป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวท�ำให้ผู้
เรียนได้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้คือ
การเรียนรู้ภายในตนเอง นักศึกษาได้
เรียนรู้ถึงคุณค่าของตนเองว่ามีความหมายต่อ
คนในครอบครั ว และ คนอื่ น ๆในสั ง คม หาก
นักศึกษามีความสามารถยิ่งมากไม่ว่าจะเป็นใน
ด้านกายภาพบ�ำบัดหรือด้านอืน่ ๆก็จะยิง่ สร้างคุณ
ประโยชน์ให้แก่สังคมได้มากขึ้นตามไปด้วย ท�ำให้
นักศึกษาเกิดความตั้งใจในการพัฒนาตนเองใน
เรื่องต่างๆ ทั้งนี้การเรียนรู้ดังกล่าวเกิดจากการที่
นักศึกษาได้สัมผัสกับชีวิตของคนในชุมชนและได้
น�ำสิ่งที่ได้พบเจอมาใคร่ครวญ นักศึกษาได้เห็นทั้ง

ความทุกข์จากความเจ็บป่วยที่ไม่เพียงแต่ผู้ป่วย
เท่านั้นที่ทุกข์แต่ยังส่งผลกระทบไปยังคนอื่นใน
ครอบครัวและในชุมชนด้วย นักศึกษาได้รับฟัง
เรือ่ งราวการใช้ชวี ติ ของคนในชุมชนทีล่ ว้ นแต่มบี ท
เรี ย นสอดแทรกอยู ่ รวมทั้ ง ได้ เ รี ย นรู ้ จ าก
ประสบการณ์ตรงในการท�ำงานของตนเองทัง้ การ
ท�ำงานกลุ่มและการท�ำงานร่วมกับคนในชุมชน
การเรี ย นรู ้ ดั ง กล่ า วท� ำ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงของนักศึกษาทั้งในเรื่องของทักษะ
ทางกายภาพบ� ำ บั ด ชุ ม ชน เช่ น การสร้ า ง
สั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ ชุ ม ชน การให้ บ ริ ก ารทาง
กายภาพบ�ำบัดชุมชน การน�ำเสนอผลงานเป็นต้น
ทักษะชีวิตและวิธีคิด อาทิ ความกล้าในการก้าว
ข้ามข้อจ�ำกัดของตนเอง การให้ความสนใจใส่ใจ
กับความต้องการของผู้อื่น การไม่ด่วนตัดสินผู้อื่น
การสรุปบทเรียนจากประสบการณ์ของตนเองใน
แต่ละวัน ฯลฯ ทักษะการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น เช่น
การควบคุมอารมณ์ การวางแผนการท�ำงาน การ
จั ด การความขั ด แย้ ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งาน
ทัศนคติตอ่ การท�ำงานเป็นทีมทีเ่ ปลีย่ นไปในทางที่
ดี ฯลฯ ซึง่ การเรียนรูด้ งั กล่าวสอดคล้องกับผลการ
ศึกษาเรื่องผลของกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา
ที่มีต่อการเรียนรู้ภายในตนของนักศึกษาที่เรียน
รายวิชาจิตวิทยาส�ำหรับครู (อรอนงค์ แจ่มผล,
2552) ซึ่งพบว่านักศึกษาเกิดการเรียนรู้ภายใน
ตนเอง เกิดแนวคิดและแนวปฏิบัติใหม่ต่อตนเอง
และผู้อื่นที่เกิดจากใคร่ครวญตนเองอย่างลึกซึ้ง
ส�ำหรับอาจารย์ผู้สอนเองก็ได้เกิดการ
เรียนรู้กระบวนการการจัดการเรียนการสอนวิชา
กายภาพบ�ำบัดชุมชนที่ต้องมีการเตรียมบทเรียน
ล่วงหน้าและปรับเปลีย่ นตามสถานการณ์การเรียน
รู้ของนักศึกษา ทั้งยังต้องตระหนักถึงความต่อ

เนื่องของบทเรียนอีกด้วย นอกจากนี้การแสดง
บทบาทพี่เลี้ยงกลุ่มและการเป็นที่ปรึกษาที่ให้
เกียรติและรับฟังนักศึกษาอย่างแท้จริงก็เป็นเรื่อง
ทีค่ ณาจารย์ได้ฝกึ ฝนเพิม่ เติมในการสอนวิชานีด้ ว้ ย
โดยหากผูส้ อนมีความรูค้ วามเข้าใจในกระบวนวิชา
อย่างชัดเจนก็จะท�ำให้สามารถแนะน�ำนักศึกษาได้
อย่างมัน่ ใจมากขึน้ และการทีไ่ ด้อยูใ่ นชุมชนร่วมกัน
กับนักศึกษาและเพื่อนอาจารย์ ใช้ชีวิตร่วมกัน ก็
ท�ำให้อาจารย์เข้าใจนักศึกษามากขึ้นและได้แลก
เปลีย่ นความคิดเห็นกับเพือ่ นอาจารย์ดว้ ยกันมาก
ขึ้น เปิดมุมมองเปิดโลกทัศน์ในการสอนนักศึกษา
ของตัวเองออกไป แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่าการที่
มี จ�ำ นวนอาจารย์ ต่ อ นั ก ศึ ก ษาที่ ม ากเกิ นไปคื อ
อาจารย์ 1 ท่านต่อนักศึกษา 1 กลุ่มที่มีสมาชิก
จ�ำนวน 22 คน ท�ำให้อาจารย์ดูแลนักศึกษาได้ไม่
ทัว่ ถึงและมีภาระงานมาก และตัวของอาจารย์เอง
ก็ขาดโอกาสในการใคร่ครวญตัวเองอย่างเพียงพอ
ในแต่ละวัน ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาเช่น
กัน สิง่ ทีอ่ าจารย์ได้เรียนรูอ้ ย่างมากในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนครัง้ นีค้ อื การสร้างบรรยากาศ
ทีเ่ ร้าการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน ท่าทีทเี่ หมาะสมในการ
เรียนรู้ร่วมกัน ได้เรียนรู้ว่าเมื่อใดควรใส่เงื่อนไขที่
เข้มข้น เมื่อใดควรผ่อนปรน การที่ครูสามารถจับ
สังเกตปรากฏการณ์ได้เร็วและใส่เงือ่ นไขการเรียน
รู้ได้ทันท่วงทีเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของศิษย์
ที่ส�ำคัญ ทั้งนี้หากครูสามารถสร้างชุมชนของครูผู้
สอนที่มีทั้งพื้นที่และเวลาที่สามารถพูดคุยแลก
เปลี่ยนกันได้โดยอิสระก็จะยิ่งเป็นการพัฒนาตัวผู้
สอนมากขึ้น
การเรี ย นรู ้ ใ นพื้ น ที่ จ ริ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงขึ้นในชุมชนในเรื่องของสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ สุขภาพกายของคนในชุมชนได้
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รับการดูแลและให้บริการทางกายภาพบ�ำบัดจาก
นั ก ศึ ก ษา มี ก ารเยี่ ย มบ้ า นและท� ำ กิ จ กรรมส่ ง
เสริมสุขภาพต่างๆร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข
ในพื้นที่ และจากการที่มีกิจกรรมร่วมกันก็ท�ำให้
สุขภาพจิตของคนในชุมชนดีขึ้นตามไปด้วย
นอกจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาเข้ า มาเรี ย นรู ้ ใ นพื้ น ที่ ก็ ท� ำ ให้ เ กิ ด
กิจกรรมต่างๆขึ้นในชุมชน ท�ำให้คนในชุมชนได้
ออกมาร่วมคิด ร่วมท�ำกิจกรรม ร่วมแสดงความ
คิดเห็นในเรือ่ งต่างๆของชุมชนได้มากขึน้ นอกจาก
นี้การจัดเวทีน�ำเสนอกรณีศึกษาผู้ป่วยในชุมชน
เวทีน�ำเสนอผลการศึกษาชุมชน เวทีการน�ำเสนอ
ผลงานโครงการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนยังเป็น
พื้นที่ที่ท�ำให้หน่วยราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รบั รูส้ ถานการณ์ของชุมชน ความทุกข์หรือความ
ต้องการของคนในชุมชนอีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
กระบวนการจั ด การเรี ย นรู ้ แ บบจิ ต ต
ปัญญาศึกษา เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องท�ำให้
เกิดการใคร่ครวญภายในตนเองอย่างต่อเนือ่ งภาย
ใต้ ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู ้ ที่ เ กื้ อ หนุ น กั น ซึ่ ง
กระบวนการเรี ย นรู ้ ดั ง กล่ า วควรเกิ ด ขึ้ น ทั้ ง
หลักสูตรอย่างเข้มข้นในทุกวิชา ตามหลัก จิตต
ปัญญา 7 ของจิตตปัญญาศึกษา หากนักศึกษาได้
เรียนรู้ในเรื่องของการใคร่ครวญตนเอง การเรียน
รู้ร่วมกัน การท�ำงานร่วมกันมาเป็นอย่างดี จะ
ท�ำให้สามารถเรียนรู้งานกายภาพบ�ำบัดในชุมชน
ได้มากขึ้น สามารถเชื่อมโยงตนเองกับการเรียนรู้
โลกภายนอกได้ดีขึ้น
การเตรียมนักศึกษาให้พร้อมต่อการเรียน
รู้ในเรื่องใหม่ จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ตัวผู้เรียนเองได้
ตกผลึกในเรือ่ งเดิมทีไ่ ด้ผา่ นการเรียนรูม้ าแล้ว เพือ่
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ให้การเชือ่ มโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์
ใหม่เข้าไปเป็นองค์ความรู้ในตัวของผู้เรียนเป็นไป
ได้ด้วยดี ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงควรพิจารณาสิ่ง
ทีต่ อ้ งการให้เรียนรูใ้ นแต่ละช่วงเวลา กระบวนการ
เรียนรู้ และผลการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อการเรียนรู้ในแต่ละเรื่อง
ครูผู้สอนควรมีความเข้าใจกระบวนการ
เรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษาอย่างถ่องแท้รวมทั้ง
เข้าใจแก่นของวิชากายภาพบ�ำบัดชุมชนเป็นอย่าง
ดี เพือ่ ให้สามารถสร้างบรรยากาศการเรียนรูใ้ ห้แก่
นักศึกษาได้อย่างเหมาะสม ทัง้ ยังจะสามารถสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคณาจารย์
อาจารย์กับนักศึกษาและชุมชนได้มากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้การสร้างความเข้าใจกระบวนการ
เรียนรูแ้ บบจิตตปัญญาศึกษาควรเริม่ จากการสร้าง
พืน้ ทีใ่ นการเรียนรูร้ ว่ มกันในกลุม่ อาจารย์เพือ่ แลก
เปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดหรือวิธีการจากการศึกษา
เรื่องจิตตปัญญาศึกษา จากการจัดการเรียนการ
สอน หรือการปฏิบัติตามหลักจิตตปัญญา 7 แล้ว
บังเกิดผลการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงของ
ตนเองยิ่งสร้างความมั่นคงภายในตัวของอาจารย์
และมีผลต่อการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ หาก
สามารถสร้างพืน้ ทีด่ งั กล่าวในกลุม่ อาจารย์ได้แล้ว
ก็นา่ จะสามารถขยายพืน้ ทีก่ ารเรียนรูร้ ว่ มกันไปยัง
นักศึกษาและคนในชุมชนได้ไม่ยากจนเกินไป
นอกจากนี้ความเข้าใจในเรื่องของจิตต
ปัญญาศึกษาแล้ว หากอาจารย์ได้มีโอกาสเรียนรู้
การท�ำงานกายภาพบ�ำบัดชุมชนแบบหลากหลาย
แนวคิดในหลายบริบท ก็จะท�ำให้อาจารย์มีความ
มั่นใจในการให้ค�ำแนะน�ำศิษย์ หรือมีประเด็นใน
การชวนคิดชวนคุยที่น่าสนใจ เกิดบรรยากาศใน
การเรียนการสอนที่เร้าการเรียนรู้ของนักศึกษา
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โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจชุมชน
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุดา จิตตสุโภ1
ที่มาและความสําคัญ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ใช้วัตถุดิบมาจากธรรมชาติ ได้รับความนิยมและถูกน�ำมาใช้เพิ่ม
มากขึ้น ตัวอย่างเช่น ต�ำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ จากเดิมมีเพียง 19 ต�ำรับปัจจุบันเพิ่ม
ขึ้นเป็น 72 ต�ำรับ และผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีการผลิตและ
จ�ำหน่ายอย่างแพร่หลาย ทั้งจากวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลาง จนถึงโรงงานอุตสาหกรรม จาก
การศึกษาพบว่าสินค้าตามท้องตลาดส่วนใหญ่ผลิตขึ้นเองโดยไม่มีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน
และไม่มกี ารรับรองมาตรฐานการผลิต ท�ำให้ไม่สามารถทราบถึงประสิทธิภาพการใช้และความเป็นพิษ
หรืออันตรายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รับรองมาตรฐานเหล่านี้จะไม่สามารถเข้าสู่ตลาดการ
ค้าระหว่างประเทศได้ เมื่อประเทศไทยได้เปิดเสรีการค้ากับกลุ่มประเทศอาเซียน ในปี พ.ศ. 2557

1
จ.นครนายก 26120

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ 7 ถ.รังสิต-นครนายก อ.องครักษ์
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ในปี พ.ศ. 2557 คณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง
ปัญหาเหล่านี้ จึงได้มีด�ำริโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัย
และพั ฒ นามาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพที่ ใช้
วัตถุดบิ จากธรรมชาติขน้ึ เพือ่ ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์
เหล่านี้มีการพัฒนาและยกระดับให้ได้มาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงมีการต่อยอด
ผลิตภัณฑ์เดิมโดยอาศัยการวิจัยและพัฒนาให้ได้
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ที่ มี คุ ณ ภาพเพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ของ
ผลิตภัณฑ์นั้นให้มีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น
โดยอาศัยกระบวนการการวิจัยและพัฒนาที่เป็น
ระบบภายใต้มาตรฐานคุณภาพระดับสากล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒมีความพร้อมของคณาจารย์ นัก
วิจัย หลักสูตรการศึกษา องค์ความรู้ รวมถึง
ประสบการณ์ จ ากการจั ด ท� ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต าม
มาตรฐานการพัฒนามาจนปัจจุบัน ซึ่งเหล่านี้เป็น

ปั จ จั ย เอื้ อ ให้ ค ณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ สามารถด�ำเนินการโครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วัตถุประสงค
1. เพือ่ ถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นมาตรฐาน
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติให้แก่ผู้
ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
2. เพื่อให้ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์
จากธรรมชาติที่มีมาตรฐาน เพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน
3. เพื่อพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติร่วมกับวิสาหกิจ
ชุมชน
4. เพือ่ เพิม่ พูนทักษะ และองค์ความรูข้ อง
นิ สิ ต ค ณ ะ เ ภ สั ช ศ า ส ต ร ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒจากการเข้าร่วมโครงการ

ชวงระยะเวลาดําเนินการ
พฤศจิกายน 2556 – มิถุนายน 2561
กลุมเปาหมาย
ผู้เข้าร่วมภายในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์				
จ�ำนวน		
20 คน
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4-6
จ�ำนวน 		
170 คน
บุคคลากรคณะเภสัชศาสตร์
จ�ำนวน
7 คน
รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 197 คน
ผู้เข้าร่วมภายนอกมหาวิทยาลัย (บุคคลทั่วไป)
สมาชิกวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครนายก
จ�ำนวน 		
35 คน
บุคลากรของส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จ�ำนวน
4 คน
รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 39 คน
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ประโยชน์ที่ได้รับ
ด้านเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพของวิสาหกิจชุมชนใน
เขตจังหวัดนครนายก มีคุณภาพตามมาตรฐานทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
และเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันทัง้ ในและ
ต่างประเทศ
ด้านสังคม
สั ง คมหรื อ ชุ ม ชนได้ ใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยต่อการ
อุปโภคและบริโภค
ด้านสิ่งแวดล้อม
มีการน�ำวัตถุดิบจากธรรมชาติทั้งที่เหลือ
ใช้หรือที่มีอยู่มาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
ช่ ว ยลดขยะและเป็ น การใช้ ท รั พ ยากรในสิ่ ง
แวดล้อมอย่างคุ้มค่า
สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานและประเด็ น
สําคัญที่ไดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การน�ำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
เภสัชกรรมและวิทยาศาสตร์เครื่องส�ำอางมาใช้
ประโยชน์
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง
เช่น พัฒนาต�ำรับเจลกันยุงที่มีส่วนผสมของสาร
สกัดจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ทมี่ สี ว่ นผสมของสาร
สกัดว่านหางจระเข้ เช่น ครีม เจล โลชั่น มาสก์ผง
ถ่านไม้ไผ่ และอื่น ๆ อีกมากกว่า 20 ผลิตภัณฑ์
และมอบสู ต รให้ แ ก่ ผู ้ ป ระกอบการในจั ง หวั ด
นครนายกทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย
ให้ค�ำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือผู้
ประกอบการ ให้ค�ำปรึกษาในด้านปัญหาที่เกี่ยว
กับการผลิต การควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง เช่น การแก้ไข

ปั ญ หาความไม่ ค งสภาพทางจุ ล ชี ว วิ ท ยาแก่ ผู ้
ประกอบการเครื่องส�ำอาง
ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเชือ้ จุลนิ ทรียใ์ น
ผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ทดสอบการแพ้และการระคายเคืองของ
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาให้ผู้ประกอบการ โดยใช้อาสา
สมัครจ�ำนวน 30 คน ทดสอบเป็นระยะเวลา 1
เดือน ประเมินผลโดยผู้เชี่ยวชาญ
จัดอบรมหลักเกณฑ์เบื้องต้นของการวิธี
การทีด่ ใี นการผลิตเครือ่ งส�ำอาง จ�ำนวน 2 ครัง้ ใน
เรื่องการจัดท�ำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนิน
การผลิต การควบคุมคุณภาพ สถานที่ เครื่องมือ
อุปกรณ์ และบุคลากรตามมาตรฐาน GMP
ผลการด� ำ เนิ น งาน: ผู ้ ป ระกอบการมี
ผลิตภัณฑ์ที่น�ำไปจ�ำหน่ายในปริมาณที่มากขึ้น
ผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่ายอยู่แล้วมีมาตรฐานมากขึ้น ผู้
ประกอบการมีความมัน่ ใจในการผลิตเพือ่ จ�ำหน่าย
มากขึน้ มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจ�ำหน่ายในต่าง
ประเทศมากขึ้นจากการแสดงผลการทดสอบเชื้อ
ที่ประเมินโดยโครงการ ฯ และการจากการได้รับ
การอบรมการจัดท�ำเอกสารตามระบบมาตรฐาน
GMP
การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ ชุมชน สังคม
ประเทศชาติ
การถ่ายทอดองค์ความรู้และบูรณาการ
องค์ความรูก้ บั การเรียนการสอนในระดับปริญญา
ตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และสู่ชุมชน
การบูรณาการองค์ความรูก้ บั รายวิชาต่าง
ๆ ในระดับปริญญาตรี ได้แก่ วิชาเทคโนโลยี
เภสัชกรรม 2 วิชาวิทยาการเครือ่ งส�ำอาง ในระดับ
ปริญญาโท ได้แก่ วิชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพและ
ความงาม วิชาการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ โดยน�ำโจทย์
จากผู ้ ป ระกอบการมาให้ นิ สิ ต ค้ น หาข้ อ มู ล
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วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์วิธีแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาสูตรต�ำรับเครื่องส�ำอาง เมื่อนิสิตพัฒนา
ต�ำรับเครื่องส�ำอางแล้ว ได้น�ำไปให้ผู้ประกอบการ
ทดลองใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความพึง
พอใจ
การเผยแพร่ความรูส้ ชู่ มุ ชนและสังคม น�ำ
องค์ ค วามรู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ เ ภสั ช กรรมและ
วิทยาศาสตร์เครื่องส�ำอางมาใช้ในการเผยแพร่
ความรู้ให้แก่ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องส�ำอางใน
จังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว โดยการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ประกอบการปีละ 2
ครั้ง โดยเป็นวิทยากรในภาคบรรยายและปฏิบัติ
การหรือเป็นผูช้ ว่ ยวิทยากร หัวข้อการอบรมได้แก่
การตั้งต�ำรับเครื่องส�ำอางชนิดต่าง ๆ การควบคุม
คุณภาพเครือ่ งส�ำอาง หลักเกณฑ์เบือ้ งต้นของการ
ผลิ ต เครื่ อ งส� ำ อาง การจั ด ท� ำ ข้ อ มู ล ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่ อ งส� ำ อาง นอกจากนี้ ยั ง จั ด กิ จ กรรมพาผู ้
ประกอบการไปศึกษาดูงานที่โรงงานผลิตเครื่อง
ส�ำอาง มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย ภูเบศร
และแหล่งเพาะปลูกสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์
ที่กลุ่มสมุนไพรบ้านดงบัง
ผลการด�ำเนินงาน: นิสติ ในระดับปริญญา
ตรีและปริญญาโทได้รับความรู้เพิ่มขึ้น เพิ่มพูน
ทั ก ษะในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละแก้ ป ั ญ หา
เฉพาะหน้า ได้รับประสบการณ์จริงในการปฏิบัติ
งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการมี
ความรู้ ความเข้าใจในหลักการพัฒนาต�ำรับเครือ่ ง
ส�ำอาง การควบคุมคุณภาพและการผลิตมากขึ้น
ยกระดั บ มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งส� ำ อางใน
จังหวัดนครนายกให้สูงขึ้น
ชุ ม ชน สั ง คมสามารถพึ่ ง พาตนเองได้
อย่างยั่งยืน
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้จากการ
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จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นราย
ได้หลักของครอบครัว
มีผลการชี้วัดเชิงประจักษ์
1. จ�ำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา
ทั้งหมด 18 ผลิตภัณฑ์
2. จ�ำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา
มาตรฐานกระทั่งผ่านเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา ทั้งหมด 4 ผลิตภัณฑ์
ข้อเสนอแนะ
ในการด�ำเนินการของโครงการที่ผ่านมา
ทางโครงการได้จดั กิจกรรมครบถ้วนตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ และผลการด�ำเนินงานออกมาสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ มีกลุม่
เป้าหมายเป็นผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนเข้ามา
ร่วมโครงการมากขึ้นทุกปี โดยกิจกรรมที่ท�ำร่วม
กันคือการให้ความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งการตัง้ สูตร
ต�ำรับ การผลิต การควบคุณภาพ การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์และการวางแผน
การตลาด นอกจากนี้ ทางโครงการยังให้ความช่วย
เหลือผู้ประกอบการที่เข้ามาขอค�ำปรึกษา เพื่อ
แก้ไขปัญหาสูตรต�ำรับ และพัฒนาสูตรต�ำรับทั้ง
จากเดิมที่มีอยู่และสูตรใหม่ ในด้านความร่วมมือ
กับ active actor นั้น ทางโครงการประสานงาน
กับฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด ได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากนาย
แพทย์ สสจ. และเภสัชกรในฝ่าย โดยมีความร่วม
มือกันในการออกตรวจประเมินสถานที่ผลิต และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วม
โครงการ ส่งผลให้การให้คำ� ปรึกษาและความช่วย
เหลือสมบูรณ์มากขึ้น ทางโครงการยังให้บริการ

ตรวจการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์
และส่ ง ผลการประเมิ น ให้ ผู ้ ป ระกอบการและ
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายกก่อนที่
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะส่งผลิตภัณฑ์ไปให้
ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจ ทั้งนี้เพื่อ
ช่วยลดภาระของผู้ประกอบการ หากพบว่ามีเชื้อ
จุลนิ ทรียท์ กี่ อ่ โรคปนเปือ้ นมาจะได้แก้ไขก่อนทีจ่ ะ
ส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประเมิน active
actor อีกกลุม่ หนึง่ คือประธาน OTOP ของจังหวัด
นครนายก โดยทางโครงการเคยเชิ ญ มาเป็ น
วิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กับผู้ประกอบการในด้านการวางแผนการตลาด
และการประชาสัมพันธ์ ซึง่ เป็นอีกบุคคลหนึง่ ทีจ่ ะ
สามารถขับเคลื่อนโครงการให้ขยายวงกว้างไปใน
กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆได้อีกในอนาคต
ในด้านการบูรณาการงานบริการวิชาการ
แก่ชมุ ชนกับการเรียนการสอนนัน้ ทางโครงการได้
น�ำปัญหาและโจทย์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จาก
ผู ้ ป ระกอบการ เช่ น การพั ฒ นาต� ำ รั บ หรื อ การ
วิเคราะห์ปริมาณสารส�ำคัญในพืชทีผ่ ปู้ ระกอบการ
ใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องส�ำอางมาบูรณาการให้
นิสติ ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทในการ
เรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการเพื่อให้นิสิตได้
ฝึกฝนและตระหนักถึงความส�ำคัญของการเรียน
การสอนว่ า สามารถน� ำ ไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ จ ริ ง
ส�ำหรับในด้านการบูรณาการงานบริการวิชาการ
กับการวิจัยนั้น โครงการได้โจทย์วิจัยมาจากผู้
ประกอบการ เช่น ผู้ประกอบการสบู่ถ่านไม้ไผ่ ให้
อาจารย์ แ ละบั ณ ฑิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาศึ ก ษา
ความสามารถในการดูดซับสารพิษของถ่านไม้ไผ่
ในจังหวัดนครนายกเปรียบเทียบกับถ่านชนิดอื่น
หรือผู้ประกอบการสบู่ฟักข้าวมีโจทย์วิจัยคือให้
พัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารส�ำคัญคือไลโคปีน

ในน�้ำมันฟักข้าว และการสกัดน�้ำมันฟักข้าวด้วย
น�้ำมันมะพร้าวจะท�ำให้ได้สารส�ำคัญมากขึ้นหรือ
ไม่อย่างไร
จะเห็นได้ว่าโครงการมีผลงานที่ผ่านมา
เด่นชัด เป็นรูปธรรม แม้ว่าจะไม่ได้วัดผลในเชิง
เศรษฐกิจโดยตรงเนื่องจากมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
หลายประการแต่ โ ครงการได้ สุ ่ ม สั ม ภาษณ์ ผู ้
ประกอบการบางรายและถามถึงความเห็นพบว่า
ผู้ประกอบการทุกคนอยากให้มีโครงการนี้ต่อไป
เนือ่ งจากได้รบั ความรูแ้ ละได้ประโยชน์จากการเข้า
ร่วมโครงการอย่างมาก อีกประการทีส่ ำ� คัญคือการ
เข้ามาร่วมกิจกรรมของโครงการท�ำให้ผู้ประกอบ
การได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ประกอบการด้วย
ในอนาคตโครงการมีแผนที่จะพัฒนาผู้
ประกอบการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพควบคู่
กันไป ในเชิงปริมาณนั้น ผ่านการประสานงานกับ
active actor และเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายให้เข้า
ร่วมโครงการมากยิ่งขึ้น ส�ำหรับในเชิงคุณภาพ
โครงการจะคัดเลือกผู้ประกอบการที่สนใจ และมี
ความพร้ อ มและมี ศั ก ยภาพในระดั บ หนึ่ ง เพื่ อ
พัฒนาให้ได้ OTOP ที่มีระดับดาวสูงขึ้นจนเป็น 5
ดาว เพิม่ ขีดการแข่งขันในระดับประเทศ และผลัก
ดันให้จ�ำหน่ายสินค้าออกต่างประเทศ ซึ่งนับว่า
เป็นเป้าหมายที่มีความท้าทาย ในด้านการบูรณา
การงานวิจัย งายวิจัยจะมีความลึกมากขึ้น เช่น
ศึกษาถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต ่ อ ผู ้ ใช้ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการต่อไป
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“สภาผู้น�ำชุมชน สภาแห่งการพัฒนา” สภาของการเมืองภาค
พลเมืองเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ
และจัดการตนเองอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา หมู่ที่ 4 บ้านดงสระแก้ว
ต�ำบลไผ่ล้อม อ�ำเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์
Ban Dongsakaew Community Leaders Council :
The Council of Development.
This semi-political council aims to minimize inequality
and to encourage
self-reliance among people. A Case Study of Moo 4 Ban
Dongsakaew,
Tambon Pai Lom, Amphur Lablae, Uttaradit.
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อาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม1 และอาจารย์สุรีย์พร เพ็งเลีย2
ที่มาและความส�ำคัญ
นโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ไห้ความส�ำคัญกับระบบและกลไก ในการ
ขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เพื่อบูรณาการศาสตร์และบูรณาการพันธกิจ โดยใช้
พืน้ ทีเ่ ป็นตัวตัง้ (Area based) เน้นการท�ำงานแบบมีสว่ นร่วมกับหน่วยงานภาคีทเี่ กีย่ วข้องทุกภาคส่วน
เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้มีความสามารถยกระดับการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น
จากนโยบายและหลักคิดดังกล่าว ได้น�ำสู่นโยบายและการปฏิบัติการในระดับคณะ
หลักสูตร รายวิชา อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหลักสูตร
การพัฒนาชุมชน ได้น�ำนโยบายดังกล่าวมาออกแบบการท�ำงานในระดับหลักสูตรดังนี้ (ภาพที่ 1)

£

ภาพที่ 1: กลไกและระบบการสร้างการเรียนรู้หลักสูตรการพัฒนาชุมชน

1
2

อาจารย์ประจำ�สาขาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อาจารย์ประจำ�หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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การออกแบบระบบและกลไกการบริหาร
จัดการในการสร้างการเรียนรู้ของหลักสูตรการ
พัฒนาชุมชน โดยเชื่อว่า “ห้องเรียนเรียนทฤษฎี
พืน้ ทีเ่ รียนรูเ้ ชิงปฏิบตั กิ าร” โดยให้ความส�ำคัญกับ
การสร้างแรงบันดาลใจในการแสวงหาความรู้ เน้น
ชุมชนเป็นห้องเรียน ชาวบ้านทุกคนคือ “ครู” เป็น
ฐานปัจจัยน�ำเข้า (Input) ที่ส�ำคัญ
ซึง่ ปัจจัยน�ำเข้าดังกล่าวได้นำ� มาออกแบบ
ระบบการบริหารจัดการของหลักสูตรการพัฒนา
ชุมชน ซึ่งเรียกว่า กระบวนการ (Process) โดยมี
กลไก 2 ชั้น ในการด�ำเนินการ คือ
ชัน้ ที่ 1 มุง่ เน้นกระบวนการออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับกระบวนการสร้าง
การเรียนรูแ้ บบ Active Learning ทีส่ อดคล้องกับ
ชุมชนท้องถิ่น, การสร้างความเข้าใจร่วมกับทีม
อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร, และการเชือ่ มความร่วม
มือกับพื้นที่ 5 ภาคส่วน (ท้องถิ่น, ท้องที่, ชุมชน,
หน่วยงานภาคี, วิชาการภายในและภายนอก) เพือ่
ปฏิบตั กิ ารตามรายวิชา (การจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ, การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม (PAR), การบริการวิชาการ, การ
ท�ำนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการตามพระ
ราชด�ำริ) เพื่อสร้างให้เกิดรูปธรรมและสามารถ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
ชั้นที่ 2 มุ่งเน้นกระบวนการติดตามและ
ประเมิ น ผลแบบเสริมพลัง (Empowerment
Monitoring and Evaluation) โดยการถอดบท
เรียนร่วมกันกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อค้นหาจุดอ่อน
จุดแข็ง และความต้องการชองชุมชน โดยการใช้
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ (Data Based and
Information) ของชุมชนท้องถิ่นเป็นตัวตั้ง เพื่อ
ร่วมกันค้นหาทิศทางที่จะพัฒนาและออกแบบ
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ต่อยอดขยายผลควบคู่ไปกับประเด็นโจทย์วิจัย
และพัฒนา สนับสนุนการด�ำเนินการที่ผ่านมาให้
ชัดเจนและตรงกับประเด็นในพื้นที่มากยิ่งขึ้น
จากการออกแบบระบบและกลไกตาม
แนวคิดพันธกิจสัมพันธ์ทั้ง 4 ข้อ คือ 1. ร่วมคิด
ร่วมท�ำแบบหุ้นส่วน (Partnership) 2. เกิด
ประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual
benefits) 3. มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้
ร่วมกัน (Scholarship) 4. เกิดผลกระทบต่อ
สังคมที่ประเมินได้ (Social impact) จึงเกิด
ผลผลิต/ผลลัพธ์ (Output/Outcome) 8 ตัวชี้วัด
ได้แก่ 1. การจัดการเรียนรู้ ได้กระบวนการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงาน
ภาคี เพื่อหนุนเสริมการจัดการตนเองของชุมชน
2. เกิดการออกแบบ การจัดการออกแบบเพือ่ สร้าง
การเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนท้องถิ่น 3. เกิดฐาน
ข้อมูลและสารสนเทศชุมชนท้องถิ่นเพื่อการขับ
เคลื่ อ นกิ จ กรรมโครงการพั ฒ นาและผลั ก ดั น สู ่
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม 4. เกิดแหล่ง
เรียนรู้ต้นแบบเพื่อสร้างการเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกชุมชน 5. เกิดพืน้ ทีต่ น้ แบบระดับหมูบ่ า้ น
เพื่อการต่อยอดขยายผลในระดับต�ำบลถึงระดับ
จังหวัด 6. เกิดโจทย์วิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับ
ชุมชนท้องถิ่น 7. เกิดนโยบายและแผนชุมชนท้อง
ถิน่ 8. เกิดเครือข่ายในชุมชนท้องถิน่ เพือ่ สร้างการ
เรียนรู้และต่อยอดการพัฒนาและขยายพื้นที่การ
เรียนรู้เพิ่มขึ้น
สภาผูน้ ำ� ชุมชน คือ หนึง่ ในรูปธรรมทีเ่ กิด
จากออกแบบการท�ำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
และหน่ ว ยงานภาคี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ที่ อ าจารย์ ไ ด้
ออกแบบให้ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ต ามรายวิ ช า
กระบวนการเสริ ม สร้ า งพลั ง ชุ ม ชนและและ

รายวิชาวิเคราะห์และจัดล�ำดับปัญหา/ศักยภาพ
ชุมชุม โดยให้นักศึกษาเข้าไปร่วมเรียนรู้ในหมู่ที่ 4
บ้านดงสระแก้ว ต�ำบลไผ่ล้อม โดยนักศึกษาจะมี
การเรียนรู้ ทฤษฎี หลักการ แนวคิด ในชั้นเรียน
จากนัน้ นักศึกษาจะน�ำเอาทฤษฎี หลักการ แนวคิด
ไปประยุกต์ใช้กบั พืน้ ทีจ่ ริงของหมูบ่ า้ นดงสระแก้ว
ที่กลุ่มตนเองรับผิดชอบ และเมื่อได้ลงไปปฏิบัติ
การแล้ว นักศึกษาจะน�ำผลการด�ำเนินการตาม
หลั ก วิ ช าในพื้ น ที่ ม าน� ำ เสนอในชั้ น เรี ย น โดย
อาจารย์จะชี้แนะและให้นักศึกษาไปปรับปรุง ให้
สอดคล้องตามหลักวิชา ตลอดระยะเวลา 3 เดือน
เศษ จนเกิดผลผลิต/ผลลัพธ์ (Output/Outcome)

และผลกระทบ (Impact) ทางบวกต่อชุมชนท้อง
ถิน่ ทัง้ ในเชิงปริมาณ (Quantitative) และคุณภาพ
(Qualitative) ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
คนในชุมชน ลดความเหลื่อมล�้ำของคนในชุมชน
ท้องถิ่น อีกทั้งยังท�ำให้ชุมชนจัดการตนเองได้เพิ่ม
มากยิ่งขึ้น
จากการออกแบบการเรียนรู้ตามหลัก
วิชาการสูป่ ฏิบตั กิ ารจริงในพืน้ ทีช่ มุ ชนท้องถิน่ จน
เกิดความส�ำเร็จดังกล่าว ทางหลักสูตรจึงได้มี
โอกาสไปน�ำเสนอเป็นกรณีศึกษา ต่อทางคณะ
กรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 2 ครั้ง ใน ปี พ.ศ.
2556 (ภาพที่ 2) และปี พ.ศ.2559 (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 2: กรณีศึกษาบัณฑิตอุดมคติไทย 4 สถาบัน
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ภาพที่ 3: นำ�เสนอหลักสูตรเด่นต่อคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

ภาพที่ 4 – 5: ผศ. สิทธิชัย หาญสมบัติ อธิการบดีกล่าวเปิด ในเวทีทำ�ข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) กับตำ�บลไผ่ล้อม
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1. ร่ ว มคิ ด ร่ ว มท� ำ แบบหุ ้ น ส่ ว น
(Partnership)
หลั กสูตรการพัฒนาชุมชน ได้มีการท�ำ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับต�ำบลไผ่
ล้อ ม โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, องค์กร
ปกครองส่วนท้องที,่ ภาคประชาชนชน, หน่วยงาน
ภาคีในต�ำบล และภาควิชาการ เพื่อใช้พื้นที่ต�ำบล
ไผ่ ล้ อ มเป็ น ห้ อ งเรี ย นชุ ม ชนของหลั ก สู ต รการ
พัฒนาชุมชนตามแนวคิด “1 หลักสูตร 1 ต�ำบล”
เมือ่ ปี พ.ศ. 2555 เพือ่ ออกแบบการท�ำงานร่วมกัน
ในการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม
ในก ารเรียนรายวิชากระบวนการเสริม
สร้ างพลังชุมชนและรายวิเคราะห์และจัดล�ำดับ

ปัญ หา/ศักยภาพชุมชุม นักศึกษาได้ใช้หลักการมี
ส่ว นร่วมลงไปประชุมและชี้แจงการลงพื้นที่ตาม
ราย วิชาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน
เศษ ในที่ประชุม ประจ�ำเดือนของหมู่บ้าน รวมถึง
การประชุมอย่างไม่เป็นทางการ การประชุมกลุ่ม
ย่อย (Focus group) ต่าง ๆ และได้มกี ารรวบรวม
รายชือ่ แกนน�ำทีเ่ ป็นคณะกรรมการหมูบ่ า้ น (กม.),
แกนน�ำคุ้ม, แกนน�ำกลุ่ม/องค์กร, ภาคประชาชน,
ผู้รู้ปราชญ์ชาวบ้าน ได้จ�ำนวน 23 คน มาเป็นองค์
ประกอบของ “สภาผูน้ ำ� ชุมชน” (ผูใ้ หญ่โชคชัย ลิม้
ประดิษฐ์, 2552) และเชื่อมโยงงานตามรายวิชาวิ
เคร า ะ ห์ฯ และการขับเคลื่อนงานผ่านกลไกของ
สภาผู้น�ำชุมชนที่ก่อตั้งขึ้น

ภาพที่ 6 สภาผู้น�ำชุมชนบ้านดงสระแก้ว
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โดยได้ผล การวิเคราะห์พบว่า ชุมชนเกิด
ปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน�ำ้ ชาวบ้านซือ้ พืชผักปน
เปื้อนสารเคมีจากตลาด ก่อเกิดสุขภาพไม่ดีและมี
ปัญหาหนี้สินตามมา จากนั้นสภาผู้น�ำชุมชนและ
ชาวบ้านจึงได้จัดล�ำดับปัญหาตามเครื่องมือทาง
วิชาการที่นักศึกษาได้น�ำไปประยุกต์ใช้ จากนั้น
นักศึกษาได้น�ำปัญหาดังกล่าวที่ชาวบ้านต้องการ
แก้ปัญหาเป็นอันดับแรก มาน�ำเสนอในชั้นเรียน
ทั้ ง อาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษามี ก ารศึ ก ษาค้ น คว้ า
แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พบว่า “หลุมแก้
จน ฅนพอเพียง” เป็นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถ
แก้ปัญหาดังกล่าวได้
นักศึกษาจึงได้รว่ มกันจัดการประชุมและ
น� ำ เสนอแนวทางการแก้ ไขปั ญ หาต่ อ สภาผู ้ น� ำ
ชุมชน ชาวบ้านและหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ใน
หมู่บ้าน โดยในที่ประชุมของหมู่บ้านดงสระแก้ว
หมู่ที่ 4 เห็นพ้องต้องกันว่า จะด�ำเนินการแก้ไข
ปัญหาในลักษณะโครงการที่เรียกว่า “หลุมแก้จน
ฅนพอเพียง” โดยมีการตกลงร่วมกันที่จะด�ำเนิน
การร่วมกันในทุกภาคส่วน โดยมีทางองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลได้อ�ำนวยความสะดวก ในด้าน
งบประมาณและบุ ค ลากรในการสนั บ สนุ น
โครงการ, ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
(รพ.สต.) เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจเลือดผู้เข้า
ร่วมโครงการ, คณะท�ำงานสภาผูน้ ำ� ชุมชนหมูบ่ า้ น
เป็นแกนหลักในการด�ำเนินงานตามโครงการ, ภาค
วิชาการเข้าไปร่วมหนุนเสริมแบบเสริมพลังแบบ
วิชาการตัวคูณ
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2. เกิดประโยชน์รว่ มกันแก่ผเู้ กีย่ วข้องทุก
ฝ่าย (Mutual benefits)
ในการออกแบบร่วมกันในการ
ท�ำงานโดยใช้พนื้ ทีเ่ ป็นตัวตัง้ (Area Based) ตัง้ แต่
ต้น ด้วยการใช้กลไกใหม่ที่เรียกว่า “สภาผู้น�ำ
ชุมชน” ซึง่ เป็นนวัตกรรมทางสังคมรูปแบบใหม่ ที่
ท�ำให้หน่วยงานภาคีที่เข้ามามีส่วนร่วมกันเสนอ
ข้อมูลตามบทบาทหน้าที่ของตนในแต่ละหน่วย
งาน จึงท�ำให้ทุกฝ่ายเห็นบทบาทหน้าที่ ของตนที่
มีอยู่มาร่วมกันแก้ไขปัญหา สามารถท�ำแผนและ
โครงการมาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาร่วมกันได้
อย่างตรงจุด องค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) น�ำ
ผลจากการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไปสู่การก�ำหนด
นโยบายสาธารณะแบบมีสว่ นร่วมเพือ่ แก้ไขปัญหา
ผ่านข้อบัญญัต,ิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
ไผ่ล้อม (รพ.สต.) น�ำไปจัดท�ำแผนและกลยุทธ์ใน
การแก้ ไขปั ญ หาด้ า นสุ ข ภาพ, หน่ ว ยงานด้ า น
การเกษตรใช้ในการเสนอแผนงานเพื่อปรับรูป
แบบการผลิตจากพืชเชิงเดี่ยวไปเป็นแบบผสม
ผสานตามแนวทฤษฎีใหม่, กลุม่ เกษตรกรสามารถ
ก�ำหนดเป็นแผนงาน/โครงการในระดับหมู่บ้าน
เพือ่ แก้ปญ
ั หาให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนได้เพิม่ ขึน้ ,
อี ก ทั้ ง ทางหลั ก สู ต รการพั ฒ นาชุ ม ชน ก็ ไ ด้ น� ำ
แนวทางการหนุนเสริมวิชาการร่วมกับชุมชนท้อง
ถิ่ น ไปปรั บ ใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รและ
รายวิชาต่าง ๆ เพือ่ ให้สอดคล้องกับประเด็นปัญหา
และความต้องการของชุมชนท้องถิ่นตามบริบท
ของชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียง

ภาพที่ 7-8: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) เข้ามาตรวจเลือดประชาชนก่อนและหลังการด�ำเนิน
โครงการ โดยร่วมมือกับสภาผู้น�ำชุมชนบ้านดงสระแก้ว หมู่ที่ 4

3. มีการใช้ความรูแ้ ละเกิดการเรียนรูร้ ว่ มกันและเกิดผลงานทางวิชาการ (Knowledge Sharing
and Scholarship)

ภาพที่ 9: วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ Mind mapping
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ภาพที่ 10 : ภาพแสดงตารางการใช้วิชาการมาจัดล�ำดับปัญหาฯ

ในการวิ เ คราะห์ ป ั ญ หาและศั ก ยภาพ
ชุมชนผ่านสภาผูน้ ำ� ชุมชนนัน้ นักศึกษาจะใช้เครือ่ ง
มือทางวิชาการที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียน คือ เครื่อง
มือการจับประเด็นการวิเคราะห์ปญ
ั หาด้วย Mind
mapping, หลักการค้นหาเหตุของเหตุของปัญหา
ด้วยวิธีคิดเชิงระบบ (System thinking) และใช้
หลักวิชาการจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหาด้วย
ตารางเมทริกซ์ (Matrix) น�ำมาใช้ในการจัดล�ำดับ
ปัญหา/ศักยภาพ ประกอบด้วย ขนาดของปัญหา,
ความรุนแรงของปัญหา, ความง่ายต่อการแก้ไข
ปัญหา, ปฏิกิริยาของชุมชนต่อปัญหา ซึ่งคนใน
ชุมชนจะได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการ
วิเคราะห์และจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหา/
ศักยภาพร่วมกัน จนได้ประเด็นปัญหา/ศักยภาพ
ที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน

(Measurable Social impact)
เมื่ อ ได้ มี ก ารปฏิ บั ติ ก ารตาม
โครงการร่วมกัน ได้ผลการด�ำเนินการของหมู่ที่ 4
บ้านดงสระแก้ว ดังนี้ 1. เกิดกลไกสภาผู้น�ำชุมชน
ที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ
หมู่บ้านแบบมีส่วนร่วม 1 กลไก 2. เกิดกลไกสภา
ผู้น�ำเด็กและเยาวชนอาสา ที่เป็นกลไกในการขับ
เคลือ่ นกลุม่ เด็กและเยาวชนในหมูบ่ า้ น 1 กลไก 3.
เกิดการพัฒนาศักยภาพ แกนน�ำสภาผู้น�ำชุมชน
จ�ำนวน 23 คน 4. เกิดฐานข้อมูลสารสนเทศ ทั้ง
ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของหมู่บ้าน ที่
ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน 1
กลไก 5. เกิดนวัตกรรมการพัฒนาแผนแม่บท
ชุมชนพึง่ ตนเองแบบบูรณาการ โดยมีกระบวนการ
จัดท�ำแผนแม่บทชุมชนแบบมีส่วนร่วมที่มีภาค
วิชาการหนุนเสริมด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์
4. เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ สนามแรง (Force Field Analysis: FFA) 6. เกิด
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การพัฒนากลุ่ม/องค์กรที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ด้วย
การพั ฒ นาศั ก ยภาพแกนน� ำ กลุ ่ ม และมี ภ าค
วิชาการมาสนับสนุนการจัดท�ำชุดความรู้ 16 แหล่ง
เรียนรู้ 7. เกิดหลุมแก้จน ฅนพอเพียง ที่เป็น
นวัตกรรมการท�ำการเกษตรแบบผสมผสานตาม
ทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จ�ำนวน 50 หลุม 7.1 ชาวบ้านลดค่าใช้จ่าย จาก
การซื้อพืชผักในหน้าแล้งรวม 30,000 บาท/3
เดือน ชาวบ้านมีเงินเหลือใช้หนี้เพิ่มขึ้น 7.2 ชาว
บ้าน มีสุขภาพดีขึ้น เฉลี่ยประมาณ 30 % (ข้อมูล
รพ.สต. ปี พ.ศ. 2560) เนื่องจากการรับประทาน
พืชผักปลอดภัยต่อสุขภาพ 7.3 สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
ได้มกี ารน�ำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในหลุมแก้จนฯ
มี ก ารปลู ก พื ช ผั ก และไม้ ยื น ต้ น ที่ มี ค วามหลาก
หลายรวมกันไม่ต�่ำกว่า 10 ชนิด ขนาดหลุมความ
กว้าง 1.5 เมตร X 1.5 เมตร 7.4 เกิดตลาดสีเขียว
ระดับหมู่บ้าน เมื่อคนในชุมชนด�ำเนินการจัดท�ำ
หลุมแก้จน ฅนพอเพียง ตามแนวคิด “ปลูกทุก
อย่างทีก่ นิ กินทุกอย่างทีป่ ลูก” โดยใช้หลักการ กิน
แลก แจก ขายนั้น เมื่อชาวบ้านท�ำหลุมแก้จนขึ้น
มาเพือ่ ปลูกไว้กนิ เป็นหลัก เหลือจึงน�ำไปแลก หาก
ยั ง เหลื อ ก็ น� ำ ไปแจกเพื่ อ นบ้ า นที่ ย ากไร้ ห รื อ
ขาดแคลน แต่ผลผลิตก็ยงั เหลืออยูอ่ กี สมาชิกกลุม่
ผู้ปลูกหลุมแก้จนฯ จึงได้คิดร่วมกันว่าน่าจะมาจัด
ท�ำ “ตลาดสีเขียว/ตลาดรักษ์สุขภาพ” เพื่อน�ำ

ผลผลิตที่มีเหลือของสมาชิกแต่ละครัวเรือนน�ำมา
จ�ำหน่าย ดังนัน้ สภาผูน้ ำ� ชุมชนบ้านดงสระแก้ว หมู่
ที่ 4 จึงได้มกี ารประชุมและมีมติในการจัดตัง้ ตลาด
สีเขียวและจัดตั้งคณะกรรมการตลาดในระดับ
หมู่บ้านขึ้นมา เพื่อน�ำผลผลิตที่เหลือมาจ�ำหน่าย
เป็นรายได้ และยังสามารถน�ำไปช�ำระหนี้ได้อีก
ทางหนึ่งด้วย
5. เกิดผลการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
(Continuous Improvement System: CIS)
ได้มีการพัฒนาระบบและกลไก
ของมหาวิทยาลัย คณะ/ศูนย์สำ� นัก หลักสูตรสาขา
รายวิชาที่มุ่งเน้นการบูรณาการพันธกิจและการบู
รณาการศาสตร์ ให้ทำ� งานหนุนเสริมชุมชนท้องถิน่
สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ต่อเนื่อง และ
ยั่งยืน โดยในระดับหลักสูตรได้น�ำมาปรับปรุงใน
รายวิชากระบวนการเสริมสร้างพลังชุมชน โดยน�ำ
เอาหลักการ “สภาผูน้ ำ� ชุมชนบ้านดงสระแก้ว” ไป
เป็นกรณีศึกษา และน�ำมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนตามรายวิชาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ในขณะเดี ย วกั น ระบบและกลไกของ
ชุมชนท้องถิ่น โดยในระดับหมู่บ้านดงสระแก้วได้
ถือปฏิบตั ใิ นการประชุมประจ�ำเดือนของทุกเดือน
ก่อนที่ประชุมชาวบ้านประจ�ำเดือน ซึ่งถือปฏิบัติ
จนเป็นปกติตามหลักการบริหารจัดการหมู่บ้านสู่
การจัดการตนเองแบบมีส่วนร่วม นับตั้งแต่เดือน
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ภาพที่ 11: ภาพการประชุมประจ�ำเดือนของสภาผู้น�ำชุมชนและสภาประชาชนบ้านดงสระแก้ว หมู่ที่ 4

ภาพที่ 12: ภาพของหลุมแก้จน ฅนพอเพียง

ภาพที่ 13: ภาพตลาดสีเขียวบ้านดงสระแก้ว หมู่ที่ 4
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ภาพที่ 14: ภาพแสดงบันทึกการประชุมประจ�ำเดือน วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558 บ้านดงสระแก้ว หมู่ที่ 4

เอกสารอ้างอิง
นายโชคชั ย ลิ้ ม ประดิ ษ ฐ์ https://www.facebook.com/Section6TH/
posts/908943395804574
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