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รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพือ่ สร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานระดับชาติ (Proceedings)
The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019
พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิน่ อย่างยั่งยืน
(Engagement with the King's Philosophy for Highly Valued
and Sustainable Local Development)
3 - 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
*************************
ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา
อาจารย์ ธนัตถา กรพิทักษ์
อาจารย์ ดร.ชิชญาสุ์ ช่างเรียน
อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ สุจริต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชภูมิ สีชมพู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี แสงอุทัย
อาจารย์ ดร.รดี ธนารักษ์
อาจารย์ สารัลย์ กระจง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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*************************
กองบรรณาธิการ
ดร.เสถียรภัคณ์ มุขดี
อาจารย์ เกวลี รังสีสุทธาภรณ์
อาจารย์ ดร.กิตติ เมืองตุ้ม
อาจารย์ ดร.รัชดา คาจริง
นางสาวจีรภา ดามัง
อาจารย์ ประพันธ์ แจ้งเอี่ยม
นางสาวกรณิศ ธนงกิจ
นายชลัส แย้มชื่น
นางสาวอักษราภัค กมลงาม
นายรัฐพงศ์ พักพันธ์
นายกฤตเมธ บุตรที

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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คำนำ
การประชุมวิชาการ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019 "พันธกิจสัมพันธ์
ตามศาสตร์ พ ระราชา เพื่ อ สร้ างคุ ณ ค่ า และพั ฒ นาชุม ชนท้ อ งถิ่ น อย่ า งยั่ ง ยื น " ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์
มีเป้ าประสงค์เพื่ อ แลกเปลี่ย นองค์ค วามรู้ ความคิด ในมุ ม มองด้านการการพั ฒ นาที่ยั่ ง ยืน ผลลั พ ธ์ที่ เกิด ขึ้น จาก
การประชุ ม จะช่ ว ยท าให้ นั ก วิ ช าการได้ เรี ย นรู้ แ นวปฏิ บั ติ ก ารบริ ก ารวิ ช าการในรู ป แบบของพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์
มหาวิทยาลัย กับสังคม ที่จะนาไปใช้ทั้งวงการศึกษา ชุมชนท้องถิ่นและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ในครั้ งนี้ จ ะเป็ น พลั ง ขั บ เคลื่ อ นพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ ม หาวิ ท ยาลั ย กั บ สั ง คมให้ เกิ ด
ความเข้มแข็งภายใต้เครือข่ายของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ที่ ด าเนิ น การขั บ เคลื่ อนตามยุ ท ธศาสตร์ด้ านการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และด้ านการผลิ ต และพั ฒ นาครู ทุ ก ฝ่า ย
ได้ มี โอกาสแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จ ากแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ในแต่ ล ะโครงการในแต่ ล ะยุ ท ธศาสตร์ สามารถน าเป็ น ข้ อ มู ล
ที่จะปรับปรุงขบวนการบริการวิชาการภายในมหาวิทยาลัยตนเองได้
ผลงานทางวิ ชาการที่ ได้ น าเสนอผ่า นการประชุ ม ทางวิช าการครั้ง นี้ นอกจากจะเป็ น การแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ ข้อคิดเห็นและแนวทางที่เหมาะสมสาหรับงานวิชาการทุกเรื่องแล้ว ผลงานของท่านยัง เป็นฐานข้อมูล
ที่จะช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้ที่ สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติการบริการวิชาการแก่ชุมชน ให้กับมหาวิทยาลัยและ
เครือข่าย
ผลงานทางวิชาการทุกเรื่องได้ผ่านขั้นตอนตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ทางวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้
พิจารณาและให้ความเห็นในรายละเอียดของงานวิชาการ ส่วนการนาเสนอในที่ประชุม ได้มีทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไ ด้
วิพากษ์และผู้เข้ารับฟังที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในความถูกต้องและความสมบูรณ์ ดั งนั้นจึงเชื่อมั่นได้ว่าผลงานวิชาการ
ทุกเรื่องมีความสมบูรณ์ที่จะสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านวิชาการและด้านการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จึงขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสรรสร้างและจรรโลงงานวิชาการ
ให้เคียงคู่กับอุดมศึกษาและสังคมไทยในครั้งนี้
คณะกรรมการจัดการประชุม
The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019
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********************************************
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต
ฉัตรวิโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์
พิญญาพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา
กอนพ่วง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี
สังข์ทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิราวัฒน์
ชมระกา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน
เถื่อนศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวัตม์
กมลคุณานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อาจารย์ ดร.ชลายุทธ
ครุฑเมือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์
จั่นจีน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อาจารย์ สารัลย์
กระจง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน
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***************************
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ
ธนิตย์ธีรพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร
สิริสุคันธา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณิชารีย์ ใจคาวัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี
สังข์ทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอมอร
แสนภูวา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา มูลสิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภีรวัฒน์ นนทะโชติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย
ไทยสุชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา
พิชยาพันธ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียาพร โกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล
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การจัดการผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนสําหรับเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์

พิชัย ใจกล้า1
กมลสร ลิ้มสมมุติ1, วีระพล คงนุ่น2
บทคัดย่อ
การเปรียบเที ยบวิ ธีการดั ก จับแมลงแบบการใช้ชุดกั บดักแสงไฟและการใช้กากน้ํา ตาล พบว่ า
การใช้ชุดกับดักแสงไฟพบจํานวนแมลงมากกว่าการใช้กับดับกากน้ําตาล ส่วนการห่อผลทุเรียนสามารถ
ช่วยป้องกันการวางไข่ของผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดทุ เรียนได้ โดยได้จัดทําเป็ นรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับ
การจัดการผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน และการบริหารจัดการสวนทุเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์โดยใช้ ทั้ง
3 วิธีการร่วมกันในรูปแบบปฏิทิน
คําสําคัญ : หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน, จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่มาและความสําคัญ
ในช่วงผ่า นมา เกษตรกรผู้ปลูก ทุ เรี ยนประสบปั ญหาหนอนเจาะเมล็ ดทุ เรี ยนระบาดในอํ า เภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน (durian seed borer) นี้เข้าไปทําลายกัดกินเมล็ดภายใน
ผลทุเรียน และไม่สามารถสังเกตเห็นได้จากภายนอก เมื่อหนอนโตเต็มวั ยจึง เจาะเปลือ กเป็ นรูอ อกมา
และทิ้งตัวลงบนพื้นดินเพื่อพัฒนาเป็นดักแด้ที่อาศัยอยู่บริเวณใต้ดิน เกษตรกรจึงมักพบความเสียหายของ
ผลทุเรียนหลังจากที่ ทําการเก็บเกี่ยวแล้ว ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาพบการระบาดอย่างมากในตําบลนานกกก
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และได้ขยายพื้นที่ออกไปอย่างกว้างขวาง ทําให้ผลผลิตทุเรียนไม่มีคุณภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนพันธุ์หลงลับแล ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก จึงได้รับการประสานงาน

1
2

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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จากสภาเกษตรกรจั งหวัดอุตรดิ ตถ์เพื่อให้ช่วยแก้ปัญหาการระบาดของหนอนเจาะเมล็ ดทุเรียน เกิดเป็น
โครงการพัฒนาชุดกับดักผีเสื้อกลางคืนเพื่อลดการระบาดของหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน
อย่างไรก็ตาม การปลูกไม้ผลหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน ส่งผลให้มีศัตรูพืชหลากหลายชนิ ดเข้า
ทําลายผลผลิ ตของเกษตรกร ทําให้เกิดความเสี ยหาย ดังนั้น การศึกษารูปแบบที่ เหมาะสมสําหรั บการ
จัดการผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ ดทุ เรียนในจังหวั ดอุ ตรดิ ตถ์ โดยใช้หลักการจั ดการศั ตรูพืช คือ ดําเนินการ
เกี่ยวกับศัตรูพืช การป้องกันกําจัดหรือควบคุมศัตรูพืช เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับพืชผลการเกษตร
การจัดการศัตรูพืชเป็นการรวบรวมความรู้ด้านศัตรูพืช ระบบนิเวศและวิธีการป้องกันกําจัดนํามาใช้ให้ได้
ประโยชน์ สู ง สุ ด สิ่ ง จํ า เป็ นที่ จะต้ อ งเรี ย นรู้ และทํ า ความเข้ า ใจในการจั ด การศั ต รู พื ช คื อการเรี ย นรู้
รายละเอียดของศัตรูพืช ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการระบาดและการเลือกวิธีในการป้องกันกําจัดให้เหมาะสม
กับชนิดของศัตรูพืช ปริมาณของศัตรูพืช ชนิดของพืช ระยะการเจริญเติบโตของพืช เป็นต้น
กระบวนการจัดการดังกล่าวสามารถช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์นํารูปแบบ
การจัดการและวิธีการไปแก้ปัญหาของผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนได้
วัตถุประสงค์
1. เปรียบเทียบวิธีการกําจัดผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน 3 วิธี
2. สร้างรูปแบบที่เหมาะสมต่อการจัดการผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์
ช่วงระยะเวลาการดําเนินการ
ปี พ.ศ. 2558-พ.ศ. 2560
กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์
การดําเนินโครงการ
การกําจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนที่แพร่ระบาดอยู่ในเขตอําเภอลับแล เขตอําเภอเมืองอุตรดิ ตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนที่ต้องสูญเสียรายได้จากผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพ
เป็นจํานวนมาก และส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนของ
ตําบลนานกกก อําเภอลับแล ตําบลบ้านด่านนาขาม อําเภอเมืองอุตรดิตถ์ และตําบลนางพญา อําเภอ
ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้นํางานวิจัยไปลงพื้นที่เพื่อหาสาเหตุและขจัดการแพร่ระบาดของหนอนเจาะ
เมล็ดทุเรียนสามารถสรุปกระบวนการวิจัยได้ดังนี้
ศึกษาวิธีการกําจัดผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดทุ เรียน ดําเนินการสํารวจปริมาณและชนิ ดของแมลง
ภายในสวน 2 รูปแบบ คือ สวนที่เป็นระบบแบบวนเกษตร และสวนเชิงเดี่ยวที่มีการปลูกทุเรียนอย่างเดียว
โดยทําการศึกษา 3 วิธี ได้แก่ การดักจับโดยใช้กากน้ําตาล การใช้ชุดกับดักแสงไฟ และการห่อผล
1. การดั ก จั บ โดยใช้ ก ากน้ํ า ตาลผสมน้ํ า ในอั ต ราส่ ว น 1:1 แล้ วเทลงในแกลอนขนาดกว้ า ง
16 เซนติ เมตร กว้ า ง 14.5 เซนติ เมตร สู ง 23 เซนติ เมตร เจาะด้ า นข้ า งซ้ า ยและขวาให้ มี ปี กกางออก
2
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ทั้ง 2 ข้าง เทกากน้ําตาลลงด้านใน นําไปแขวนบริเวณกิ่งของต้นทุเรียน ทําการสังเกตและบันทึกจํานวน
แมลงที่ตกลงไป (ภาพที่ 1)
2. การใช้ชุดกับดักแสงไฟ โดยใช้หลอดแบล็คไลท์ (ภาพที่ 2) เพื่อล่อผีเสื้อและแมลงชนิดอื่น ๆ
3. การห่อผล ทําโดยนําถุงพลาสติ กสีขาวขุ่ นขนาด กว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร
ทําเป็นหูรูดด้านบนโดยมีเชือกดึง ด้านล่างตั ดขอบถุงออกให้โปร่ง สามารถป้องกันการวางไข่ของผี เสื้ อ
หนอนเจาะเมล็ดทุเรียนได้ ห่อผลตั้งแต่ทุเรียนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร หรือทุเรียนมีอายุ
6 สัปดาห์ (ภาพที่ 3) ก่อนห่อผลตรวจสอบผลทุเรียนไม่ให้มีแมลงหรือสัตว์อื่นเกาะมาผล
จากนั้ นจํ า แนกแมลงที่ ดั ก จั บได้ ตามวิ ธีก ารของศานิ ต (2545) แล้ วนํ าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ ใ นการ
วางแผนและสร้ า งปฏิ ทิ น รู ป แบบที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ การจั ด การผี เ สื้ อ หนอนเจาะเมล็ ด ทุ เ รี ย น
และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 1 การดักจับโดยใช้กากน้ําตาลผสมน้ําในอัตราส่วน 1 : 1

ภาพที่ 2 การใช้ชุดกับดักแสงไฟ
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ภาพที่ 3 การห่อผล

ภาพที่ 4 การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ
จากการเก็ บข้ อมูลในพื้ นที่ สวนทุ เรี ยนในปี พ.ศ. 2558 สรุปผลจํ านวนแมลงรวมทั้ งสิ้ น 2,322 ตั ว
ในจํ านวนนี้ เป็ นผี เสื้ อหนอนเจาะเมล็ ดทุ เรี ยนจํ า นวน 53 ตั ว (2.2%) ผี เสื้อ กลางคื นชนิ ดอื่ น 1,045 ตั ว
(45.0%) แมลงปี ก แข็ ง 866 ตั ว (37.2%) ต่ อ นอนวั น 337 ตั ว (14.6%) และแมลงชนิ ด อื่ น ๆ 21 ตั ว
(0.9%) ช่ ว งเวลาที่ พ บปริ ม าณผี เ สื้ อ กลางคื น และแมลงปี ก แข็ ง จํ า นวนมากเป็ น ช่ ว งเวลาประมาณ
20.00-22.00 น. และต่อนอนวันพบปริมาณมากในช่วงเวลา 19.00-20.00 น. อุณหภูมิอากาศมีค่าเฉลี่ย
28 องศาเซลเซี ยส ความชื้นอากาศ 70 เปอร์ เซ็ นต์ อุ ณหภู มิดิน 26 องศาเซลเซียส และความชื้ นดิ น
30 เปอร์เซ็นต์
การศึกษาวิธีการกําจั ดผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดทุ เรียนในปี พ.ศ. 2560 ศึกษา 3 วิธีได้แก่ การใช้
กากน้ําตาล การใช้ชุดกับดักแสงไฟ และการห่อผล โดยศึกษาทั้งในสวนทุเรียนเชิงเดี่ยวและเชิงวนเกษตร
สรุ ปได้ ว่า การใช้ก ากน้ํ า ตาลสวนทุ เรีย นเชิ ง เดี่ ยวพบผี เสื้ อและแมลงต่ า ง ๆ ตกลงไปจํ า นวน 174 ตั ว
สวนทุเรียนเชิงวนเกษตรพบจํานวน 285 ตัว การใช้ชุดกับดักแสงไฟในสวนเชิงเดี่ยวพบผีเสื้อกลางคืนชนิด
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ต่าง ๆ จํานวน 569 ตัว สวนเชิงวนเกษตรพบจํานวน 832 ตัว และยังพบแมลงชนิดอื่น ๆ อีกด้วย สําหรับ
การห่อผลไม่พบการวางไข่ของผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนทั้งในสวนเชิงเดี่ยวและสวนวนเกษตร
จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยได้นําไปสังเคราะห์เป็นปฏิทินการจัดการผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดทุ เรี ยน
ที่เหมาะสม 3 รูปแบบ เกษตรกรสามารถนําไปใช้ ได้โดยมีช่วงเวลาติ ดตั้งชุ ดกั บดั กกากน้ํา ตาลในเดื อ น
กุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน การห่อผลทุเรียนเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม และชุดกับดักแสงไฟเดือน
เมษายนถึงเดือนมิถุนายน (ภาพที่ 5)
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
ชุดกับดักกากน้ําตาล
การห่อผลทุเรียน
ชุดกับดักแสงไฟ
ภาพที่ 5 ปฏิทินรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการจัดการผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน

ธ.ค.

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์ และข้อเสนอแนะ
การออกแบบและติดตั้งชุดกับดักผีเสื้อกลางคืน เพื่อหาวิธีการลดการแพร่ระบาดของหนอนเจาะ
เมล็ดทุเรียนและกําจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้สารเคมี การใช้กับดักแสงไฟนี้เป็ นการช่วยกําจัดวงจรของผี เสื้ อ
หนอนเจาะเมล็ดทุเรียนที่วางไข่บนเปลือกของทุเรียนด้วยวิธีทางธรรมชาติซึ่งเป็นวิธีที่มีความปลอดภัยต่อ
ผลผลิต สิ่งแวดล้อมและตัวเกษตรกรเอง ซึ่งวิธีการป้องกันและกําจัดด้วยวิธีอื่นอาจไปทําลายแมลงทั้งหมด
ทั้ งแมลงศั ตรู พืชและแมลงที่ มี ประโยชน์ แต่ วิธีก ารใช้ ชุดกั บดั กแสงไฟนี้ ไม่ ทํา ลายแมลงที่ มี ประโยชน์
เช่น ต่อนอนวัน ซึ่งเป็นแมลงที่ช่วยในการผสมเกสรดอกทุเรียน
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในสวน
ทุเรียนที่มีลักษณะเป็นเนินเขา เพื่อสามารถนําพลังงานไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ในงานเกษตรอื่น ๆ ได้ อีกทั้งยัง
สามารถสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ที่ใช้ประโยชน์ สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาการระบาดของศัตรูพืชของ
ชุมชนได้
ข้อเสนอแนะคื อ ควรจั ดให้ มีเจ้ าหน้ าที่ หรื อบุ คลากรที่ มีความรู้ ด้านไฟฟ้า มาควบคุ มดู แลรั กษา
อุ ปกรณ์ ต่ าง ๆ เพื่ อ ยื ดอายุ ก ารใช้ ง านของชุ ด กั บ ดั ก ผี เ สื้ อ กลางคื น ด้ วยวิ ธี ท างกายภาพที่ ใช้ พ ลั ง งาน
แสงอาทิตย์ เพื่อให้ระบบควบคุมสามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
เบื้องต้นได้ และเพื่อให้การป้องกันและกําจัดผี เสื้อ หนอนเจาะเมล็ ดทุ เรียนเป็นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภ าพ
ควรมีการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้การใช้ชุดกับดักแสงไฟให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ปลูกทุเรียน พร้อม
ทั้งรณรงค์และส่งเสริมให้เกษตรกรตระหนักถึงการป้องกันและกําจัดผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนอย่าง
จริงจัง รวมถึงแมลงศัตรูพืชชนิดอื่น ๆ เพื่อควบคุมไม่เกิดการระบาด และให้ได้ผลผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพดี
นอกจากนั้ นการบริ หารจั ดการสวนทุ เรี ย นในจัง หวั ด อุ ตรดิ ต ถ์ การผลิ ตทุ เรี ย นให้ มีคุ ณ ภาพ
เกษตรกรผู้ปลูกจะต้องมีการจั ดการตลอดทั้งปี มีการตัดแต่งช่อดอกจํานวน 4 รุ่น ตั้งแต่เดื อนมกราคม
ถึงเดือนเมษายน รวมทั้งการใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มคุณภาพทุ เรียน ตลอดจนการตัดแต่ งช่อดอกและการห่ อ ผล
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จึงถือได้ว่าปฏิทินการบริหารจัดการสวนทุเรียนเป็นคู่มือที่ช่วยให้เกษตรกรนําไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
(ภาพที่ 6)

ภาพที่ 6 ปฏิทินการบริหารจัดการสวนทุเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์
ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. ได้รูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการจัดการผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์
2. เกษตรกรสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาของผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน
เอกสารอ้างอิง
ศานิ ต รั ต นภุ ม มะ. 2545. การจํ า แนกอั น ดั บ ของแมลง. ภาควิ ช ากี ฏ วิ ท ยา คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. 51 หน้า.
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รูปแบบการให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินสําหรับชุมชน
กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลงหลินลับแลอุตรดิตถ์

พจนีย์ แสงมณี1
จันทร์เพ็ญ ชุมแสง2
บทคัดย่อ
องค์ความรู้ด้านการจัดการดินเพื่อให้เกิดการใช้ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพได้รับความสําคัญมากขึ้น
เรื่อย ๆ สําหรับทุเรียนหลงหลินลับแลอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นไม้ผลเศรษฐกิจและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัด
อุตรดิตถ์ เนื่องจากการเพาะปลูกในพื้นที่สูงชันทําให้ดินเสื่อมโทรมได้ง่าย จึงเสี่ยงต่อการรักษาคุ ณภาพ
ผลผลิตหรือการเพาะปลูกทุเรียนให้มีคุณภาพอย่างต่ อเนื่อง ในการขอรับบริการการตรวจวิเคราะห์ ดิน
เพื่อให้เกิดการจั ดการดิ นที่ถูกวิ ธีและลดต้ นทุ นค่าปุ๋ ยเคมี ได้มีการส่งเสริมจากหลายหน่ วยงาน อย่างไร
ก็ตาม การที่เกษตรกรจะส่งตัวอย่างดินไปตรวจวิเคราะห์จนเป็นกิจวัตรก่อนเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกยังพบว่า
มีอุปสรรคหลายประการ การศึกษาครั้งนี้ จึงเป็นการเปรียบเทียบรูปแบบที่แตกต่างกันในการให้บริการ
วิธีการวิเคราะห์ทดสอบดินเพื่อการเพาะปลูกทุเรียน โดยเปรียบเทียบระหว่างรูปแบบที่ 1 การให้บริการ
วิ ชาการโดยวิ ธี ก ารนํ า เกษตรกรมาอบรมและทดลองใช้ ชุ ด ทดสอบดิ น ด้ ว ยตนเอง และรู ป แบบที่ 2
การให้บริการด้วยการเปิ ดรั บตัวอย่างดิ น เก็บค่าบริการวิเคราะห์ท ดสอบ ส่งผลวิเคราะห์ ทดสอบผ่ า น
โซเชียลมีเดีย จัดทําคําแนะนําให้แก่เกษตรกรเป็นรายแปลงและบริการให้คําปรึกษา จากการศึกษาพบว่า
รูปแบบที่ 1 เหมาะสมกับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ที่ต้องการตรวจ
วิเคราะห์ดินและการจัดการสวนด้วยตนเอง มีเวลาเพียงพอที่จะเข้ารับการอบรม ในขณะที่รูปแบบที่ 2
เหมาะสมกับเกษตรกรที่เน้นการปฏิบัติ ต้องการความรวดเร็วเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริ หาร
จัดการสวน สําหรับค่า ใช้ จ่า ยในการตรวจวิ เคราะห์ ดินพบว่ารู ปแบบที่ 1 จะเสียค่ าใช้ จ่ายสําหรั บ ชุ ด
อุปกรณ์การตรวจวิเคราะห์ต่ํากว่ารูปแบบที่ 2 ประมาณร้อยละ 50 แต่เนื่องจาก ทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีราคา
1
2

หลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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สูงจึงทําให้ค่าบริการตรวจวิเคราะห์ดินทั้ง 2 รูปแบบเป็นราคาที่เกษตรกรยินดีที่จะจ่าย ดังนั้นรูปแบบที่
เหมาะสมในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบดินโดยการมีส่วนร่วมเชิงพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุตรดิตถ์เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินในทั้งสองรูปแบบ
โดยต้องวิเคราะห์ความต้องการของเกษตรเสียก่อนว่าเกษตรกรต้องการนําวิธีการวิเคราะห์ดินไปใช้ เพื่ อ
จัดการตนเองในอนาคต หรือต้องการเข้ารับบริการเพียงอย่างเดียว กรณีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมต้อง
อาศัยความพร้อมจากหลายฝ่ายทั้งในส่วนของคณะเกษตรศาสตร์ เกษตรกร และงบประมาณ สําหรับการ
เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ดิน สามารถเปิดให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ควรมีจุดรับตัวอย่าง
กระจายอยู่ในชุมชนของเกษตรกร เช่น บ้านของผู้นําชุมชนหรือบ้านนักศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกร
เข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวก สําหรับการให้คําแนะนําและการให้คําปรึกษาสามารทําได้โดยใช้โซเชียล
มีเดียหรือทางโทรศัพท์
คําสําคัญ : การจัดการดิน, ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ดินสําหรับชุมชน, ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์
ที่มาและความสําคัญ
จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นแหล่งปลูกทุเรียนที่สําคัญในเขตภาคเหนือ โดยมีพื้นที่เพาะปลูกใน 3 อําเภอ
คือ อําเภอเมือง อําเภอลับแล และอําเภอท่าปลา การปลูกไม้ผลในพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะแบบวนเกษตร
(agroforestry) มาตั้งแต่สมั ยบรรพบุรุ ษ ลักษณะพื้นที่ ปลู กเกื อ บทั้งหมดอยู่ บนภู เขาสูง การเพาะปลู ก
ทุเรียนของจังหวัดอุตรดิตถ์มีหลากหลายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์หมอนทอง หลงลับแล หลินลับแล เป็นผลไม้ที่
สร้างรายได้ให้กับจังหวัดอุ ตรดิ ตถ์ประมาณ 14% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด หรือประมาณ 1,120
ล้านบาท (สํานักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์, 2558)
ในช่วง 10 ปีก่อนทุเรียนหลงลับแลจําหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 80 บาท ส่วนทุเรียนหลินลับแล
ยั งไม่ ได้ รั บความนิ ย มบริ โ ภค เนื่ อ งจากเป็ น ทุ เรี ย นที่ มี เ นื้ อ ทุ เรี ย นน้ อ ยหรื อ เป็ น ทุ เรี ย นที่ มี แ ต่ เ ปลื อ ก
เนื่องจากการดูแลสวนทุเรียนยังเป็นแบบดั้งเดิม คือ ไม่มีการจัดการดินหรือใส่ปุ๋ยตามพัฒนาการของต้น
ทุเรียน และในเวลาต่อมาการประชาสัมพันธ์ของทุเรียนหลงลับแล หลินลับแลเริ่มมีมากขึ้น ประกอบกับ
ทุเรียนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดอุตรดิตถ์เป็น “ทุเรียนหลงลับแล
อุตรดิตถ์” และ “ทุเรียนหลินลับแลอุตรดิตถ์” โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ทําให้ราคา
ทุเรียนทั้งสองพันธุ์สูงขึ้นตามลําดับ ปัจจุบันทุเรียนหลงลับแลราคากิโลกรัมละ 400 บาท และทุเรียนหลิน
ลับแลราคากิโลกรัมละ 700 บาท จากการที่มูลค่าทางเศรษฐกิจของทุเรียนสูงขึ้นเป็น 5 เท่าในรอบ 10 ปี
(ณัฐพล โสภณปิยวัฒน์, 2562) ทําให้เกษตรกรเริ่มหันมาให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการสวนทุ เรียน
มากขึ้น ได้แก่ ดูแลต้นทุเรียน การป้องกันกําจัดโรคและแมลง รวมไปถึงการปรับปรุงดินและการใช้ปุ๋ย
สําหรับการจั ดการดิ น พบว่า ตลอดระยะเวลาที่ ผ่านมาเกษตรกรต้ องการทราบถึงคุณภาพดิ น
ภายในและวิธีการจัดการที่ถูกต้องในสวนทุเรียนของตนเอง และตระหนักเห็นความสําคัญของการตรวจ
วิเคราะห์ดินเพื่อการจัดการที่ถูกวิธี อย่างไรก็ตาม กลับพบข้อจํากัดหลายประการ เช่น เกิดความล่าช้าใน
การให้บริการ และการเข้าถึงบริการ เช่น การส่งตัวอย่างดินไปตรวจวิเคราะห์จากหน่วยงานภาครัฐมีการ
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ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย กลับพบว่าใช้เวลานาน เกษตรกรได้รับผลการวิเคราะห์ที่ล่าช้าไม่
ทันการณ์ การส่งตัวอย่ างดิ นไปขอรั บบริก ารจากห้ องปฏิ บัติก ารของเอกชน กลับพบว่ ามี ค่า ใช้ จ่า ยสู ง
ไม่คุ้มต่อการลงทุน ส่วนการนําดินไปตรวจวิเคราะห์กับหมอดินแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย พบว่า เกิดอุปสรรค
ด้านการวิเคราะห์และแปลผล รวมถึงการให้คําแนะนําการจัดการดินที่ถูกวิธี ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงเป็น
การเปรียบเทียบรูปแบบที่แตกต่างกันในการให้บริการวิธีการวิเคราะห์ทดสอบดินเพื่อการเพาะปลูกทุเรียน
หลงลับแล และทุเรียนหลินลับแลที่เพาะปลูกในจังหวัดอุตรดิตถ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้องค์ความรู้ด้านการจัดการดินและธาตุอาหารพืชในการส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะปลูก
ทุเรียน หลงลับแล หลินลับแล
2. เพื่อเสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการให้บริการวิธีการวิเคราะห์ทดสอบดิ นโดยการมีส่วนร่ วม
เชิงพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ช่วงระยะเวลาการดําเนินการ
ระยะเวลาดํ า เนิ น การแบ่ ง เป็ น 2 ระยะ ได้ แก่ ระยะที่ 1) พ.ศ. 2552-2553 และระยะที่ 2)
พ.ศ. 2559-2561
กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนพันธุหลงลับแลและพันธุ์หลินลับแล
การดําเนินโครงการ
ดําเนินการแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ 1) การให้บริการวิชาการโดยวิธีการนําเกษตรกร
มาอบรมและทดลองใช้ ชุ ด ทดสอบดิ น ด้ ว ยตนเอง ดํ า เนิ น การในช่ ว ง พ.ศ. 2552-2553 (ภาพที่ 1)
โดยดํ า เนิ น การวิ เ คราะห์ ค วามเป็ น กรด-ด่ า งของดิ น อิ น ทรี ย วั ต ถุ ฟอสฟอรั ส ที่ เ ป็ น ประโยชน์
และโพแทสเซี ยมที่แ ลกเปลี่ ยนได้ และจัดเวที คืนข้อมู ล จัดทําคําแนะนํา ให้แก่ เกษตรกรเป็นรายแปลง
จํานวน 38 ตัวอย่าง และการสังเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลคุณสมบัติดิน (พจนีย์ แสงมณี และคณะ, 2554)
และ รูปแบบที่ 2) การให้บริการด้วยการเปิดรับตัวอย่างดิน เก็บค่าบริการวิเคราะห์ทดสอบ ดําเนินการ
ในช่วง พ.ศ. 2559-2561 โดยดํ า เนิ นการวิ เคราะห์ ดิน เช่นเดี ยวกั บการดํ า เนินงานในระยะที่ 1 ส่ ง ผล
วิเคราะห์ทดสอบผ่านโซเชียลมีเดีย จัดทําคําแนะนําให้แก่เกษตรกรเป็นรายแปลง และบริการให้คําปรึกษา
มีจํานวนตัวอย่างที่เข้ารับบริการ 181 ตัวอย่าง รวมถึงพัฒนาฐานข้อมูลการให้คําแนะนําปุ๋ ยรายแปลง
โดยปรับปรุงวิธีการให้คําแนะนําและการให้คําปรึกษาโดยอาศัยข้อมูลและข้อค้นพบจากผลการศึกษาของ
พจนีย์ แสงมณี และคณะ (2561)
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ภาพที่ 1 การให้บริการวิชาการการวิเคราะห์คุณภาพดินและน้ําโดยวิธีการนําเกษตรกรมาอบรม
และทดลองใช้ชุดทดสอบดินด้วยตนเอง (พจนีย์ แสงมณี, 2552)
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ
จากผลการดํ าเนิ นงาน พบว่ า จํา นวนตั วอย่ า งที่ เข้ า รับบริ ก ารมี เพิ่ ม มากขึ้ นจาก 38 ตัวอย่ า ง
เป็น 181 ตัวอย่าง ระยะเวลาที่ ใช้ ในการฝึกอบรมเกษตรกรของระยะที่ 1 ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
เน้นการสอนให้เกษตรกรสามารถตรวจวิเคราะห์ดินได้ด้วยตนเอง ส่วนการดําเนินงานระยะที่ 2 เป็นการ
บริการรับตัวอย่างดินพื้นที่มาตรวจวิเคราะห์ทําให้เกษตรกรได้รับบริการที่เข้าถึงได้ง่าย การส่งผลวิเคราะห์
ทดสอบดิ น และให้ คํ า ปรึ ก ษาผ่ า นโซเชี ย ลมี เ ดี ย ทํ า ให้ เ กษตรกรใช้ เ วลาในการขอรั บ บริ ก ารลดลง
ในขณะเดียวกันผู้วิจัยสามารถติดตามผลการให้คําแนะนําได้ง่ายขึ้น วิธีการให้บริการในรูปแบบที่แตกต่าง
กันทําให้ใช้เวลาและการมีปฏิสัมพันธ์ในระยะเวลาที่แตกต่างกัน (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 เปรี ย บเที ย บองค์ ป ระกอบการบริ ห ารจั ด การจากรู ป แบบการดํ า เนิ น งานรู ป แบบที่ 1
และรูปแบบที่ 2
องค์ประกอบ
จํานวนดินที่ตรวจวิเคราะห์
(ตัวอย่าง)
ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม
(ชั่วโมง)
ระยะเวลาการคืนข้อมูล (ชั่วโมง)
หน่วยเวลาการให้คําปรึกษา

รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

38

181

4

-

2
รายกลุ่ม

2
รายบุคคล

องค์ความรู้ด้านการจัดการดินและการให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินมีแนวโน้มที่จะได้รับความสนใจ
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจาก ทรัพยากรดินที่เสื่อมโทรมลงแต่ต้องการวิธีการจัดการที่ถูกต้องดังจะเห็นได้จาก
ผลการดําเนินงานในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรยังคงประสบปัญหาเรื่องเดิมคือค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของดินที่อ ยู่ ในระดั บที่ ไม่ เหมาะสม กล่าวคือ ดินยังคงมีสภาพเป็ นกรดและมีแนวโน้มที่ รุนแรงมากขึ้ น
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จะเห็นได้จากดิ นที่ส่งมาตรวจวิเคราะห์ในระยะที่ 1 ที่ดินเป็นกรดจัด 50% แต่ในระยะ 10 ปีต่อมาจาก
การดําเนินงานในระยะที่ 2 ที่พบว่า ดินเป็นกรดจัดมาก 71% (ตารางที่ 2) จากความเป็นกรดด่างของดิน
ส่งผลให้พบปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์และปริมาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้อยู่ในระดับต่ําถึง
ปานกลาง รวมไปถึงเป็นปัจจัยทําให้ต้นทุเรียนเสี่ยงต่อการเกิดโรครากเน่าโคนเน่า ซึ่งถือเป็นภัยคุกคาม
และสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ทุเรียนยังเป็นผลไม้ที่มีราคาสูงและซื้อขาย
แบบที่มีการรับประกันคุณภาพกับผู้ซื้อรวมไปถึงการทําระบบควบคุมคุณภาพทุเรียนเพื่อขอรับรองตรา
สัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่บอกถึงการเป็นสินค้าคุณภาพ จึงทําให้เกษตรกรมีความต้องการผลการ
ตรวจวิเคราะห์ดินและคําแนะนําการจัดการดินเพื่อใช้ในการจัดการสวน
ตารางที่ 2 คุณสมบัติของดินจากผลการดําเนินงานในรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2
คุณสมบัติดิน
ความเป็นกรด-ด่าง

อินทรียวัตถุ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์

โพแทสเซียม
ที่แลกเปลี่ยนได้

ผลการประเมิน
กรดจัดมาก
กรดจัด
กรดปานกลาง
กรดเล็กน้อย
กรดอ่อน
ปานกลาง-สูง
ต่ํา
ปานกลาง
สูง
สูงมาก
ต่ํา

รูปแบบที่ 1 (%)
0
50
24
18
8
100
69
23
3
5
33

รูปแบบที่ 2 (%)
71
4
12
12
1
100
61
12
7
20
54

ปานกลาง
สูง
สูงมาก

38
9
0

26
16
4

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์ และข้อเสนอแนะ
จากการให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินทั้งสองรูปแบบ พบว่า รูปแบบที่ 1 เหมาะสมกับเกษตรกร
รุ่นใหม่ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ที่ต้องการตรวจวิเคราะห์ดินและการจัดการสวนด้วย
ตนเอง มีเวลาเพียงพอที่จะเข้ารับการอบรม ในขณะที่รูปแบบที่ 2 เหมาะสมกับเกษตรกรที่เน้นการปฏิบัติ
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ต้องการความรวดเร็วเพื่อประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการสวน สําหรับค่าใช้จ่ายในการตรวจ
วิเคราะห์ดินพบว่ารูปแบบที่ 1 จะเสียค่าใช้จ่ายสําหรับชุดอุปกรณ์การตรวจวิเคราะห์ต่ํากว่ารูปแบบที่ 2
ประมาณร้อยละ 50 แต่เนื่องจาก ทุเรียนเป็นผลไม้ ที่มีราคาสูงจึง ทําให้ค่า บริการตรวจวิ เคราะห์ ดิน ทั้ ง
2 รูปแบบเป็นราคาที่เกษตรกรยินดีที่จะจ่าย
กรณี ศึ ก ษานี้ จึง ขอเสนอรู ป แบบที่ เ หมาะสมในการให้ บริ ก ารวิ เคราะห์ ท ดสอบดิ น โดยการมี
ส่วนร่วมเชิงพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินในทั้งสองรูปแบบ โดยต้องวิเคราะห์ความต้องการของเกษตรเสียก่อนว่า
เกษตรกรต้องการนํา วิธีการวิเคราะห์ ดินไปใช้ เพื่อ จัดการตนเองในอนาคต หรือต้องการเข้ ารับบริ การ
เพียงอย่างเดียว กรณีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมต้องอาศัยความพร้อมจากหลายฝ่ายทั้งในส่วนของคณะ
เกษตรศาสตร์ เกษตรกร และงบประมาณ สํ า หรั บการเปิ ดให้ บริ ก ารตรวจวิ เคราะห์ ดิน สามารถเปิ ด
ให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ควรมีจุดรับตัวอย่างกระจายอยู่ในชุมชนของเกษตรกร เช่น บ้านของ
ผู้นําชุมชนหรือบ้านนักศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงการบริการได้ อย่างสะดวก สําหรับการให้
คําแนะนําและการให้คําปรึกษาสามารทําได้โดยใช้โซเชียลมีเดียหรือทางโทรศัพท์
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้ช่องทางการให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินที่หลากหลายขึ้น
2. เกษตรกรสามารถเข้าถึงการให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินรูปแบบที่เหมาะสมกับตนเอง
เอกสารอ้างอิง
ณัฐพล โสภณปิยวัฒน์. สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์. วันที่ 31 มกราคม 2562. สัมภาษณ์
พจนีย์ แสงมณี. 2552. โครงการบริการวิชาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพดินและน้ํา.
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 87 หน้า.
พจนีย์ แสงมณี, อําพรรณ พรมศิริ และฮิโรโตชิ ทามูระ. 2554. สถานะธาตุอาหารพืช ในสวนทุ เรี ย น
และลองกอง ในระบบวนเกษตร จ.อุตรดิตถ์. วารสารเกษตร. 27 (2) : 197-208.
พจนีย์ แสงมณี, วิมลฉัตร สมนิยาม และพิชัย ใจกล้า. 2561. การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์พืชเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการจั ด การธาตุ อ าหารสํ า หรั บ ทุ เ รี ย นหลงลั บ แล. รายงานวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ .
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). 86 หน้า.
สํานักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์. 2558. ข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัดอุตรดิตถ์. ในเอกสารประกอบการประชุม
การวางยุทธศาสตร์จังหวัดอุตรดิตถ์ 20 ปี. หน้า 2-3. อุตรดิตถ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
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ความหลากหลายและการกระจายพันธุ์ของข้าวพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์

กมลสร ลิ้มสมมุติ1
พิชัย ใจกล้า1
บทคัดย่อ
ความหลากหลายของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในจังหวัดอุตรดิตถ์ จากการสํารวจ 9 อําเภอ รวบรวมได้
จํานวน 17 พันธุ์ ได้แก่ เจ้าไร่เด่นชาติ ปลาซิวคํา ปลาบู่ ก่ําเปลือกขาว ก่ําเด่นชาติ เจ้าไร่ห้วยก้านเหลือง
หอมดอย ข้าวปีก ข้าวแดงปลาซิว หางปลาไหล ก่ําเฉลิมราชย์ ลาวแดง ก่ําเปลือกขาวต้นขนุน ปลาซิว
ขาว ซิวแม่จันทร์ และข้าวลาว เป็นข้าวเจ้า 2 พันธุ์ และข้าวเหนียว 15 พันธุ์ ซึ่งเป็นข้าวขาว 11 พันธุ์
และข้าวก่ํา 4 พันธุ์ การเจริญเติบโตที่คล้ายคลึงกันและเป็นไปในทํานองเดียวกัน พันธุ์หางปลาไหลมีการ
แตกกอของต้นข้าว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของกอ และขนาดความสูงของต้นน้อยที่สุด ส่วนค่าที่มากที่สุด
ของแต่ละค่า ได้แก่ พันธุ์ก่ําเปลือกขาวต้นขนุน ข้าวลาว และหอมดอย ตามลําดับ เมื่อพิจารณาลักษณะ
ประจําพันธ์ข้าว พบว่ามีลักษณะสัณฐานวิทยาที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ สีของหูใบ สีของจ้อต่อใบกับกาบใบ
และทรงกอ และลักษณะอื่นๆ ที่แตกต่างกันตามแต่ละพันธุ์ ได้แก่ การมีขนบนแผ่นใบ สีของแผ่นใบ สีของ
ภายในมุมของยอดแผ่นใบ สีของลิ้นใบ รูปร่างของลิ้นใบ และสีของปล้อง
คําสําคัญ : ข้าว, ความหลากหลาย, การกระจายพันธุ์
ที่มาและความสําคัญ
ประเทศไทยเป็นแหล่งทรัพยากรเชื้อพันธุ์ข้าวที่สําคัญโดยเฉพาะพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ซึ่งยังคงมีการ
ปลูกในหลายพื้ นที่ของประเทศ ข้าวพันธุ์พื้นเมืองท้องถิ่ น (Local หรือ Landrace rice) จะมีการตั้งชื่ อ
พั นธุ์ตามความพอใจของเกษตรกรหรื อ ผู้ ปลู ก ในท้ องถิ่ น โดยปกติ ชาวนาจะตั้ ง ชื่ อ พั นธุ์ ตามภาษาถิ่ น
แตกต่างกันไปตามลักษณะเด่นเช่น รสชาติ กลิ่นและสี หรือตามลักษณะรูปพรรณสัณฐาน (Phenotype)
และการเจริ ญ เติ บ โตของต้ น ข้ า วหรื อ ตั้ ง ชื่ อ ตามแหล่ ง ที่ พ บ สถานที่ ที่ ป ลู ก ตามจั ง หวั ด ตามชื่ อ คน
ชื่อดอกไม้ ชื่อสัตว์ ชื่อสิ่งของและชื่อที่บ่งบอกความหมาย เป็นต้น
1

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาด้านการเกษตร เป็นแหล่งผลิตพื ช
เศรษฐกิจ ที่สําคัญหลายชนิด เช่น ข้าว ข้าวโพด ทุเรียน ลางสาด และลองกอง เป็นต้น โดยเฉพาะพันธุ์
ข้าวพื้นเมืองในจังหวัดอุตรดิตถ์นี้มีการปลูกเป็นจํานวนมากในหลายพื้นที่ สภาพภูมิประเทศของจังหวั ด
อุ ต รดิ ต ถ์ ส ามารถแบ่ ง ได้ เ ป็ น 3 ลั ก ษณะ คื อ (1) เขตภู เ ขาและที่ สู ง พบบริ เ วณอํ า เภอทางเหนื อ
และตะวั น ออกของจั ง หวั ด อยู่ ในเขตอํ า เภอบ้ า นโคก อํ า เภอฟากท่ า อํ า เภอน้ํ า ปาด อํ า เภอท่ า ปลา
และบางส่วนของอําเภอเมืองฯ และอําเภอลับแล (2) บริเวณลูกคลื่นลอนลาดสลับที่ราบระหว่างหุ บเขา
อยู่ในเขตอําเภอเมื อ งฯและอํ า เภอลั บแล และ (3) บริเวณลู กคลื่ นลอนลาดสลั บ ที่ร าบลุ่ ม พบบริ เวณ
ทางทิ ศ ใต้ ข องจั ง หวั ด อยู่ ใ นเขตอํ า เภอตรอน อํ า เภอพิ ชั ย และอํ า เภอทองแสนขั น (ที่ ม า
http://www.uttaradit.go.th/banyaisarup/topoqraphy.htm) นอกจากนี้จังหวัดอุตรดิตถ์ยังมีสภาพ
สังคมและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่ นที่แตกต่างกั นอีก ด้วย เนื่องจากอยู่ในเขตรอยต่อของ 3 วัฒนธรรม
ได้แก่ ล้านนา ล้านช้าง และไทยภาคกลาง เป็นผลทําให้ลักษณะวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ ภาษาถิ่น ประเพณี
พื้นบ้าน รวมถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาต่าง ๆ มีลักษณะที่ผสมผสานกัน
อย่างไรก็ ตามข้า วพั นธุ์ พื้นเมืองในแต่ ล ะท้ องถิ่ นของจั ง หวั ดอุ ตรดิ ตถ์ ซึ่งขึ้นแตกต่ างกั นตาม
สภาพภูมิประเทศ และมีการผูกโยงกับวัฒนธรรมและประเพณี ได้ถูกใช้ในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ
ในชีวิตประจําวัน ซึ่งมีความสําคัญและผูกผันกับวิถีชีวิต ของเกษตรกรหรือกลุ่มชาติพันธุ์มาอย่างยาวนาน
ขณะที่ยังขาดการรวบรวม สํารวจสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีในจังหวัดอุตรดิตถ์ และขาดการจัดการด้านการ
อนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหากปล่อยไว้ เช่ นนั้ นต่อไปอาจเกิ ดการสู ญหาย หรือสูญพันธุ์ไปได้ ดัง นั้น
การศึกษาความหลากหลายและการกระจายพั นธุ์ข องข้าวพั นธุ์ พื้นเมืองจั งหวั ดอุ ตรดิ ตถ์ จึงเป็นข้ อ มู ล
พื้นฐานในการส่งเสริมการเพาะปลูกและอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง การพัฒนาพันธุ์ข้าวคุณภาพ รวมทั้ง
สามารถนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในอนาคตต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่ อ สํ า รวจความหลากหลาย และการกระจายพั น ธุ์ ข องข้ า วพั น ธุ์ พื้ น เมื อ งจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์
เพื่อการอนุรักษ์
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
ปี พ.ศ. 2558-2560
กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรผู้ ปลู ก ข้ า วใน 4 อํ าเภอ ประกอบด้วย อํา เภอบ้ านโคก ฟากท่ า น้ํา ปาด และลั บแล
จังหวัดอุตรดิตถ์
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การดําเนินโครงการ
1. สํารวจและรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองใน 4 อําเภอ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย อําเภอ
บ้านโคก อําเภอฟากท่า อําเภอน้ําปาด และอําเภอลับแล ซึ่งไม่ใช่พื้นที่หลักในการปลูกข้าวเพื่อการค้าของ
จังหวัดอุตรดิตถ์
2. ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการเจริญเติบโต โดยนําเมล็ดพันธุ์มาปลูกในพื้นที่ของ
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยศึกษาและติดตามการเจริญเติบโตตั้งแต่ระยะต้น
กล้าจนถึงระยะแตกกอเต็มที่ ทั้งนี้การศึกษาลักษณะทางสัณฐาน เป็นการบอกความแตกต่างของสิ่งมีชีวิต
โดยเปรียบเที ยบลักษณะภายนอกทางสัณฐานวิ ทยาหรือ ทางสรีรวิ ทยา ซึ่งลักษณะเหล่านี้มักจะขึ้ นกั บ
สภาพแวดล้อมทําให้ข้อมูลที่ ได้ ไม่แม่ นยําหรือผิ ดพลาดได้ แต่การตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิ ทยา
ยังเป็นสิ่งที่ต้องทําเป็นอันดับแรก (สุรินทร์, 2545)
3. วิเคราะห์แนวทางอนุรักษ์ของสายพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะ เพื่อการ
สร้างมูลค่าให้กับข้าวพันธุ์พื้นเมือง สําหรับการใช้ประโยชน์
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ
1. การสํารวจและรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองใน 4 อําเภอ ของจังหวัดอุตรดิตถ์ พบข้าวพื้นเมือง
รวมจํานวน 17 พันธุ์ ได้แก่
- อํ า เภอบ้ า นโคก พบข้ า วพั น ธุ์ ข้ า วเจ้ า ไร่ เ ด่ น ชาติ ปลาซิ วคํ า ปลาบู่ ก่ํ า เปลื อ กขาว
ก่ําเด่นชาติ
- อําเภอฟากท่า พบข้าวพันธุ์ ข้าวเจ้าไร่ห้วยก้านเหลือง หอมดอย ข้าวปีก ข้าวแดง ปลาซิว
หางปลาไหล ก่ําเฉลิมราชย์
- อําเภอน้ําปาด พบข้าวพันธุ์ ลาวแดง ก่ําเปลือกขาวต้นขนุน ปลาซิวขาว ซิวแม่จันทร์
- อําเภอลับแล พบข้าวพันธุ์ พวงทอง
โดยที่พันธุ์ข้าวเจ้าคือ ข้าวเจ้าไร่เด่นชาติ ข้าวเจ้าไร่ห้วยก้านเหลือง และพวงทอง นอกนั้นเป็ น
พันธุ์ข้าวเหนี ยว และพันธุ์ข้าวที่ เป็ นพั นธุ์ข้าวก่ํา ได้แก่ ก่ําเปลือกขาว ก่ําเด่นชาติ ก่ําเฉลิมราชย์ ลาวแดง
และก่ําเปลือกขาวต้นขนุน
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ข้าวเจ้าไร่ห้วยก้านเหลือง, หอมดอย, ข้าวปีก,
ข้าวแดง, ปลาซิว, หางปลาไหล, ก่ําเฉลิมราชย์

ข้าวพันธุ์ข้าวเจ้าไร่เด่นชาติ,
ปลาซิวคํา, ปลาบู่,
ก่ําเปลือกขาว, ก่ําเด่นชาติ

ข้าวพันธุ์พวงทอง
ข้าวพันธุ์ลาวแดง, ก่ําเปลือก
ขาวต้นขนุน, ปลาซิวขาว,
ซิวแม่จันทร์

ภาพที่ 1 : แผนที่จังหวัดอุตรดิตถ์และพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่พบ
ที่มา : ดัดแปลงจาก Limsommut and Chaikla (2016)
2. การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการเจริญเติบโต ตั้งแต่ระยะต้นกล้าจนถึงระยะแตก
กอเต็มที่ โดยนําเมล็ ดพันธุ์มาปลูกในพื้นที่ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏอุตรดิตถ์ พบว่า
ต้นข้าวในระยะกล้ามีความสูงเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 45.39-59.93 เซนติเมตร และเมื่อถึงระยะแตกกอเต็มที่มี
ขนาดความสู ง ของต้ น เฉลี่ ย อยู่ ร ะหว่ า ง 107.86-132.29 เซนติ เมตร ขนาดเส้ นผ่ าศู นย์ ก ลางของกอมี
ค่า เฉลี่ ยอยู่ ร ะหว่ าง 41.47-55.62 มิ ลลิ เมตร และการแตกกอมี ค่า เฉลี่ ย อยู่ ร ะหว่ า ง 17.70-22.90 ต้ น
สําหรับลักษณะประจําพันธุ์ข้าวในระยะแตกกอเต็มที่พบว่า ส่วนใหญ่มีขนบนแผ่นใบถึงมีบ้าง สีของแผ่นใบ
สีเขียว อาจพบสีม่วงผสมเขียวหรือม่วงที่ริมในบางพันธุ์ สีของกาบใบส่วนใหญ่เป็นสีเขียว อาจมีสีเขียวเส้น
ม่วงหรือสีม่วงในบางพันธุ์ มุมของยอดแผ่นใบมีหลายแบบปะปนกัน ลิ้นใบมีสีขาว ม่วง เขียว หรือเหลือง
มีรูปแบบทั้งแบบแหลมและแบบสองยอด สีของหูใบมีสีเขียวอ่อน สีของข้อต่อกาบใบมีสีเขียวอ่อนถึงสีเขียว
สีของปล้องส่วนใหญ่มีสีเขียว อาจพบสีเขียวเส้นม่วง สีน้ําตาล และทรงกอส่วนใหญ่เป็นแบบกอตั้ง ลักษณะ
ทางสัณฐาน เป็นการบอกความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตโดยเปรียบเทียบลักษณะภายนอกทางสัณฐานวิทยา
หรือทางสรีรวิทยา ซึ่งลักษณะเหล่านี้มักจะขึ้นกับสภาพแวดล้อมทําให้ข้อมูลที่ได้ไม่แม่นยําหรือผิดพลาดได้
แต่การตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยายังเป็นสิ่งที่ต้องทําเป็นอันดับแรก (สุรินทร์, 2545)
เมื่ อติ ดตามการเจริ ญเติ บโตของต้ นข้ าวจนถึ งระยะแตกกอ โดยการนั บจํ านวนต้ นที่ แ ตกกอ
วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกอ และขนาดความสูงของต้นข้าวในแต่ละตัวอย่างแต่ละพันธุ์ช่วงระยะเวลา
ประมาณ 14 สัปดาห์ พบว่า ต้นกล้าแตกกอเพิ่มจํานวนต้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงแรกมีค่าเฉลี่ยการแตกกอ
ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนถึงสัปดาห์ที่ 8 ต้นข้าวแตกกอเพิ่มอีกเล็กน้อย พันธุ์ที่มีค่าเฉลี่ยการแตกกอมาก
ที่สุดคือ ข้าวก่ําเปลือกขาวต้นขนุน (22.90 ต้นต่อกอ) และน้อยที่สุดคือ หางปลาไหล (17.70 ต้นต่อกอ)
เมื่ อวั ดขนาดเส้ น ผ่ า นศู นย์ กลางของกอ พบว่ า มี ข นาดเพิ่ ม ขึ้ นอย่ างรวดเร็ ว ตั้ ง แต่ ร ะยะต้ น กล้ า จนถึ ง
ประมาณสัปดาห์ที่ 7 จากนั้นต้นข้าวแต่ละพันธุ์ขยายขนาดกอเพิ่มขึ้นอีกเพียงเล็กน้อย เส้นผ่านศูนย์กลาง
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กอในระยะแตกกอเต็มที่มีค่าระหว่าง 41.47 ถึง 55.62 มิลลิเมตร โดยข้าวพวงทองมีค่ามากที่สุด และพันธุ์
หางปลาไหลมีค่าน้อยที่สุด สําหรับค่าเฉลี่ยความสูงต้นมีลักษณะเส้นกราฟไปในทํานองเดียวกันกับขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของกอ พันธุ์ที่มีค่าเฉลี่ยความสูงต้นมากที่สุดคือ พันธุ์หอมดอย (132.29 เซนติเมตร)
และน้อยที่สุดคือพันธุ์หางปลาไหล (107.86 เซนติเมตร)
การเจริญเติบโต

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด
ข้าวก่ําเปลือกขาวต้นขนุน
การแตกกอ
22.90 ต้นต่อกอ
พวงทอง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกอ
ในระยะแตกกอเต็มที่
55.62 มิลลิเมตร
หอมดอย
ความสูงต้น
132.29 เซนติเมตร
ตารางที่ 1 : การเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์พื้นเมือง
ที่มา : ดัดแปลงจาก Limsommut and Chaikla (2016)

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
หางปลาไหล
17.70 ต้นต่อกอ
หางปลาไหล
41.47 มิลลิเมตร
หางปลาไหล
107.86 เซนติเมตร

ลักษณะสัณฐานวิทยาและการเจริญเติบโตของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ได้จากการสํารวจและรวบรวม
ในจั ง หวั ดอุ ตรดิ ตถ์ จํา นวน 17 พั น ธุ์ เมื่ อ นํ า มาปลู ก ในพื้ นที่ แ ละสภาพแวดล้ อ มเดี ย วกั นเพื่ อ ติ ด ตาม
และบันทึกการเจริญเติบโต และศึกษาลักษณะประจําพันธุ์ข้าว ทั้งหมดเป็นพันธุ์ข้าวไร่ มีทั้งพันธุ์ข้าวขาว
และพั นธุ์ ข้ าวก่ํ า และเมื่ อพิ จารณาแบ่ ง เป็ นพั นธุ์ข้ าวเจ้ า กั บพั นธุ์ข้ า วเหนี ยว พบว่ ามี ลักษณะส่ ว นใหญ่
คล้ายคลึงกัน ได้แก่ สีของหูใบที่มีสีเขียวอ่อนทุกพันธุ์ ยกเว้นพันธุ์ข้าวลาวที่เป็นเส้นม่วง สีของข้อต่อใบกับ
กาบใบมีสีเขียวอ่อนถึงสีเขียว และทรงกอส่วนใหญ่เป็นแบบกอตั้ง ส่วนลักษณะประจําพันธุ์อื่น ๆ มีความ
แตกต่างกันไปตามแต่ละพันธุ์ สําหรับการเจริญ เติบโตของต้นข้าวตั้งแต่ระยะต้นกล้าจนถึงระยะแตกกอ
เต็มที่มีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันและเป็นไปในทํานองเดียวกัน ทั้งจํานวนการแตกกอของต้นข้าว ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางของกอ และขนาดความสูงของต้นทั้ง 17 พันธุ์ และพบว่า ข้าวพันธุ์หางปลาไหลเป็นพันธุ์ที่มี
ค่าเฉลี่ยของค่าทั้งสามค่าดังกล่าวน้อยที่สุด

17

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ภาพที่ 2 : ลักษณะสัณฐานวิทยาของข้าวพื้นเมือง
ที่มา : ดัดแปลงจาก Limsommut and Chaikla (2016)
การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของเมล็ดข้าวหรือปริมาณขององค์ประกอบต่าง ๆ เช่น โปรตีน
แป้ง และใยอาหารที่มีอยู่ ในข้าวแต่ละพันธุ์ก็จะแตกต่างกัน (Eggum et al., 1982 อ้างถึงใน เชาวนี พร
2559) ขึ้นอยู่กับปั จจัยทางพั นธุกรรม อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม การให้ปุ๋ย รวมทั้งสภาวะการเก็บรั ก ษา
องค์ประกอบทางเคมีที่สําคัญของข้าวคือ ไขมัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และน้ําหรือความชื้น ซึ่งมีผลต่อ
คุณภาพของข้าวทั้งในลักษณะข้าวเปลือก ข้าวสาร และข้าวกล้อง ไขมันในข้าวมีทั้งชนิด ไตรกลีเซอไรด์
ไกลโคลิปิด และฟอสโฟลิปิด ที่อยู่รวมกับเม็ดสตาร์ช (Mano et al., 1999 อ้างถึงใน เชาวนีพร 2559)
องค์ประกอบโดยส่วนใหญ่ของข้าวก็คือสตาร์ช (อะไมโลส และอะไมโลเพคติน) ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่ อ
ลั กษณะเนื้ อสั ม ผั สของผลิ ต ภั ณฑ์ จากข้ า วหรื อแป้ ง ข้า วและเป็ นการบ่ ง บอกถึ ง คุ ณภาพของข้ า วหุ ง สุ ก
เช่น การนุ่ม ร่วน และการพองตัวของเมล็ดข้าว
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จากการศึกษาของ เสาวนีพร (2559) พบว่า ปริมาณอะไมโลสในข้าวพันธุ์พื้นเมืองจากศูนย์วิจัย
พันธุ์ข้าว จังหวัดพัทลุง จํานวน 22 สายพันธุ์ ในครั้งนี้พบว่าโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มข้าวที่มีปริมาณอะไมโล
สสูง ซึ่งอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ความต้องในการบริโภคข้าวพันธุ์พื้นเมืองมีน้อย เนื่องจากเมื่อนาข้าว
เหล่ า นี้ ไปหุ ง จะมี ลั ก ษณะร่ ว นแข็ ง และหุ ง ขึ้ น หม้ อ จึ ง ไม่ เป็ น ที่ นิ ยมในการรั บ ประทานของประชาชน
โดยทั่วไป แต่จากการวิเคราะห์พบว่ามีข้าวหอมและข้าวช่อจังหวัดที่มีปริมาณอะไมโลสจัดอยู่ในกลุ่ม ที่มี
ปริ ม าณอะไมโลสต่ํ า โดยมี ปริ ม าณอะไมโลสเที ย บได้ กั บ ข้ า วหอมมะลิ ที่นิ ย มบริ โ ภคกั นโดยทั่ ว ไปซึ่ ง
ปริมาณอะไมโลสจะอยู่ในช่วง 13-18 เปอร์เซ็นต์
จากปริมาณอะไมโลสที่แตกต่างกัน เชาวนีพร (2559) จึงได้มีการจัดกลุ่มของข้าวตามปริมาณ
อะไมโลส ที่เป็นองค์ประกอบได้ดังนี้
1. กลุ่ มข้ า วเหนี ย ว ซึ่ ง มี ปริ มาณอะไมโลส 0-9 เปอร์ เซ็ น ต์ เมื่ อ หุ ง สุ ก จะมี ค วามเหนี ย วมาก
ข้ าวพั นธุ์พื้ นเมื องจากศู นย์ วิจั ยพั นธุ์ ข้ าวจั ง หวั ดพั ท ลุ ง กลุ่ ม ที่ เป็ นข้ าวเหนี ยวประกอบด้ ว ย ข้ า วเหนี ยว
ดาหมอ ข้าวเหนียวล้างปิ้งแดง ข้าวเหนียวลันตา และข้าวเหนียวช่อไม้ไผ่
2. กลุ่มข้าวอะไมโลสต่ํา มีปริมาณอะไมโลส 10-19 เปอร์เซ็นต์ เป็นข้าวเจ้าเมื่อหุงสุกจะเหนียว
นุ่ม แฉะง่ ายข้ าวพั นธุ์ พื้ นเมื องจากศู นย์ วิจั ยพั นธุ์ ข้า ว จั งหวัดพั ทลุ ง ที่ จัดอยู่ ใ นกลุ่ ม นี้ คื อ ข้ า วบั วหอม
และข้าวช่อจังหวัด ซึ่งข้าวในกลุ่มนี้เป็นข้าวที่มีความนิยมบริโภคกันโดยทั่วไป
3. กลุ่มข้าวอะไมโลสปานกลาง มีปริมาณอะไมโลส 20-25 เปอร์เซ็นต์ เป็นข้าวเจ้าเมื่อหุ ง สุก
ค่อนข้างอ่อนข้าวพันธุ์พื้นเมืองจากศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว จังหวัดพัทลุงที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้คือ ข้าวปากอ ข้าวช่อ
ละมุน ข้าวหมออรุณ และข้าวฝ้าย
4. กลุ่ มข้ า วอะไมโลสสู ง มี ปริม าณอะไมโลสมากกว่ า 25 เปอร์ เซ็ นต์ เป็นข้า วเจ้ า เมื่ อ หุ ง สุ ก
ค่อนข้างร่วนแข็งซึ่งส่วนใหญ่ข้าวพันธุ์พื้นเมืองจากศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว จังหวัดพัทลุง จัดอยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่
ข้าวนางหอม ข้าวยาไทร ข้าวเหนียวลูกผึ้ง ข้าวหอมจันทร์ ข้าวนัง ข้าวช่อจาปา ข้าวเจ๊ะแต ข้าวหอมข้าว
มะลิแดง ข้าวทางหวาย ข้าวแหกหญ้า และข้าวศรีรักษ์
อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์ และข้อเสนอแนะ
ผู้ใช้ประโยชน์จากข้าวพื้นเมืองนี้มักเป็นผู้ คนในชนบทเป็ นส่วนใหญ่ เนื่องจากสามารถเข้ าถึง
ประชากรพืชในแหล่ง เจริ ญเติ บโตแต่ ละแหล่งกระจายพั นธุ์ ได้ง่า ยและสะดวก บางครั้งอาจมีก ารปลู ก
ภายในครัวเรือน ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์นอกนิเวศจากป่าได้ และสามารถเจริญเติบโตได้ดี
ในสภาพท้องถิ่น ซึ่งทําให้พันธุ์ข้าวเดิมที่เป็นพืชป่ากลายมาเป็นพืชปลูกตามขบวนการของวิวัฒนาการของ
ข้าวที่แตกต่างกันในแต่ละถิ่น ทําให้เกิดพันธุ์ที่หลากหลาย
การค้นพบข้าวพื้ นเมืองทั้ ง 17 สายพันธุ์นี้ สามารถนําไปสู่การอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือ งของ
จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ ต่ อ ไปโดยทํ า การศึ ก ษาข้ อ มู ล ด้ า นโภชนาการ และปริ ม าณขององค์ ประกอบต่ า ง ๆ
เพื่อทราบถึงปริมาณ อะไมโลส ซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญบ่งชี้ความต้องการในการบริโภค
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ประโยชน์ที่ได้รับ
ข้าวพื้นเมืองในแต่ละท้องถิ่นของจังหวัดอุ ตรดิ ตถ์ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกันจึ ง มี ทั้ง
ความเหมือนและความแตกต่างกั น หรืออาจมีความสัมพันธ์ทางพั นธุกรรม ดังนั้นควรมีการวิจัยศึ ก ษา
ลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยาและการเจริ ญ เติ บ โตของข้ า วพื้ น เมื อ งจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล
และแนวทางสําหรับการจําแนกพันธุ์ข้าวต่อไป
เอกสารอ้างอิง
เชาวนีพร ชีพประสพ และคณะ. 2559. องค์ประกอบทางเคมีและปริมาณอะไมโลสในข้าวพันธุ์พื้นเมือง
จังหวัดพัทลุง. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2558.
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. 2545. จีโนมและเครื่องหมายดีเอ็นเอ : ปฏิบัติการอาร์เอพีดีและเอเอฟแอลพี.
สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
จังหวัดอุตรดิตถ์. 2562. สภาพภูมิประเทศ. แหล่งที่มา :
http://www.uttaradit.go.th/banyaisarup/topoqraphy.htm. 23 พฤษภาคม 2562.
Limsommut and Chaikla. 2016. Morphological Characteristics and Growth of Local Rice
(Oryza sativa) in Uttaradit Province. Proceeding of the URU International
Conference on Science and Technology. Uttaradit. 73-78.
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การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาลําน้ําน่านเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

วรรณกนก เขื่อนสุข1
บทคัดย่อ
การยกระดับคุณภาพผลิ ตภัณฑ์แปรรูปจากปลาลําน้ําน่านมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิ ตภั ณฑ์
จากปลาลํ า น้ํ า น่ านให้ ได้ คุ ณภาพและมาตรฐานและมี ค วามหลากหลายเนื่ องด้ วยกลุ่ มวิ สาหกิ จ ชุ ม ชน
บ้านงอมมด ตําบลท่าแฝก อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นชุมชนที่อาศัยติดกับลําน้ําน่าน มีการจับ
ปลาหลากหลายชนิด จับปลาได้ครั้งละ 25-30 กิโลกรัม จําหน่ายในชุมชนแล้วยังเหลือเป็นจํานวนมาก
ทางกลุ่มจึงรวมตัวกัน 15 ครัวเรือน เพื่อแปรรูปปลาเป็นผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ แต่ทางกลุ่มยังขาดเครื่องมื อ
ทักษะและกระบวนการแปรรูปที่ได้มาตรฐานอีกทั้งการใช้บรรจุภัณฑ์ที่จะเก็บรักษาผลิตภัณฑ์จากปลา
อีกด้วย ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) จึงให้สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีแปรรูปปลาให้กับกลุ่ม ตั้งแต่การเตรียมปลาก่อน
การแปรรูปและการเก็บรักษาเนื้อปลาโดยใช้ความเย็น การใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับทนต่ อการการแช่แข็ง
การทําปลาส้มฟักหรือแหนมปลาการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ อีกทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มอีก
เช่น ไส้อั่วปลาสมุนไพร ไส้อั่วปลาสองเกลอ ไส้กรอกเปรี้ยวจากปลา ไส้กรอกเปรี้ยวสองเกลอ รวมทั้งการ
ออกแบบตราสินค้าและออกแบบบรรจุภัณฑ์ดังนั้นกลุ่มได้เรียนรู้กระบวนการแปรรูปปลาในเชิงพาณิชย์ได้
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปลามี อายุ การเก็ บ รั ก ษาที่ นานขึ้ น จากการได้ รั บ การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละการใช้
เทคโนโลยี ส่งผลให้กลุ่มสามารถดําเนินกิจการได้ทําให้สร้างรายได้เพิ่มขึ้นเป็นกลไกที่สําคัญในการพัฒนา
อาชี พ เพื่ อ การกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ฐานรากในชุ ม ชนคื อ การใช้ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรมทั้ ง นวั ต กรรมเชิ ง
กระบวนการ (Process Innovation) และนวัตกรรมผลผลิต (Product Innovation) เข้าไปผสมผสานกับ
ภูมิปัญญาที่เป็นบริบทเดิมของชุมชน และพัฒนาบนฐานทรัพยากรของชุมชนหรือทุนชุมชนที่มีอยู่ในชุมชน
คําสําคัญ : ปลาส้มฟัก, ไส้อั่วปลาสมุนไพร, ลําน้ําน่าน, แปรรูปรูปปลา, ยกระดับคุณภาพ
1

หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ที่มาและความสําคัญ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มโคขุนพื้นเมืองเหนือเขื่อนสิริกิติ์และแปรรูปวัตถุดิบท้องถิ่นตั้งอยู่ 17/3
หมู่ที่ 2 บ้านงอมมด ตําบลท่ าแฝก อําเภอน้ํ า ปาด จังหวั ดอุ ตรดิ ตถ์ เป็นการรวมตั วกั นของเกษตรกร
เพื่อ จํ า หน่ า ยโคขุ นและนํ า มู ล โคมาผลิ ตเป็ นปุ๋ ย อั ด เม็ ด รวมทั้ง นํ า วั ต ถุ ดิ บ ที่ มี อ ยู่ ใ นท้ อ งถิ่ นมาแปรรู ป
เช่น ปลาหลากหลายพันธุ์ที่อาศัยในแม่น้ําน่าน ซึ่งสามารถจับได้ปลาได้ตลอดทั้งปี เกษตรกรมีประมาณ
15 ครัวเรือนที่ เข้าร่ วมกลุ่มและแต่ ละครอบครั วไปจั บแต่ ละครั้ง เฉลี่ย 25-30 กิโลกรัมหรื อ อย่ า งน้ อ ย
17-20 กิโลกรัม เป็นปริมาณที่เหลือจากการบริโภคและจําหน่ายในชุมชน ทางกลุ่มจึงมีแนวคิดที่จะแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําปลา เพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วจําหน่ายในชุมชน เช่น ปลาส้มฟักหรือแหนมปลาและผลิตภัณฑ์
จากปลาชนิ ดอื่ น ๆ เนื่องด้วยทางกลุ่ มยั ง ขาดทั ก ษะและองค์ค วามรู้ ในการแปรรู ปผลิ ตภั ณฑ์ จากปลา
ส่วนใหญ่สามารถทําได้เฉพาะบริโภคในครัวเรือนไม่สามารถยกระดับในเชิงธุรกิจได้ สมาชิกในกลุ่มแปรรูป
ปลา ยั ง ขาดความรู้ ท างด้ า นเตรี ย มตั ด แต่ ง แล่ ป ลา การเก็ บ รั ก ษาเนื้ อ ปลาก่ อ นการนํ า มาแปรรู ป
กระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีช่วยผลิต ระยะเวลาในการผลิตไม่ต่อเนื่อง อีกทั้งสูตรและส่วนผสมไม่ได้
มาตรฐาน จึงทําให้เกิดปัญหา เช่น เนื้อปลาสับไม่ละเอียดเนื้อปลาหยาบไม่เนียนนุ่ม กระด้าง มีก้างแทรก
เนื้อปลาส้มฟักสีขาวขุ่น มีฟอง มีกลิ่นเหม็น เนื้อปลาและข้าวเหนียวมีกลิ่นบูดมีน้ําเยิ้ม
นอกจากนั้ นเครื่ องมื อการแปรรู ปที่ ใช้ ไม่ สามารถผลิ ตได้ ปริ มาณที่ม าก และตรงตามคุณภาพ
มาตรฐานความปลอดภัยของอาหารสําหรับบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ก็ไม่เหมาะสมกับการผลิตเพื่อจําหน่าย ซึ่งทาง
กลุ่มยังต้องใช้แรงคนในการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปได้จากปลาขาดความหลากหลายรวมทั้งสถานที่
ผลิตยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานแต่อย่างใด
จากการลงพื้นที่ ของคณะทํ างานเพื่อศึกษาข้ อมู ลบริ บทของกลุ่ม พบว่ามีจุดแข็งและโอกาสที่
สําคัญของกลุ่มคือการที่มีปลาที่เป็นวัตถุดิบในปริมาณมากเป็นปลาจากธรรมชาติ และมีหลากหลายชนิด
นอกจากนั้ น การที่ กลุ่ มได้ รั บการสนั บสนุ น จากหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ทั้ งวิ ชาการและทรัพ ยากรการผลิ ต
สามารถทําให้กลุ่มมีการพัฒนาและสร้างรายได้จากการแปรรูปปลาเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจําหน่ายได้
ดั ง นั้ น คณะทํ า งานจึ ง ได้ ร่ ว มกั บ คณะกรรมการกลุ่ ม สมาชิ ก กลุ่ ม ผู้ นํ า ชุ ม ชน ในการวางแผน
กระบวนการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณฑ์ แ ปรรู ป จากปลาแบบครบวงจรเพื่ อการกระตุ้ น เศรษฐกิ จชุ มชนโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนา
วัตถุประสงค์
เพื่อ พั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ จากปลาลํ า น้ํ า น่า นให้ ได้ คุ ณภาพและมาตรฐานและมี ความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม-กันยายน 61
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กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ ม วิ สาหกิ จชุ มชนกลุ่ ม โคขุ นพื้ นเมื องเหนื อเขื่ อ นสิ ริกิ ติ์ และแปรรู ปวั ตถุ ดิบ ท้ อ งถิ่ นหมู่ บ้ า น
งอมมด 17/3 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าแฝก อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
การดําเนินโครงการ
การดําเนินการครั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มนําเอาผลิตภัณฑ์ปลาส้มและชนิดอื่น ๆ มาขอรับคําปรึกษาที่
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่มผลิตมีปัญหา ต้องการให้
ไปถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปจากปลา ขณะเดียวกั นทางมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏอุ ตรดิ ตถ์ ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการพัฒนาสินค้าโอทอป (OTOP)
จึงได้รับเป็นที่ปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิ ตภั ณฑ์ ดังนั้นทางคณะทํางานจึงได้ดํา เนิ น
โครงการพัฒนากลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาลําน้ําน่าน ดังนี้
1. จัดอบรมให้กลุ่มแปรรูปให้เข้าใจถึงกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา ตั้งแต่ขั้นตอนการ
เตรียมวั ตถุดิบกระบวนการผลิ ตที่ ได้ มาตรฐาน การชั่ง ตวง เพื่อให้ การผลิ ตแต่ ละครั้ งให้ ได้ มาตรฐาน
และเก็บรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์สุดท้ายพร้อมจําหน่าย
2. การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารแปรรู ปปลา โดยกลุ่ ม แปรรู ปได้ ฝึก ทั ก ษะการแปรรู ป การใช้
เครื่อ งมื อ ที่ เหมาะสมกั บการผลิ ต โดยทางกลุ่ มจะได้ ปฏิ บัติ ได้ อ ย่ า งถูก ต้ อง ในการแปรรู ปปลาส้ ม ฟั ก
หรือแหนมปลา ปลาส้มตัว ปลาย่าง เชิงพาณิชย์รวมทั้งการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิ ตภั ณฑ์
ร่วมกับการใช้เครื่องมือบรรจุระบบสุญญากาศร่วมด้วย
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากปลาของกลุ่มได้ ลงความเห็ นที่ จะพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์จากปลา ได้แก่
ไส้อั่วปลาสมุนไพร ไส้อั่วปลาสองเกลอ ไส้กรอกเปรี้ยวปลา ไส้กรอกสองเกลอ แล้วนําเทคโนโลยีแช่แข็งมา
เก็บรักษาผลิ ตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ได้ พัฒนาเป็ นแบบพร้อมบริโภค โดยใช้ร่วมกับเทคโนโลยีไมโครเวฟ
พร้อมรับประทาน
4. การออกแบบตราสินค้าและออกแบบบรรจุภัณฑ์
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ
1. จัดอบรมให้ก ลุ่ มแปรรู ป ให้ เข้า ใจถึง กระบวนการแปรรู ปผลิตภัณฑ์ จากปลา ดําเนินการกั บ
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 24 คน ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายนพ.ศ.2561 ณ 17/3 หมู่ที่ 2 บ้านงอมมด ตําบล
ท่าแฝก อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีเนื้อหาภาคทฤษฎีคือหลักการเตรียมปลาก่อนการแปรรูป
และการเก็บรักษาเนื้อปลาโดยใช้ความเย็น ภาคปฏิบัติคือการแล่ปลาเอาเฉพาะเนื้อปลาล้วน การล้างเนื้อ
ปลาด้วยน้ําซาวข้าวและสารส้ม และการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับทนต่อการการแช่แข็ง ผลที่ได้ด้านความรู้
การเตรียมเนื้อปลาก่อนการแปรรูปและเก็บรักษาด้านทักษะ ผู้เข้ารับการฝึกทักษะสามารถ ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็วทําให้คุณภาพเนื้อปลาเหมาะสมต่อการนําไปแปรรูป
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ภาพที่ 1 การให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา
ที่มา : วรรณกนก เขื่อนสุข (2561)
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปปลาเป็นปลาส้มฟัก ในรูปแบบต่าง ๆ โดยกลุ่มแปรรูปได้ฝึก
ทักษะการแปรรูป ดําเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 20 คน ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2561และวันที่
21 กรกฎาคม 2561 ณ 17/3 หมู่ที่ 2 บ้านงอมมด ตําบลท่าแฝก อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์เนื้ อหา
ได้แก่ การใช้เครื่องมือที่ เหมาะสมกับการผลิต เช่น การใช้เครื่องบดเนื้ อแบบใช้ไฟฟ้า ผลการถ่า ยทอด
คือผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยี สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างชํานาญและรวดเร็วและผลิตปลาส้มฟักได้
ปริมาณมากกว่าใช้เครื่องบดแบบมือหมุน

ภาพที่ 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปปลา
ที่มา : วรรณกนก เขื่อนสุข (2561)
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไส้อั่วปลาสมุนไพร ไส้อั่วปลาสองเกลอ ไส้กรอกเปรี้ยวปลา ไส้กรอก
สองเกลอ ดํ า เนิ น การกั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย จํ า นวน 15คน ระหว่ า ง วั น ที่ 29 กรกฎาคม 2561 ณ
ห้องปฏิบัติการสาขาวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
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อุตรดิตถ์ โดยผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีดังนี้ไส้อั่วปลาสมุนไพร ไส้อั่วปลาสองเกลอ ไส้กรอกเปรี้ยวปลา
และไส้ ก รอกเปี้ ยวสองเกลอและการตรวจสอบคุ ณ ภาพมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เป็ นไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพื่อความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

ภาพที่ 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้อั่วปลาสมุนไพรและไส้อั่วสองเกลอ
ที่มา : วรรณกนก เขื่อนสุข (2561)

ภาพที่ 4 ผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังการพัฒนา
ที่มา : วรรณกนก เขื่อนสุข (2561)
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4. การออกแบบตราสินค้าและออกแบบบรรจุภัณฑ์ ทางกลุ่มจัดเวทีร่วมคิดเสนอ ตราสินค้าโดย
ทางกลุ่มให้เสนอคําว่า “ต้นน้ําน่าน” ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ต้นน้ําของแม่น้ําน่าน โดยระดมความเห็นจากกลุ่ม
ผู้ผลิตและผู้ที่เกี่ยวข้อง จํานวน 10 คน จนได้ตราสัญลักษณ์ ที่มีความหมายของตรา สี ดังนี้

ภาพที่ 5 เปรียบเทียบตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบใหม่
ที่มา : วรรณกนก เขื่อนสุข (2561)
อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์และข้อเสนอแนะ
จากการได้ นํ า เอาองค์ ค วามรู้ ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก ารอาหารเกี่ ย วกั บ การ
แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาให้ได้มาตรฐานและมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย ทําให้ชุมชนเกิดเรียนรู้
พัฒนาตนเองด้านกระบวนการแปรรูปปลา บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม ใส่ใจด้านมาตรฐานและความปลอดภัย
รวมทั้งความต้องการของผู้บริโภค
ดั งนั้ นกลุ่ ม แปรรู ป ปลาได้ เรี ยนรู้ก ระบวนการผลิ ตอาหารอย่ า งไรให้ ปลอดภั ยจํ า หน่ า ยในเชิ ง
พาณิชย์ ได้และมี อายุ การเก็ บรั กษาที่ นานขึ้น โดยได้รั บการถ่ายทอดองค์ค วามรู้และการใช้ เทคโนโลยี
ด้านการผลิตอาหาร ส่งผลให้กลุ่มสามารถดําเนินกิจการได้แล้วส่งผลให้สร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง
บทสังเคราะห์ที่ชัดเจนคือกลไกที่สําคัญในการพัฒนาอาชีพเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนคือการ
ใช้ความรู้และนวั ตกรรมทั้ ง นวัตกรรมเชิงกระบวนการ (Process Innovation) และนวัตกรรมผลผลิ ต
(Product Innovation) เข้าไปผสมผสานกั บภู มิปัญ ญาที่ เป็ นบริ บทเดิ ม ของชุ ม ชน และพัฒนาบนฐาน
ทรัพยากรของชุมชนหรือทุนชุมชนที่มีอยู่นั่นเอง
ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากกลุ่มเรียนรู้ด้านการผลิตและการใช้เทคโนโลยีและบรรจุภัณฑ์แต่ยังมีข้อจํากัดทางด้าน
การบริหารจัดการกลุ่มและการบริหารด้านการตลาด จึงจําเป็นต้องมีหน่วยงานหรือองค์กรหรือโครงการ
พัฒนาต่อยอดเพื่อให้ห่วงโซ่อุปทานให้ครบตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา เพราะชุมชนยังขาดบุคคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถ หรืออีกนัยยะหนึ่งคือการพัฒนาขีดความสามารถในการประกอบการให้กับกลุ่ม
เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพโดยแท้จริงและอย่างต่อเนื่อง
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ประโยชน์ที่ได้รับ
1. กลุ่มได้เรียนรู้หลักการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาที่ถูกต้องและปลอดภัย
2. กลุ่มได้เรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายโดยประเมินจากความต้องการของผู้บริโภค
3. กลุ่มได้เรียนรู้ถึงบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์จากปลา
4. การที่นักศึกษามีส่วนร่วมได้เรียนรู้ร่วมกับชุมชนทําให้มีประสบการณ์เพิ่มขึ้น
เอกสารอ้างอิง
คณาจารย์ ภาควิ ชาวิทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี การอาหาร. 2539. วิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ก าร
อาหาร. ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
คณิต วิชิตพันธุ์และคณะผู้วิจัยภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ. 2550. การศึกษาปัจจัยคุณภาพและการเก็ บ
รักษาของหมํ่าและไส้กรอกอีสานในกลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด-แก่น-สาร. ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
รัตนา พรหมพิชัย. 2542. ไส้อั่ว. ในสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ. มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์กรุงเทพฯ เล่ม 14 หน้า 7257.
วิ ไ ล รั ง สาดทอง. 2543. เทคโนโลยี ก ารแปรรู ป อาหาร. ภาควิ ช าเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมเกษตร.
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
วิ จิตรา แดงปรก. 2551. เอกสารประกอบการสอน ทอ 445 การแปรรู ป เนื้ อ สั ต ว์ . คณะวิ ศ วกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
วรรณกนก เขื่ อ นสุ ข . 2561. โครงการพั ฒ นาและยกระดั บ สิ น ค้ า หนึ่ ง ตํ า บลหนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ ว ย
วิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต รกรรมประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ 2561 พื้ น ที่ จั ง หวั ด
อุตรดิตถ์. ศูนย์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสหกรรม. 2537. มาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ อุตสาหกรรม : ไส้กรอกอี สาน
มอก.1266-2537. กระทรวงอุตสาหกรรม
สํ า นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สหกรรม. 2537. มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม : ไส้ อั่ ว
มอก. 294-25477. กระทรวงอุตสาหกรรม
สุกัญญา วงวาท. 2544. การผลิตไส้อั่วลดไขมัน. โครงการวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่.
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การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นสําหรับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภานุวัฒน์ ขันจา1
บทคัดย่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อชุมชนและเป็นเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศ แต่ยังใช้ประโยชน์จากความเป็นเครือข่ายไม่เต็มที่ในการพัฒนาท้องถิ่น งานวิจัยนี้ค้นหา
ประเด็นและลั ก ษณะของข้ อ มู ล ที่ จํา เป็ นตามบริ บ ทของชุม ชน เชื่ อมโยงกั บองค์ ค วามรู้ ข องเครื อ ข่ า ย
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ เพื่ อสร้า งนวั ตกรรมที่ เหมาะสมกั บการพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ สามารถส่ งเสริ มให้ ผู้ ใ ช้
ขับเคลื่อนระบบต่อไปได้เองในอนาคต ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่
ครอบคลุม ควรประกอบด้วยข้อมูล 6 กลุ่มที่จะต้องเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลงานวิจัย
ข้ อมู ลนั กวิ จัย ข้ อมู ลผู้ เชี่ยวชาญ ข้ อมู ลผลงานสร้ า งสรรค์ ข้ อมู ลพื้ นที่ ชุมชน และข้ อมู ลปั ญหาชุ ม ชน
โดยการสร้างระบบสารสนเทศสนับสนุ นการเชื่อมโยงข้อมูลองค์ความรู้ของภาควิชาการและบริบทของ
ท้องถิ่นให้สัมพันธ์กัน และขับเคลื่อนการใช้ระบบด้วยรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์กับเครือข่ายมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ จึงทําให้เกิดการใช้ระบบอย่างเป็นรูปธรรมส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งของภาควิชาการและท้องถิ่น
ต่อไป
คําสําคัญ : ฐานข้อมูลการวิจัย, การพัฒนาท้องถิ่น, การพัฒนาเชิงพื้นที่, เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ,
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ที่มาและความสําคัญ
โครงการการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยเครือข่า ยมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ ได้รับการ
สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งประกอบไปด้วยมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏจํานวน 10 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลํ า ปาง มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ เลย มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ เพชรบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยลงกรณ์
1

คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมีภาคีร่วมพัฒนาคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนท้องที่
ฝ่ายปกครอง องค์กรชุมชน และภาคราชการ โครงการนี้มีเป้า หมายให้ เกิ ดการเรี ยนรู้ร่ วมกั นระหว่ า ง
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อการนําใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สู่การจัดการตนเองได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการ
วิจัยเชิงพื้นที่ให้เกิดรูปธรรมการทํางานร่วมกันของนักวิชาการในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เครือข่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และนําใช้ข้อมูลสู่การสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะ โดยพัฒนาชุดความรู้ คู่มือ
องค์ความรู้และนวัตกรรม เครื่องมือทางวิชาการที่ชุมชนท้องถิ่นสามารถนําใช้ในการต่อยอดขยายผลสู่การ
จัดการตนเองอย่างยั่งยืน โครงการนี้มีพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นศูนย์จัดการ
เครือข่ายสุขภาวะชุมชน จํานวน ๑๐ แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย จํานวน ๒๐๐ แห่ง
มีกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแกนนําชุมชน
การสร้ า งองค์ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรมที่ เหมาะสมกั บการพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ (Research Project)
โดยใช้ หลั กการสนั บ สนุ นทุ นวิ จัย จากโจทย์ ในพื้ นที่ สร้ า งกระบวนการเรี ยนรู้ งานวิ จัยเชิ ง พื้ นที่ ร ะหว่ า ง
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยและนักวิจัยในพื้นที่ ให้เกิดการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ และพัฒนาฐานข้อมูลด้านการวิจัย (ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย) สําหรับการ
จั ดการตนเองและยกระดั บ ต่ อ เนื่อ ง (Data base Development) จนสามารถพั ฒนาชุ ดความรู้ คู่ มือ
เครื่องมือเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ได้ การพัฒนาระบบศูนย์กลางสําหรับ
การจัดการข้อมูลทั้งระบบจึงมีบทบาทและความจําเป็นสําหรับการสนับสนุนกระบวนการนี้ให้สําเร็จลุล่วง
และเกิดการนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ดังนั้น ทีมผู้วิจัยจึงประยุกต์ ใช้ระบบฐานข้อมูลและการพัฒนาแอพพลิเคชันสําหรับการจั ดการ
ข้อมูลที่สอดคล้องกับโครงการ ได้แก่ การบริหารข้อมูลพื้นที่ชุมชน การรวบรวมข้อมูลงานวิจัย บทความ
วิจัย นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ ที่ประกอบไปด้วยฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงประมวลผลข้อมูลร่วมกัน
นําเข้าข้อมูลด้วยรูปแบบเดียวกัน ทําให้เกิดฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสามารถจัดเก็บประวัติในการ
ดําเนินกิจกรรมของโครงการที่สามารถเรียกแสดงข้อมูลย้อนหลังได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้ องถิ่นสําหรับเครือข่ายมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ
2. เพื่ อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบฐานข้ อ มู ล การวิ จั ย และพั ฒ นาชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น สํ า หรั บ เครื อ ข่ า ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลาของโครงการ 2 ปี 6 เดือน ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2558 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2561
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กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แกนนําชุมชน
พื้นที่เป้ า หมาย ได้แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นที่ เป็ นศู นย์ จัดการเครื อข่ า ยสุ ขภาวะชุม ชน
(ศจค.) จํานวน 10 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย จํานวน 200 แห่ง
วิธีการดําเนินงานวิจัย
การพั ฒนาระบบฐานข้ อ มู ล การวิ จั ยและพั ฒ นาชุ ม ชนท้ อ งถิ่ นสํ า หรั บเครือ ข่ า ยมหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏ มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
1) ศึ ก ษากลุ่ ม ข้ อ มู ล ในการวิ จั ย การศึ กษาข้ อ มู ลและแหล่ ง ข้ อ มู ล สํ า หรั บ การพั ฒ นาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วยกลุ่มข้อมูลดังต่อไปนี้ 1) ข้ อ มู ล หน่ ว ยงาน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แห่ง 2) ข้อมูลพื้นที่ชุมชนตัวอย่างจํานวน 200 พื้นที่ 3) ศูนย์จัดการ
เครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.) 10 พื้นที่เป้าหมาย 4) ข้อมูลงานวิจัย บทความวิจัยจากมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏ 5) ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏและพื้นที่ชุมชน 6) ข้อมูลประมวลผลเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจ 7) ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากโครงการวิจัยที่ดําเนินการในชุดโครงการหลัก จํานวน 1 ระบบ
การดําเนินการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจะทําให้เกิดการใช้ข้อมูล 5 ดับ คือ ระดับข้อมูลรวมทั้งหมด ระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับศูนย์จัดการเครือข่าย ระดับพื้นที่ชุมชน และระดับผู้ใช้งานทั่วไป ซึ่งผู้ใช้งานในแต่ละ
ระดับจะบริหารจัดการข้อมูลที่ สอดคล้องกับแหล่งที่มาของข้อมูล การประมวลสารสนเทศจะเชื่อมโยง
ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน ทําให้สามารถประมวลผลข้อมูลได้ 4 ด้านคือ การพัฒนาโจทย์ วิจัยคุ ณภาพ
ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการใช้ประโยชน์ และสร้างระบบสารสนเทศนําเสนอข้อมูล
สรุปของระบบ
2) สํ า รวจความต้ อ งการในการใช้ ร ะบบ จากการวิ เคราะห์ ค วามต้ อ งการในการใช้ ร ะบบ
โดยวิ ธีก ารประชุ ม ร่ ว มกั บ ผู้ บ ริ ห ารภายในมหาวิ ท ยาลั ย กลุ่ ม แกนนํ า ในการพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล
เครือข่ายนักวิจัยในมหาวิ ทยาลั ย และผู้มีส่วนร่วมในการใช้ระบบฐานข้อมูล ผลจากการสํารวจมี ค วาม
ต้องการในการใช้ระบบ (User Requirement) ได้ผลจากการวิเคราะห์ระบบ กลุ่มข้อมูลที่สัมพันธ์กับการ
ใช้ ร ะบบ ประกอบไปด้ ว ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ที่ จ ะเป็ น ผู้ กํ า หนดหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ (ศจค.)
และกําหนดพื้นที่ชุมชนที่ดําเนินการ เพื่อให้หน่วยพี้นที่ (อปท.) บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน ส่วนหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจะบันทึกข้อมูล นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ งานวิจัย บทความวิจัย ลงในระบบฐานข้ อมู ล
โดยมีกลุ่ มโจทย์ / ความเชี่ ย วชาญ ที่เป็ นข้ อมู ลสํ า หรั บการเชื่ อมความสั ม พั นธ์ ข องชุมชนกั บข้ อมู ลที่ จะ
สนับสนุนการเพื่อ การแก้ ไขปั ญหา ผลจากการนํา ไปใช้ ประโยชน์ จะถูก บั นทึ กลงในระบบเช่ นเดี ยวกั น
โดยจําแนกผู้ใช้และฟังก์ชันในการใช้ระบบได้ดังนี้
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ภาพที่ 1 การวิเคราะห์การใช้งานระบบ
จากภาพแสดงการความสั มพั นธ์ระหว่างผู้ ใช้กับระบบฐานข้อมูล จากความต้องการในการใช้
ระบบฐานข้อมูลสามารถแยกผู้ ใช้ ได้ 5 กลุ่ม ดังนี้ 1) ผู้ดูแลระบบ สามารถใช้งานได้คือ กําหนดข้ อ มู ล
โครงสร้างของระบบจัดการข้อมูลสมาชิก กําหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ จัดการข้อมูลหน่วยงาน วิเคราะห์
ข้อมูลการใช้ระบบ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ สามารถกําหนดพื้นที่รับผิดชอบ บันทึกข้อมูลนักวิจัย บันทึก
ข้อมูลงานวิจัย บันทึกข้อมูลบทความวิจัย บันทึกข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ บันทึกข้อมูลโครงการ บันทึกผลการ
นําไปใช้ ประโยชน์ ประมวลผลโจทย์ วิจัยคุ ณภาพ วิเคราะห์ระบบสารสนเทศ และระบบสนั บสนุ น การ
ตัดสินใจ 3) ศูนย์จัดการเครือข่าย สมารถจัดการข้อมูลหน่วยงานในสังกัดบันทึกข้อมูลและปัญหาชุมชน
บันทึกข้ อ มูลผู้ เชี่ ยวชาญและงานวิ จัย บันทึก ผลการนํ า ไปใช้ ประโยชน์ ประมวลผลโจทย์ วิจัยคุ ณ ภาพ
ระบบสารสนเทศ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 4) หน่วยพื้นที่ สามารถจัดการข้อมูลพื้นที่ชุมชนของ
ตน บันทึกข้อมูลและปัญหาชุมชน บันทึกข้อมูลผู้เชี่ยวชาญและงานวิจัย บันทึกผลการนําไปใช้ประโยชน์
ประมวลผลโจทย์วิจัยคุณภาพ ระบบสารสนเทศ และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และ 5) บุคคลทั่วไป
สามารถใช้ระบบสารสนเทศสรุปข้อมูลระบบ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และสารสนเทศการนํา ไปใช้
ประโยชน์
3) การออกแบบระบบและพั ฒ นาระบบ จากการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ผู้ วิจัยจึ ง ออกแบบระบบ
สารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กับผู้ใช้และข้อมูลระบบ สามารถแยกเป็นโปรแกรมย่อยหรือโมดูลได้ 12 โมดูล
ดังนี้ 1) ระบบจัดการข้อมูลระบบ 2) ระบบจัดการข้อมูลสมาชิก 3) ระบบจัดการข้อมูลหน่วยงานและพื้นที่
ชุมชน 4) ระบบจัดการข้อมูลนักวิจัย 5) ระบบจัดการข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 6) ระบบจัดการข้อมูลงานวิ จัย
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7) ระบบจัดการข้อมูลบทความวิจัย 8) ระบบจัดการข้อมูลเกี่ยวกับระบบ 9) ระบบจัดการข้อมูลปั ญหา
ชุมชน 10) ระบบจัดการข้อมูลการใช้ประโยชน์ 11) ระบบประมวลผลข้อมูลโจทย์วิจัยคุณภาพ 12) ระบบ
ประมวลผลข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ

ภาพที่ 2 สารสนเทศสรุปข้อมูลแสดงความเคลื่อนไหวของระบบ
การประมวลสารสนเทศสรุ ป ภาพรวมเพื่ อ แสดงความเคลื่ อ นไหวของระบบ ประกอบด้ ว ย
1) สารสนเทศเชิงพื้นที่ ได้แก่ ข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูล
พื้ น ที่ ชุ ม ชน 2) สารสนเทศสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ ได้ แ ก่ สนั บ สนุ น โจทย์ วิ จั ย ผลการนํ า ใช้ ร ะบบ
และสารสนเทศเชิงระบบ 3) ระบบรายงานข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลงานวิจัย
ผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลพื้นที่ชุมชน ปัญหาในพื้นที่ชุมชน 4)สารสนเทศข้อมูลระบบ และ 5) สารสนเทศ
เพื่อการสืบค้น
4) ผลการประยุกต์ใช้ระบบ การนําเสนอระบบที่ได้ปรับปรุงแก้ไข และทดลองใช้ระบบให้ กับ
ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แห่ง ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ โดยทดสอบ
การใช้ งานระบบเพื่ อ เป็ น ตั วแทนในการขยายผลการใช้ ง านในแต่ ละมหาวิ ทยาลั ยและใช้ ร ะบบอี เมล์
อัตโนมัติเป็ นระบบสื่ อสารกั บสมาชิกภายในระบบ โดยมีข้อมูลมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏที่ เข้าร่ วมใช้ ระบบ
สารสนเทศ ดังนี้
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ภาพที่ 3 สรุปข้อมูลที่มีการดําเนินการวิจัย
ข้อมูลภายในระบบ แบ่งเป็ นข้ อ มู ลหลั ก 6 กลุ่ม คือ ข้อมูลงานวิ จัย 520 เรื่อง ข้อมูลนัก วิ จัย
730 คน ข้อมูลความเชี่ยวชาญ 305 เรื่อง ข้อมูลงานสร้างสรรค์ 2 เรื่อง ข้อมูลชุมชน 405 เรื่อง และข้อมูล
ปัญหาชุมชน 190 ปัญหา จากข้อมูลในระบบ จากการวิเคราะห์ข้อมูลตามกลุ่มงานและแสดงความสัมพันธ์
กั บข้อ มู ล ทั้ ง หมดภายในระบบ พบว่ า นั ก วิ จั ย จะมี ค วามเชี่ ย วชาญในด้ า นการดู แ ลสุ ข ภาพโดยชุ ม ชน
ส่วนผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่นจะมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นส่วนมาก งานวิจัยจะเน้นไปมุ่ง
แก้ปัญหาด้า นการจั ดการทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดล้อม รองลงมาคือการบริหารจั ดการท้ อ งถิ่ น
แต่ ปัญหาในพื้น ที่ ชุม ชนที่ มี ปัญหาด้ า นการจั ดการทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และการดู แ ล
สุ ขภาพและชุ มชน จากข้ อมู ลจึ ง ควรสนั บสนุ นนั ก วิ จั ยให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า นการจั ด การธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ปัจจุบันมีจํานวนน้อย ผลักดันด้านผลงานสร้างสรรค์เพื่อนํามาใช้แก้ปัญหาเชิงพื้นที่ได้
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สรุปผลการดําเนินงาน
การวิ จัยนี้ มี ผลการศึ กษาพบว่ าการพั ฒนาระบบฐานข้ อมู ลการวิ จัยและพั ฒนาชุ มชนท้ อ งถิ่ น
สําหรับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะต้องมีระบบฐานข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูล 6 กลุ่มเข้าด้วยกัน
คือ ข้อมูลงานวิจัย ข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลพื้นที่ชุมชน และข้อมูล
ปัญหาในพื้นที่ จึงทําให้เกิดการบูรณาการการทํางานร่วมกันโดยใช้ระบบสารสนเทศเป็นสื่อกลางเชื่อมโยง
ข้อมูล และสร้างศูนย์กลางข้อมูลในการขับเคลื่อนระบบเพื่อขยายผลต่อไปในอนาคต
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสามารถแยกตามฟังก์ชันการจัดการ
ข้อมูล 10 ด้าน คือ ด้านการจัดการสมาชิกในระบบ ด้านหน่วยงานและพื้นที่ชุมชน ด้านข้อมูลนักวิ จัย
ด้านข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ด้านข้อมูลงานวิจัย ด้านข้อมูลผลงานสร้างสรรค์ ด้านข้อมูลปัญหาชุมชน ด้านข้อมูล
การใช้ประโยชน์ และด้านข้อมูลการติดต่อสื่อสาร ซึ่งผลการพัฒนาด้านประสิทธิภาพของระบบเท่ากับร้อย
ละ 94.61 อยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย 4.73 ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.64 สามารถนํ า ระบบไป
ประยุ ก ต์ใช้ ง านได้ ดีมี ความผิ ดพลาดเพี ยงเล็ ก น้ อย โดยผลการทดสอบที่ ดีที่ สุดคื อ ข้อ มูลผู้ เชี่ ย วชาญ
ผลการทดสอบอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 0.89 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 ส่วนผลการทดสอบที่น้อย
ที่สุดคือการทดสอบข้อมูลปัญหาชุมชน ค่าเฉลี่ย 4.44 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 เพราะข้อมูลเป็นแบบ
ไดนามิ ก ที่ จํา เป็ นต้ อ งมี การอัพ เดทสถานะ และเป็ นข้ อ มู ลหลั ก ในการเชื่อ มโยงไปยั ง ข้ อ มู ลกลุ่ ม อื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
ผลการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น มีความพึงพอใจในการใช้
ระบบดังนี้ ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.71 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61
แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจในการใช้ระบบที่มีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันโดยส่วนมาก จากผลการ
สํารวจความพึงพอใจในการส่ง เสริมการสร้างความเข้มแข็งของภาควิชาการและท้ องถิ่ นมีร ะดั บความ
พึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.86 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 เนื่องจากระบบได้ออกแบบสัมพันธ์กับบริบท
ของภาควิชาการและภาคท้องถิ่นที่มีความต้ องการในการพัฒนาพื้นที่โดยมีงานวิจัยที่สัมพันธ์กับปั ญหา
ชุมชนเป็ นพื้นฐาน จึงเกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เป็ นรูปธรรม และปัจจั ยด้ านการออกแบบระบบเพื่ อ
รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่สามารถเพิ่มเติมหน่วยงานที่ร่วมใช้ระบบในอนาคตได้ ส่วนด้านที่มี
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบมีค่าเฉลี่ย 4.38 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.88 ในด้านจุดเด่นของระบบจะเป็นเรื่อง การออกแบบ ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร
สามารถอ่านได้ง่ายและสวยงาม เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้มากที่สุด ส่วนในด้านประสิทธิภาพความรวดเร็วใน
การตอบสนองของระบบเป็นเรื่องที่ควรปรับปรุงต่อไป
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
ผลดําเนินการโครงการวิจัย พบว่า กระบวนการพัฒนาระบบต้องใช้ ความร่วมมือกั บเครือ ข่ า ย
นักวิชาการและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่สอดคล้องกับเรื่องจัดระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากแหล่ง
ต่าง ๆ เพื่อการสื่อสารสาธารณะ ฉัตรนภา พรหมมา (2554) ในการสร้างศูนย์กลางเชื่อมโยงฐานข้อมู ล
จากทุกแหล่งให้มีการต่อท่อถึงกันสู่การใช้ประโยชน์ที่ทันต่อความเปลี่ยนแปลง มีระบบการตรวจสอบเพิ่ม
ความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลแบบมีส่วนร่วม และสอดคล้องกับรูปแบบเครือข่ายการบริหารจัดการงานวิจัย
แบบบูรณาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และองค์ท้องถิ่น โดยใช้ระบบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม ฉัตรนภา พรหมมา (2549) จึงทําให้เกิดรูปแบบเครือข่ายการบริหารจัดการงานวิจัยแบบบูรณา
การของมหาวิ ท ยาลั ยและองค์ กรท้ อ งถิ่ น ในส่ วนของการออกแบบและการพั ฒ นาระบบสารสนเทศ
สอดคล้องกับ ณพัชร์วดี แสงบุญนํา (2547) ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้หลักการ
UML โดยแนวคิดเชิงวัตถุมาช่วยออกแบบและพัฒนา จึงสามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบที่จําแนก
ข้อมูลได้ 6 กลุ่ม คือ ข้อมูลงานวิจัย ข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลผลงานสร้างสรรค์ ข้อมูลพื้นที่
ชุมชน และข้อมูลปัญหาในพื้นที่ เพื่อให้ระบบมีความยืดหยุ่นและการจัดการข้อมูลได้อย่างเป็นอิสระการ
จัดเก็บข้อมูลพื้นที่ชุมชนเพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่สอดคล้องกับ สุณี สุทธิวานิช (2549) ในเรื่องการ
พัฒนาระบบข้ อมูลสนั บสนุ นการบริ หารจั ดการเชิ ง พื้ นที่ และเป็ นศู น ย์ ข้ อมู ลขนาดใหญ่ ในด้า นวิ ธี การ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสอดคล้องกับ ชมพูนุช สุโขวัฒนกิจ และคณะ (2551) โดยสร้างเว็บแอพพลิเคชัน
ระบบสารสนเทศโดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) ที่มีขั้นตอนตามกระบวนการ ที่สามารถดําเนินการ
พัฒนาได้เสร็จสิ้น โดยมีผลการพัฒนาด้านประสิทธิภาพโดยสอดคล้องกับวิธีการประเมินของ จุฑามาศ
กระจ่างศรี (2545) โดยการทดสอบด้วยข้อมูลนําเข้าโปรแกรมแบบ Blackbox Test โดยใช้การทดสอบ
ความถูกต้องของโปรแกรมด้วยข้อมูลในการทดสอบ 3 กลุ่ม ได้แก่ ข้อมูล ข้อมูลปกติ (Normal Data)
ข้อมูลยกเว้น (Exception Data) และข้อมูลผิดพลาด (Error Data) แสดงความถูกต้องโดยใช้วิธีการทาง
สถิติหาค่าเฉลี่ย (x̅) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผลการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสําหรับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยแยกผลการ
พัฒนาโปรแกรมตามฟังก์ชันการจัดการข้อมูล 10 ด้าน คือ ด้านการจัดการสมาชิกในระบบ ด้านหน่วยงาน
และพื้นที่ชุมชน ด้านข้อมูลนักวิจัย ด้านข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ด้านข้อมูลงานวิจัย ด้านข้อมูลผลงานสร้างสรรค์
ด้านข้อมูลปัญหาชุมชน ด้านข้อมูลการใช้ประโยชน์ และด้านข้อมูลการติดต่อสื่อสาร ซึ่งผลการพัฒนาด้าน
ประสิทธิภาพของระบบเท่ากับร้อยละ 94.61 อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.73 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.64 สามารถนําระบบไปประยุกต์ใช้งานได้ดีมีความผิดพลาดเพียงเล็กน้อย โดยผลการทดสอบที่ ดีที่สุด
คือ ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ผลการทดสอบอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 0.89 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 ส่วน
ผลการทดสอบที่น้อยที่สุดคือการทดสอบข้อมูลปัญหาชุมชน ค่าเฉลี่ย 4.44 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92
เพราะข้อมูลเป็นแบบไดนามิกที่จําเป็นต้องมีการอัพเดทสถานะ และเป็นข้อมูลหลักในการเชื่อมโยงไปยัง
ข้อมูลกลุ่มอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
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ผลการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นชุมชนสําหรับเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ด้วยวิธีการทดลองใช้ระบบกับกลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลการใช้ระบบ และการสํารวจความพึงพอใจ
ในการใช้ ร ะบบฐานข้ อ มู ล ตามวิ ธี ก ารวั ด คุ ณ สมบั ติ ที่ ดี ข องระบบสารสนเทศ ซึ่ ง จะต้ อ งมี ลัก ษณะที่
ครอบคลุม มิ ติทั้ง 4 ได้แก่ มิติด้านเวลา (Time) มิติด้านเนื้ อหา (Content) มิติด้านรู ปแบบ (Format)
และมิติด้านกระบวนการ (Process) โดยมีการสํารวจข้อมูลแยกตามประเภทและสิทธิ์ในการใช้ระบบจาก
ผู้ใช้ที่เกี่ ยวข้อ งกั บระบบจํา นวนทั้ ง หมด 80 คน พบว่าความพึง พอใจในภาพรวมอยู่ ในระดั บมากที่ สุด
ค่าเฉลี่ย 4.71 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 แสดงให้เห็นถึงความพึงพอใจในการใช้ระบบที่มีความคิดเห็น
ในทิศทางเดียวกันโดยส่วนมาก สอดคล้องกับ ฉัตรนภา พรหมมา (2549) ในด้านรูปแบบเครือข่า ยการ
บริหารจัดการงานวิจัยแบบบูร ณาการโดยใช้รูปแบบการบริ หารจัดการเครือข่ายความร่วมมือระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยกับท้องถิ่น โดยในงานวิจัยได้ขยายผลเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นด้วย 10 เครือข่ายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ โดยผลจากการใช้ระบบด้านส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของภาควิชาการและท้องถิ่นมีระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.86 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 เนื่องจากระบบได้ออกแบบสัมพันธ์กับ
บริบทของภาควิชาการและภาคท้องถิ่นที่มีความต้องการในการพัฒนาพื้นที่โดยมีงานวิจัยที่สัมพั นธ์ กับ
ปัญหาชุมชนเป็นพื้นฐาน จึงเกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม และปัจจัยด้านการออกแบบระบบ
เพื่ อ รองรั บกั บการเปลี่ ย นแปลงของข้ อ มู ล ที่ ส ามารถเพิ่ ม เติ ม หน่ ว ยงานที่ ร่ ว มใช้ ร ะบบในอนาคตได้
ส่วนด้านที่ควรมีการพัฒนาคือคือ ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบมีค่าเฉลี่ย 4.38 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.88 เนื่องจากรูปแบบการพัฒนาแอพพลิเคชันใช้เวลาในการประมวลผลและเชื่อมโยงข้อมูล
จํานวนมาก แต่ระบบจะมีข้อดีเรื่องเสถียรภาพและความปลอดภัยของระบบ ส่วนในด้านการออกแบบ
ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร สามารถอ่านได้ง่ายและสวยงาม เป็นความพึงพอใจของผู้ใช้อ ยู่ ใน
ระดับมากที่สุดที่มีความคิดเห็นตรงกันมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.85 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 ซึ่งเป็นจุดเด่น
ในการใช้งานของระบบสารสนเทศนี้
ข้อเสนอแนะ ควรมีการออกแบบระบบและกลไกลเพื่อการขับเคลื่อนผู้ใช้ให้เกิดนโยบายการใช้
งานระบบอย่างต่ อเนื่องและขยายผลการใช้งานต่อไปในอนาคต และจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ผู้ใช้ ระบบ
อย่างต่อ เนื่ องจะทํ าให้ ร ะบบมีข้ อ มู ลที่ สมบูร ณ์ และสามารถนํา มาใช้ ประโยชน์ ได้ มากยิ่ งขึ้ น ส่วนด้ า น
โปรแกรมควรออกแบบระบบให้นักวิจัยมีส่วนร่วมในการใช้งานระบบ และการออกแบบสารสนเทศโดยใช้
ระบบภูมิสารสนเทศประมวลผลเชิงพื้นที่เพื่อให้ผู้ใช้ระบบได้ประโยชน์จากข้อมูลมากที่สุด
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้ศูนย์กลางข้อมูลสําหรับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
2. สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย ภาครัฐ และชุมชน ในระดับประเทศ
3. เกิดการวิจัยในพื้นที่ชุมชนได้ตรงกับปัญหาชุมชน
4. เกิดรูปแบบการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เกิดการใช้ทรัพยากรด้านวิชาการร่วมกันระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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กระบวนการให้คุณค่าในการยกระดับตราสินค้าด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
กรณีศึกษา กลุ่มจักสานบ้านปัวชัย ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน

อุสุมา พันไพศาล1
บทคัดย่อ
กลุ่มจักสานบ้านปัวชัย ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน มีภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมา
จากปู่ย่าตายาย) และทําการค้าขายจักสานเพิ่มรายได้ ให้แก่สมาชิกได้ เดิมทางกลุ่ม ฯ ได้ใช้ ชื่อกลุ่มคือ
“จักสานบ้านปัวชัย” ซึ่งยังไม่สามารถนําไปจดทะเบียนการค้าและสร้างอัตลักษณ์การจดจําในตราสินค้า
ของกลุ่ม อีกทั้งเมื่อสอบถามถึงการได้มาซึ่งการตั้งชื่อตราสินค้า กลุ่มไม่สามารถเล่าเรื่องและบอกที่มาของ
ความหมายในตราสิ น ค้ า แก่ ผู้ อื่ น ได้ ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ นํ า กระบวนการสร้ า งคุ ณ ค่ า โดยจั ด กิ จ กรรมสร้ า ง
กระบวนการให้คุณค่าในการยกระดับของตราสินค้าด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ความร่วมมือ
ระหว่างผู้วิจัยและชุมชนผ่านโครงการ “การพัฒนาตราสินค้าและออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อยกระดับสินค้า
หนึ่งตํา บล หนึ่งผลิ ตภั ณฑ์ (OTOP) ให้มีระดับสูง ขึ้ น ซึ่งกระบวนการดั ง กล่า วนี้ มีหลั กการดั งนี้ 1) ผ่าน
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบโดยการประชุมกลุ่ม 2) ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการ 3) ชื่อหรือคําที่เห็น
ควรว่าสื่อถึงอัตลักษณ์ ที่มา เรื่องเล่าต่าง ๆ ในชุมชน จากนั้นเลือกคํามาจากการลงคะแนนโดยสมาชิก
นําคําที่ได้มาสร้างชื่อของในกลุ่ม
การออกแบบผ่านความรู้และทฤษฎีการออกแบบที่ถูกต้องตามหลักการออกแบบตราสัญลักษณ์โดย
ให้ทางกลุ่มเป็นผู้คิดและนักวิจัยนําข้อมูลไปปรับปรุงและส่งมอบตราสินค้าที่สมบูรณ์แก่ชุมชนได้นําไปใช้
ซึ่งตราสินค้าที่ได้มีชื่อและมีรูปแบบที่สามารถเล่าเรื่องราวของกลุ่มได้ ดังนี้ 1) ชื่อ“ปั๋วชัย”เป็นภาษาพื้นมือ
มีความหมายดังนี้ “ปั๋ว” หมายถึง การดูแล และ “ชัย” หมายถึง ชัยชนะ เมื่อรวมกันมีความหมายในทาง
ทีดี เกี่ยวกับการดูแลรักษาที่ดีเปรียบคล้ายกลับสินค้าของบ้านปั๋วชัยสามารถเก็บรักษาสิ่งของที่ใช้ได้ดี 2)
มีรูปจักสานลายดอกแก้ว ซึ่งเป็นสัญลั กษณ์ข องกลุ่ม 3) การเลือกใช้สีข องหมู่บ้านปั วชัย ได้แก่ สีชมพู
และสีฟ้า และในการสร้างกระบวนการนี้เองทําให้กลุ่มเห็นความสําคัญของตราสินค้าที่สามารถสร้างความ
แตกต่างของผลิตภัณฑ์ไปสู่การรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคและภาคภูมิใจในตราสินค้าของตน โดยทางกลุ่มนําตรา
1

หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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สินค้าไปดําเนินการจดทะเบียนการค้าโดยใช้ชื่อ “ปั๋วชัย” เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และจัดทําฉลากสินค้าพิมพ์ 4 สี 2 หน้า และบรรจุภัณฑ์เป็นถุงพิมพ์สีเดียวขนาด 12x16 นิ้วและ 14x22
นิ้ว อีกด้วย
คําสําคัญ : การสร้างตราสินค้า, ตราสินค้า, กระบวนการมีส่วนร่วม
ที่มาและความสําคัญ
กลุ่ ม จั ก สานบ้ า นปั ว ชั ย ตั้ ง อยู่ ที่บ้า นปั ว ชั ย หมู่ 7 ต.ฝายแก้ ว อ.ภู เพี ยง จ.น่ า น กระบวนการ
จักสานของชาวบ้านปัวชัยเป็นภูมิปัญญาที่ ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากปู่ ย่าตายาย ซึ่งเป็นคนใน
ครอบครัวที่ทําการจักสานอยู่เป็นประจําทําให้ลูกหลานได้เรียนรู้มาโดยตลอดและเกิดการซึมซับโดยไม่ต้อง
ทําการสอนอย่างเป็นทางการ ในอดีตจะไม่มีการรวมตัวกันแต่จะต่างคนต่างผลิต ต่อมาในปี พ.ศ. 2518
ได้มีการจัดตั้งกลุ่มจักสานขึ้นและดําเนินการต่อมาจนปี พ.ศ. 2525 งานจักสานบ้านปัวชัยเริ่มเป็นที่รู้จัก
มากยิ่งขึ้น ซึ่งในขณะนั้น นายสมพร คํามูลอินทร์ ได้เป็นประธานกลุ่มจักสานและได้มีโอกาสออกไปเป็น
วิทยากรรับเชิญ รวมทั้งศึกษาดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ ทําให้ได้รับประสบการณ์เพิ่มนํามาขยายผลให้กับ
สมาชิกรวมไปถึงสมาชิกในหมู่บ้านที่ได้ออกไปพบเห็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจจากการที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
กับชุมชนอื่น ทําให้ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาที่โดดเด่นทางด้านการจักสานของบ้านปัวชัย ให้
เป็ นที่รู้ จักมากยิ่ ง ขึ้ น ผลิ ตภั ณฑ์ ที่ได้ รับ การรั บรองมาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์ ภายในประเทศ (มผช.) ได้ แ ก่
ผลิตภัณฑ์กระติ๊บข้าวและกล่องใส่กระดาษทิชชู ได้รับมาตรฐาน มผช.ระดับ 3 ดาว ปัจจุบันมีสมาชิกใน
กลุ่ ม ทั้ ง สิ้ น 51 คน มี กํา ลั ง การผลิ ต 200-300 ชิ้ นต่อ เดื อ น (นางประนอม ภิม อญ สัม ภาษณ์เ มื่ อ วั น ที่
22 เมษายน 2562) ชื่อตราสัญลักษณ์ที่ขายจากการใช้ชื่อกลุ่มคือ “จักสานบ้านปัวชัย” ซึ่งยังไม่สามารถ
นําไปจดทะเบียนการค้าและสร้างอัตลักษณ์ การจดจําในตราสินค้าของกลุ่มเอง อีกทั้งเมื่อสอบถามถึงการ
ได้มาซึ่งการตั้งชื่อตราสินค้า กลุ่มไม่สามารถเล่าเรื่องและบอกที่มาของความหมายในตราสินค้าแก่ผู้อื่นได้
ทําให้ความเชื่อถือในตราสินค้าลดลง เนื่องจากกลุ่มยังมีความไม่มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของการสร้าง
สร้างตราสินค้า
จากการลงพื้นที่ สถานการณ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานบ้านปัวชัย จัดอยู่ในกลุ่มพัฒนาสู่การ
แข่งขัน เตรียมยกระดับสู่กลุ่มอนุรักษ์ สร้างคุณค่า เพื่อให้ตระนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของการนําตรา
สินค้าไปใช้ ในสร้างความแตกต่างให้แก่ผลิ ตภั ณฑ์ ผู้วิจัยเห็นความสําคั ญเรื่องนี้ จึงได้จัดกิจกรรมสร้ า ง
กระบวนการให้คุณค่าในการยกระดับของตราสินค้าด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ความร่วมมือ
ระหว่างผู้วิจัยและชุมชนผ่านโครงการ “การพัฒนาตราสินค้าและออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อยกระดับสินค้า
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) ให้มีระดับสูงขึ้น” ผู้วิจัยได้สร้างกระบวนให้คุณค่าตราสินค้าและบรรจุ
ภัณฑ์การจากกิจกรรมกลุ่มจนได้มาซึ่งตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ที่พร้อมยกระดับต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างการกระบวนการให้ได้มาซึ่งตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์แบบมีส่วนร่วม
2. เพื่อให้ได้ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่สร้างคุณค่าร่วมกันของคนในชุมชน
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ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
3 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2562
กลุ่มเป้าหมาย
สมาชิกกลุ่มจักสานบ้านปัวชัย ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
การดําเนินโครงการ/วิธีการดําเนินศึกษา
การวิ จัยนี้ เป็ นการวิ จัยเชิ ง ปฏิ บัติการแบบมี ส่วนร่ วม (Participatory action research; PAR)
กับกลุ่มจักสานบ้านปัวชั ย ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน วิธีการวิจัยหลักที่ ใช้ ในกระบวนการวิจัยได้ แก่
การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory workshop) การสนทนา (After action
review, AAR) โดยเก็บข้อมูลกับกลุ่มจักสานที่ เข้าร่วมทั้งหมด 51 คน การดําเนินงานของโครงการได้ มี
การวางแผน (Planning) ส่ ง เสริ ม ความรู้ (Increasing knowledge) ปฏิ บั ติ ก าร (Implementation)
สรุปผลการดําเนิ นงาน และสะท้อนกลับ (Conclusionand reflction) เพื่อนําไปปรับปรุงกระบวนการ
ออกแบบ และแนวทางการสร้ า งคุ ณค่ าร่ วม และความร่ วมมื อ ระหว่ า งชุ ม ชน นั ก วิ จัย ผ่า นโครงการ
“การพัฒนาตราสินค้าและออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อยกระดับสินค้า หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
ให้มีระดับสูงขึ้น” ของกลุ่มจักสานบ้านปัวชัย ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
ผลการดําเนินงานในงานวิจัย
มีผลที่ได้จากการจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้
กิจกรรมต้นน้ํา
1. จากการจัดกิจกรรมโครงการ “การพัฒนาตราสินค้าและออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดั บ
สินค้า หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้มีระดับสูงขึ้น” ณ ที่ทําการกลุ่มจักสานบ้านปัวชัย ในวันที่
22 เมษายน 2562 นํามาวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ดังนี้
จุดแข็ง
1. การใช้ลวดลายจักสานดั้งเดิมของกลุ่มทํามาตั้งแต่บรรพบุรุษ นับ 100 ปี และมีประสบการณ์
ในการจักสานและการพัฒนาลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มจักสานบ้านปัวชัย โดยมีหน่วยงานภาครัฐ
มาสนับสนุน
2. ผลิตภั ณฑ์ ได้ รั บมาตรฐานผลิ ตภั ณฑ์ ชุม ชน จากสํานั กงานพั ฒ นาชุ มชน ได้แก่ กระติ๊บข้า ว
และที่ใส่กล่องกระดาษทิชชู ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับ 3 ดาว
3. การใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ ต้นแหย่ง แหย่ง (มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 18-24
สิงหาคม 2560, ชมรมฮักตั๋วเมือง สํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยแพร่วันที่ 26
สิ ง หาคม 2560) แหย่ ง เป็ น พรรณไม้ มี ชื่ อ วิ ท ยาศาสตร์ ว่ า Schumanianthus dichotomus (Roxb.)
Gagnep. เป็นไม้ล้มลุก ขึ้นในที่ชุ่มน้ําและจัดอยู่ในกลุ่มของพืชวงศ์คล้า ไม่มีการย้อมสี ใช้วัตถุดิบจาก
แหย่ง ซึ่งเป็นสีของวัตถุดิบจากธรรมชาติ มีลักษณะเป็นสีน้ําตาลอ่อนมีความเลื่อมมันตามธรรมชาติ เมื่อใช้
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ไปนาน ๆ ผ่านการเช็ดถูทําความสะอาดจะมีสีงดงามและเป็นมันวาวมากขึ้น อีกทั้งมีความแข็งแรงทนทาน
ใช้งานได้นาน
4. กลุ่มมีเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
5. หัวหน้ากลุ่มมีความเข้มแข็ง
6. มีศูนย์การเรียนรู้ในการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่แน่นอน และใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม
7. มีระบบการจัดสรรผลกําไรให้กับสมาชิก
จุดอ่อน
1. วัตถุดิบจากต้นแหย่งมีราคาแพง
2. สมาชิกกลุ่มผู้สูงวัย ยังไม่ยอมเปลี่ยนความคิดในการจักสาน เช่น การเปลี่ยนวัตถุดิบจากด้าย
ไนลอน มาเป็นด้ายเมือง (ฝ้ายมะหิงค์)
3. ยังขาดการสืบทอดภูมิปัญญาในการจักสานสู่คนรุ่นใหม่
4. สมาชิกยังขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนําความรู้มาพัฒนากลุ่ม หรือการศึกษาดูงานไม่
ตรงกับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่ทํา เช่น ใช้วัตถุดิบคนละชนิดกัน
5. ขาดตลาดรองรับที่แน่นอน ช่องทางการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยังมีจํานวนน้อย
6. รูปแบบผลิตภัณฑ์จักสานขาดความหลากหลาย
7. สมาชิกที่มีทักษะในการจักสานแบบเพิ่มลวดลายมีจํานวนน้อย
8. ไม่มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต เช่น การจักไม้ไผ่ให้ได้มาตรฐาน
โอกาส
1. กลุ่ม ได้ รั บการสนั บสนุ นจากหน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ แก่ พั ฒนาชุ ม ชน สํ า นั ก งานปฏิ รู ป ที่ ดิ น
(สปก.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2. พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสนใจการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
อุปสรรค
1. พื้นที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวน การจะนําไม้ไผ่ออกมา นําออกมาได้ในปริมาณน้อยทําให้ต้นทุน
การผลิตสูงขึ้น
2. ศึก ษาเกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของผลิ ตภั ณ ฑ์ ห นึ่ ง ตํา บล หนึ่ ง ผลิ ตภั ณ ฑ์
(OTOP)

ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑ์จักสานบ้านปัวชัย
ที่มา: อุสุมา พันไพศาล(2562)
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กิจกรรมกลางน้ํา
1. พัฒนาผู้ประกอบการ โดยการสร้างองค์ความรู้ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในการยกระดับ
สินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในการสร้างแบรนด์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ รวม 2 หลักสูตร
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยคณะกรรมการกลุ่มจักสานบ้านปัวชัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
โดยวิธีการสนทนากลุ่ม ได้ข้อสรุปดังนี้
2.1 การพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ เปลี่ ยนวั ตถุ ดิบจั กสานจากด้ า ยไนลอน เป็ นด้ า ยจากธรรมชาติ
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เช่น การทําบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์จักสาน การทําของ
ใช้ ของตกแต่งสําหรับรีสอร์ทหรือสปา
2.2 การสร้างแบรนด์ สร้างอัตลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยการให้
สมาชิกในกลุ่มเสนอความคิดเห็นโดยการเสนอ ชื่อหรือคําที่เห็นควรว่าสื่อถึงอัตลักษณ์ ที่มา เรื่องเล่าต่าง
ๆ ในชุมชน จากนั้นเลือกคํามาจากการลงคะแนนโดยสมาชิก นําคําที่ได้มาสร้างชื่อของในกลุ่ม ซึ่งเป็นชื่อ
แบรนด์ที่สามารถนําไปจดทะเบียนการค้า ดังนี้
2.2.1 เอาคําว่า “บ้าน” ออกเนื่องจากเป็นชื่อหมู่บ้านไม่สามารถจดเครื่องหมายการค้า
ได้ ควรปรับเปลี่ยนเป็นตราสินค้า“ปั๋วชัย”แทนเนื่องจากชื่อเดิมคือว่า“ปั๋ว”เรียกต่อๆกัน
มาจนกลายเป็นคําว่า “ปัว”
“ปั๋วชัย”เป็นภาษาพื้นมือมีความหมายดังนี้ “ปั๋ว” หมายถึง การดูแล และ “ชัย”
หมายถึง ชัยชนะ เมื่อรวมกันมีความหมายในทางทีดี เกี่ยวกับการดูแลรักษาที่ดีเปรียบ
คล้ายกลับสินค้าของบ้านปั๋วชัยสามารถเก็บรักษาสิ่งของที่ใช้ได้ดี และการสร้างตราสินค้า
ควรมีลวดลายการจักสานปรากฏในตราสินค้า
2.2.2 เพิ่มเติมภาษาอังกฤษ คําว่า PUWCHAI NAN
2.3 การออกแบบตราสินค้าของกลุ่มบ้านปัวชัย ได้นําข้อมูลจากมติที่จัดกิจกรรมวันแรกมา
สร้างแบบร่างด้วยคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 แบบ แล้วนําเสนอในที่ประชุมกลุ่มอีกครั้งในวันที่ 24 เมษายน
2562 เพื่อลงคะแนนเลือก โดยครั้งนี้ สอบถามเหตุผลในการเลือกตราสินค้าแบบที่ 2 โดยมีความเห็นใน
การเลือกตราสินค้ากลุ่มจักสานบ้านปัวชัย ดังนี้
2.3.1 มีรูปจักสานลายดอกแก้ว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม
2.3.2 การเลือกใช้สีของหมู่บ้านปัวชัย ได้แก่ สีชมพู และสีฟ้า
2.3.3 เพิ่มเติมข้อมูลที่สามารถติดต่อได้ ได้แก่ เฟสบุ๊ค ไลน์ที่ชัดเจน
2.4 การออกแบบตราสินค้าเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จํานวน 3 รูปแบบ ได้แก่
แท็กตราสินค้าของกลุ่มบ้านปัวชัย สติ๊กเกอร์ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์
กิจกรรมปลายน้ํา
1. ดําเนินการเพื่อขอยกระดับสินค้าหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
2. การสร้างหรือขยายตลาด โดยการเพิ่มช่องทางการตลาด off Line หรือ On Line
3. การพัฒนาช่องทางการจัดจําหน่าย
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ประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินการ
ตราสินค้าเดิม

ตราสินค้าใหม่ผ่านกระบวนการให้คุณค่า

กระบวนการที่ได้มา
- ไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
- ชุมชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการคิด
- ขาดทฤษฎีการออกแบบที่ถูกต้องตามหลักการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์

กระบวนการที่ได้มา
- ผ่ า นกระบวนการคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบโดยการ
ประชุมกลุ่ม
- กลุ่มมีส่วนร่วมในการคิด
- การออกแบบผ่ า นความรู้ แ ละทฤษฎี ก าร
ออกแบบที่ ถู ก ต้ องตามหลั กการออกแบบตรา
สัญลักษณ์โดยให้ ทางกลุ่มเป็ นผู้คิ ดและนั กวิ จั ย
นํ า ข้ อ มู ล ไปปรั บ ปรุ ง และส่ ง มอบตราสิ น ค้ า ที่
สมบูรณ์แก่ชุมชนได้นําไปใช้
- ตราสัญลักษณ์ใหม่ กลุ่มได้ ให้คุ ณค่าของคํ า ที่ มี
ความหมายที่เป็นอัตลักษณ์ของบ้านปัวชัยคือคํา
ว่ า “ปั๋ ว ” ซึ่ ง เป็ น ภาษาพื้ น เมื อ ง อี ก ยั ง ใส่ อั ต
ลั ก ษณ์ ข องลวดลาย “ลายดอกแก้ ว ” ที่ เ ป็ น
สัญลักษณ์ที่สืบทอดมาเป็นร้อยปี รวมถึงรูปทรง
ของกระติ บ ข้ า วเหนี ย วที่ มี เ ฉพาะบ้ า นปั ว ชั ย
เท่านั้น

อภิปรายผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
1. ร่วมคิดร่วมทํา
ในระยะแรกผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค
ของกลุ่มจากสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม รวมถึงหาความต้องการและสร้างความเข้าใจ โดยการจั ด
อบรมให้ความรู้กับกลุ่ม เกี่ยวกับความสําคัญของตราสินค้าและจัดสนทนากลุ่มอีกครั้งเพื่อให้สมาชิกกลุ่มมี
ส่วนร่วมในการหาคุณค่าของตราสินค้า โดยใช้การสัมภาษณ์และการบันทึกบทสนทนา รวมถึงภาพถ่ายใน
การร่วมกิจกรรมอีกด้วย
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2. เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
กลุ่มจักสานบ้านปัวชัย มีตราสินค้าเพื่อที่มาผ่านกระบวนการสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์จากกลุ่ม
เองโดยสมาชิกสามารถจดจําและบอกที่มาของตราสินค้าได้ เห็นความสําคัญของตราสินค้าที่สามารถสร้าง
ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ไปสู่การรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภคและสร้างภาคภูมิใจในตราสินค้าของตน พัฒนา
วิธีคิดใหม่มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันและตอบสนองความต้องการของชุมชน
ส่วนผู้วิจัยได้บูรณาการงานนี้กับภารกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านเรียนการสอนรายวิชาการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ของนักศึกษาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ชั้นปีที่ 2 เข้ากับกระบวนการวิจัยใน
การค้นหาสร้างตราสินค้า โดยนักศึกษามีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาด้วยการจัดอบรมการให้
ความรู้ก่อนลงพื้นที่ให้สามารถปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยนักวิจัยได้ลงพื้นที่ และยังได้เชื่อมโยงกับพันธกิ จของ
มหาวิทยาลัย
3. เกิดผลในเชิงเศรษฐกิจ
ความสําคัญของตราสินค้าที่สามารถสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ไปสู่การรับรู้ในกลุ่ ม
ผู้บริโภคและภาคภูมิใจในตราสินค้าของตน โดยทางกลุ่มนําตราสินค้าไปดําเนินการจดทะเบียนการค้าโดย
ใช้ชื่อ “ปั๋วชัย” เพื่อให้สามารถใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจัดทําฉลากสินค้าพิมพ์ 4 สี 2 หน้า
และบรรจุภัณฑ์เป็นถุงพิมพ์สีเดียวขนาด 12x16 นิ้วและ 14x22 นิ้ว อีกด้วย
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้
การลงพื้นที่ในการได้มาซึ่งของกระบวนการที่ได้มาซึ่งคําที่ใช้สร้างตราสินค้าที่ใช้ในผลิตภัณฑ์นั้น
ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้วยเพื่อให้กระบวนนี้สามารถสร้างคุณค่าให้แก่ชุมชนเองและอีกทั้ง
สามารถบอกที่มาให้แก่คนภายนอกได้รับทราบได้ นักวิจัยต้องทําความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของ
ชุ มชนเป็ นหลั กและไม่ แ สดงความคิ ด เห็ นแทรกขนาดทํา กิ จกรรม เพื่อให้ค นในชุ ม ชนเกิ ดความมั่ น ใจ
และกล้าแสดงความคิดเห็น
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้ตราสินค้าผ่านการกระบวนการให้คุณค่าเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจักสาน บ้านปัวชัย
จ.น่าน
2. กลุ่มจักสานบ้านปัวชัยสามารถเข้าใจและเห็นความสําคัญร่วมกันของการมีตราสินค้าได้
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การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสําหรับการดูแลสุขภาพบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลม่อนดินแดง ตําบลท่าเสา อําเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์

สิทธิพร พรอุดมทรัพย์1
จักรพันธ์ ศรีสวัสดิ์1, สมเกียรติ ดอนทองแดง1, กัลยารัตน์ คําพรม1
บทคัดย่อ
งานวิ จั ย ชิ้ น นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่ น caretome ในโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
ระบบปฏิ บั ติ ก าร Android เพื่ อใช้ ใ นการคํ า นวณการวั ด ดั ช นี ม วลร่ า งกาย Body Mass Index (BMI)
และการนั บจํ า นวนก้า วเดิน (Pedometer) รวมไปถึงให้ ค วามรู้ ทางด้ า นการดู แลสุข ภาพและการออก
กําลังกายที่ถูกต้อง โดยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการวัดดัชนีมวลร่างกาย (BMI) ระหว่างก่อนและหลังการ
ใช้งานแอพพลิเคชั่น caretome และเพื่อศึกษาผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น caretome
ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาคือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลม่อนดินแดง ต.ท่าเสา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิ ตถ์
โดยพัฒนาแอพพลิเคชั่ นในรู ปแบบ SDLC 7 ขั้นตอน และทดลองใช้กับกลุ่ม ตัวอย่างประชากรในพื้ นที่
จํานวน 20 คน หลังจากให้กลุ่มตัวอย่างใช้งานแอพพลิเคชั่นเป็นระยะเวลา 4 เดือน ผลของค่าดัชนีมวล
ร่างกาย (BMI) เฉลี่ยก่อนการใช้แอพพลิเคชั่นอยู่ที่ 26.42 กก./ม.2 และหลังการใช้งานแอพพลิเคชั่น พบว่า
ค่า ดั ชนี มวลร่ า งกาย (BMI) เฉลี่ ยหลั งใช้ ง านมี ค่า อยู่ ที่ 25.39 กก./ม.2 และกลุ่ม ตัวอย่ า งมีค่ า ดั ชนี ม วล
ร่างกาย (BMI) ลดลง เฉลี่ยที่ 1.03 กก./ม.2 ผลการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ Dependent t-test เปรียบเทียบ
ผลการวั ดดั ชนี ม วลร่ า งกาย (BMI) พบว่ า ค่ า BMI ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งลดลงอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(p < 0.001) และมีผลรวมค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (4.46 ± 0.563)
คําสําคัญ : แอพพลิเคชั่น, ดัชนีมวลร่างกาย, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ, ม่อนดินแดง

1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ที่มาและความสําคัญ
ในปัจจุบันโทรศัพท์ เคลื่อ นที่เป็นเทคโนโลยี ที่ใช้งานง่ายและมีความสะดวกสบายในการพกพา
การเข้ า ใช้ ง านโทรศั พท์ เคลื่ อนที่ มี มากขึ้ นอย่ างแพร่ หลาย โดยสถิติจํานวนผู้ ใช้ ง านโทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่
สมาร์ทโฟนในประเทศไทย ช่วงไตรมาส 3 ปี 2561 กสทช (2561) พบว่า มีผู้ใช้มือถือมากถึง 124.63 ล้าน
เลขหมาย และในส่วนของภาครัฐ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ (2560) กล่าวถึง การกําหนดแผนพัฒนา
ประเทศผ่านนโยบาย Thailand 4.0 ในการพัฒนาเทคโนโลยีในกลุ่มสาธารณสุข ซึ่งมีส่วนสําคัญในการ
ปฏิรูประบบการดูแลสุขภาพผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น
ทั้งนี้ประเทศไทยมีสถานการณ์ภาวะโภชนาการเกินของประชาชน มีแนวโน้มที่สูงขึ้น กรมอนามัย
(2560) พบว่ า จากการศึ ก ษาวิ จั ย ปั ญ หาโภชนาการของสํ า นั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ พ.ศ.2559
ประชากรในประเทศไทยที่มี ส่วนสูงระดั บดี และรู ปร่างสมส่วนเพี ยงร้อ ยละ 64.2 และมีภาวะเริ่ มอ้ วน
และอ้วน ร้อยละ 13.1 และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2559) ได้เปิดเผย "รายงาน
สุขภาพคนไทย 2557" คือภาวะ "โรคอ้วน" ที่บั่นทอนสุขภาพคนไทยมากขึ้นเปรียบเทียบในระดับภูมิภาค
โดยคนไทยอ้วนสูงสุดเป็ นอันดับ 2 จากทั้งหมด 10 ประเทศอาเซียน รองจากประเทศมาเลเซีย ข้อมูล
ดั ง กล่ า วจะเห็ น ได้ ว่ า ปั ญ หาภาวะโภชนาการและปั ญ หาโรคอ้ ว นในประเทศไทยยั ง คงเป็ น ปั ญ หา
สาธารณสุขที่สําคัญที่จะต้องเร่งแก้ไข ทั้งนี้ผลเสียจากการเกิดโรคอ้วน นําไปสู่การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
(Non-communicable diseases, NCDs) อันเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารซึ่งเกิดขึ้นจากการขาด
ความสมดุ ลในการรั บประทานอาหาร ที่ได้รั บสารอาหารบางประเภทไม่ เพียงพอ หรือมากเกิ นความ
ต้องการ ส่งผลให้เกิดความผิดปกติภาวะโภชนาการเกินของประชากร จากการศึกษารายงานโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบลม่อนดินแดง (2559) พบว่า ข้อมูลจํานวนคนไข้โรคไม่ติดต่อเรื้อรังภายในพื้นที่จังหวัด
อุตรดิตถ์พบว่า ต.ท่าเสา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีจํานวนแนวโน้มของภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนเป็น
อันดับสูงที่สุดใน อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ร้อยละ 18.4
จากปั ญ หาโภชนาการดั ง กล่ า ว โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลม่ อ นดิ น แดง ต.ท่ า เสา
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ถือเป็นหน่วยงานหลักในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ตระหนักถึงภาวะ
โภชนาการเกินร่วมกับชุมชนม่อนดิ นแดง ต.ท่าเสา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิ ตถ์ได้ จัดทําพั นธกิ จ
สั มพั นธ์ ม หาวิ ท ยาลั ยกั บสั ง คม (University Engagement) โดยทํ า วิ จั ยร่ ว มกั นระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ และคนในชุ ม ชน ผู้ วิ จั ย จึ ง พั ฒ นาแอพพลิ เ คชั่ น การดู แ ลสุ ข ภาพบน
โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) ชื่อว่า caretome เพื่อใช้ในการคํานวณการวั ด
ดั ช นี ม วลร่ า งกาย Body Mass Index (BMI) และการนั บจํ า นวนก้ า วเดิ น (Pedometer) รวมไปถึ งให้
ความรู้ ทางด้ า นการดู แลสุ ข ภาพและการออกกํ า ลั งกายที่ ถูก ต้ อ ง ส่ ง ผลให้ เกิดประโยชน์ คื อการลดลง
ของสถานการณ์ภาวะโภชนาการเกินของประชาชนภายในชุมชนและสามารถต่อยอดไปถึงชุมชนอื่น ๆ
ในอนาคตอีกด้วย รวมไปถึงการเผยแพร่ผลงานในวงกว้างผ่านบริการ Google Play Store ต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่น caretome ในโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android เพื่อใช้ ใน
การคํานวณการวัดดัชนีมวลร่างกาย Body Mass Index (BMI) และการนับจํานวนก้าวเดิน (Pedometer)
รวมไปถึงให้ความรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพและการออกกําลังกายที่ถูกต้อง
2. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบผลการวัดดัชนี มวลร่างกาย Body Mass Index (BMI) ระหว่างก่ อน
และหลังการใช้งานแอพพลิเคชั่น caretome
3. เพื่อศึกษาผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น caretome
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลาวิจัย จํานวน 5 เดือน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 ถึง เดือนธันวาคม 2561
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าพื้นที่ในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างประชากรในพื้นที่จํานวน 20 คน และหน่วยงานของภาครัฐ
คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลม่อนดินแดง ต.ท่าเสา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
การดําเนินโครงการวิจัย
การวิจัยเชิง ประจั กษ์แ ละการวิ จัยเป็ นวิ จัยแบบมี ส่วนร่ วม (Participatory Research) มีระยะ
ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสํารวจและรวบรวมข้อมูล
ศึ ก ษาบริ บ ทของชุ ม ชนแบบ Snowball Sampling โดยเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
ทําการศึกษาตํารา เอกสาร การดูแลสุขภาพ ศึกษาบริบทเชิง ลึ ก กั บนั กวิ ชาการสาธารณสุ ขเชี่ ย วชาญ
ภายในพื้นที่
ระยะที่ 2 นําข้อมูลการที่ได้จากการเก็บรวบรวมในระยะแรกมาวิเคราะห์
วิธีการวิจัยในขั้นตอนนี้ คือ ผู้วิจัยทําการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในรูปแบบ System Development
Life Cycle : SDLC โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2544) ได้จําแนกส่วนประกอบทั้งสิ้น 7 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกําหนดปัญหา (Problem Definition) โดยศึกษาความต้องการองค์ประกอบ
พัฒนา
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ (Analysis) โดยความต้ องการประกอบด้วย ข้อมูลการดูแลสุ ขภาพ
การออกกํ า ลัง กาย การคํ า นวณหาค่ า BMI การบั นทึ ก การนั บก้ า วเดิ น (Pedometer) มี ส่วนติ ดต่ อ กั บ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลม่อนดินแดง ระบบนําทางกําหนดพิกัด (Geolocation service)
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบ (Design) โดยมีส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) ออกแบบฐานข้อมูล
(Normalization) การไหลของข้อมูล (DFD)
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development) โปรแกรมที่ใช้ โปรแกรม JDK (Java Development
Kit) โปรแกรม MIT Appinventor สําหรับพัฒนาแอพพลิเคชั่น เชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL ระบบ CMS
wordpress
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ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบ (Testing) นําแอพพลิ เคชั่นที่พั ฒนามาทําการทดลองใช้เพื่อทดสอบ
การใช้งานเบื้องต้นของระบบก่อน และหากมีการทํางานผิดพลาดก็จะแก้ไขใหม่จนกว่าจะได้ตามที่ต้องการ
ขั้นตอนที่ 6 การติดตั้ง (Implementation) นําแอพพลิเคชั่นอัพโหลดเข้าสู่ระบบ Google Play
Store เพื่อเผยแพร่แอพพลิ เคชั่นให้ก ลุ่มเป้าหมายที่สนใจ และการนําไปเป็ นเครื่ องมือในการวิ จั ยตาม
ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 7 การบํารุงรักษา (Maintenance)การตรวจสอบข้อมูลแก้ไขแอพพลิเคชั่นให้สมบูรณ์
ระยะที่ 3 เปรียบเทียบผลการวัดดัชนีมวลร่างกาย และความพึงพอใจของผู้ใช้
1. เปรียบเทียบผลการวัดดัชนีมวลร่างกาย Body Mass Index (BMI) ระหว่างก่อนและหลังการ
ใช้งานแอพพลิเคชั่น นําเสนอข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สถิติ Dependent
t-test ถือระดับนัยสําคัญที่ p-value < 0.05 จิราภา แสนเกษม (2545)
2. หาผลความพึ ง พอใจของผู้ ใช้ ง านแอพพลิ เคชั่ น ด้ วยค่ า เฉลี่ ย, SD แปลผลเป็ นระดั บความ
พึงพอใจ
สรุปผลการวิจัย
ผลการพัฒนาแอพพลิเคชั่น caretome ในโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android
สามารถติดตั้งแอพพลิเคชั่นผ่านบริการ Google Play Store (http://bit.ly/30p7Ibv) หน้าแรก
แอพพลิ เ คชั่ น แสดงดั ง ภาพที่ 1(a) หน้ า เมนู ต่ า ง ๆ ดั ง ภาพที่ 1(b) ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล การดู แ ลสุ ข ภาพ
การออกกํ า ลั ง กายดั ง ภาพที่ 1(c) การคํ า นวณหาค่ า BMI ดั ง ภาพที่ 1(d) การบั นทึ ก การนั บก้ า วเดิ น
(Pedometer) ดังภาพที่ 1(e )และมีส่วนติดต่อกับโรงพยาบาลระบบนําทางกําหนดพิกัด

1(a)

1(b)
1(c)
1(d)
1(e)
ภาพที่ 1 แอพพลิเคชั่น หน้าแรก 1(a), เมนูต่าง ๆ 1(b), หน้าข้อมูลการดูแลสุขภาพ 1(c),
หน้าคํานวณหาค่า BMI 1(d), หน้าการบันทึกการนับก้าวเดิน 1(e)

ผลเปรียบเทียบผลการวัดดัชนีมวลร่างกาย และความพึงพอใจของผู้ใช้
จากงานวิจัยมีจํานวนกลุ่มตัวอย่างประชากรในพื้นที่จํานวน 20 คน โดยข้อมูลทั่วไปพบว่ า เป็น
เพศชาย 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และเพศหญิง 14 คน ร้อยละ 70 แบ่งออกเป็ นช่วงอายุ อายุต่ํา กว่า
20 ปี จํานวน 2 คน ช่วงอายุ 20-30 ปี จํานวน 4 คน ช่วงอายุ 31-40 ปี จํานวน 6 คน ช่วงอายุ 41-50 ปี
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จํานวน 4 คน ช่วงอายุ 51-60 ปี จํานวน 3 คน และอายุมากกว่า 60 ปี จํานวน 1 คน โดยมีดัชนีมวลกาย
ชนิด อ้วนมาก จํานวน 3 คน ชนิดอ้วน จํานวน 9 คน น้ําหนักเกิน จํานวน 5 คนน้ําหนักปกติ จํานวน
3 คน โดยมี ค่า BMI เฉลี่ ยก่ อนการใช้แ อพพลิ เคชั่ นที่ 26.42 กก./ม.2 หลั ง จากให้ ก ลุ่ ม ตั วอย่ า งใช้ ง าน
แอพพลิเคชั่น ดังภาพที่ 2 เป็นระยะเวลา 4 เดือน ผลของค่าดัชนีมวลร่างกาย (BMI) ระหว่างก่อนและหลัง
การใช้งานแอพพลิเคชั่น พบว่า BMI เฉลี่ยหลังใช้งานมีค่าอยู่ที่ 25.39 กก./ม.2 และกลุ่มตัวอย่างมีค่า BMI
ลดลง เฉลี่ยที่ 1.03 กก./ม.2 ดังภาพที่ 3 หลังจากนั้นทําการเปรียบเทียบค่าดัชนีมวลร่างกายก่อนและหลัง
การใช้งาน ดังตารางที่ 1

ภาพที่ 2 การทดลองใช้งานแอพพลิเคชั่น

ภาพที่ 3 ค่าเฉลี่ยดัชนีมวลร่างกาย (BMI)

ตารางที่ 1 เปรี ยบเที ยบผลการวั ดดั ชนีม วลร่ า งกาย Body Mass Index (BMI) ระหว่ า งก่ อนและหลั ง
การใช้งานแอพพลิเคชั่น caretome
ผลการทดสอบ

คะแนนสอบ
เฉลี่ย

S.D.

BMI ก่อนการใช้งานแอพพลิเคชั่น

26.42

3.17

BMI หลังการใช้งานแอพพลิเคชั่น

25.39

3.13

t

p-value

5.932

< 0.001

จากตารางที่ 1 เปรี ยบเที ย บผลการวั ด ดั ชนี ม วลร่ า งกาย Body Mass Index (BMI) ระหว่ า ง
ก่อนและหลังการใช้งานแอพพลิเคชั่น พบว่า ค่า BMI ของกลุ่มตัวอย่างลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติ
(p < 0.001)
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ตารางที่ 2 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น
เฉลี่ย

S.D.

ระดับการ
ประเมิน

ความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา

4.33

.645

มากที่สุด

ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา

4.21

.485

มาก

มีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน

4.52

.508

มากที่สุด

แอพพลิเคชั่นสะดวกในการใช้งาน

4.61

.609

มากที่สุด

แอพพลิเคชั่นช่วยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยต่าง ๆ ได้ดี

4.33

.595

มากที่สุด

ในภาพรวม มีความพึงพอใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่น
ดูแลสุขภาพ

4.58

.502

มากที่สุด

ยินดีที่จะโหลดแอพพลิเคชั่นดูแลสุขภาพ

4.67

.595

มากที่สุด

4.46

.563

มากที่สุด

รายการความพึงพอใจ ข้อคําถาม

รวมค่าเฉลี่ย

จากตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยและร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มผู้ใช้งาน พบว่า ผลรวมค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากที่สุด (4.46 ± 0.563) โดยคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจที่จะโหลดแอพพลิเคชั่นดูแลสุขภาพมี
คะแนนสูงสุด และอยู่ในระดับมากที่ สุด (4.70± 0.535) และหัวข้อที่มีระดับความพึงพอใจน้อยที่ สุดคื อ
ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา มีคะแนนเฉลี่ย (4.21± 0.485)
อภิปรายผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
ปั จ จั ยความสํ า เร็ จของแอพพลิ เคชั่ น caretome เกิ ด จากการที่ ชุม ชนมี ส่ ว นร่ วมในงานวิ จั ย
(Partnership) ตั้งแต่เริ่มต้นโดยชุมชนตระหนักถึงปัญหาสถานการณ์ ภาวะโภชนาการเกินของชุมชนใน
ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน โดยมีค่า BMI เฉลี่ยเดิมอยู่ที่ 26.42 กก./ม.2 และเมื่อมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่นขึ้น
พร้อมกับการส่งเสริม การใช้งานแอพพลิ เคชั่ นจากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุ ขภาพประจําตํา บลพบว่ า
ค่า BMI เฉลี่ยหลังใช้งานกลุ่มตัวอย่างมีค่าลดลงอยู่ที่ 25.39 กก./ม.2 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ในส่วนของความพึงพอใจของผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่น caretome ผลรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่ สุ ด (4.46 ± 0.563) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ปิ่ น ทอง ทองเฟื่ อ ง (2558) ที่ ได้ ทํ า การพั ฒ นา
แอพพลิเคชั่น เรื่อง รักสุขภาพ ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.45 ± 0.620)
เนื่ อ งจากการใช้ แ อพพลิ เ คชั่ น ที่ ผู้ วิ จั ย สร้ า งขึ้ น มี ค วามสะดวกในการใช้ ง าน ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด
(4.61 ± 0.609)
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ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยควรเพิ่มช่องทางการใช้งานให้หลากหลายยิ่งขึ้น เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่
ในระบบปฏิบัติการ iOS หรือในรูปแบบ web application เป็นต้น
ประโยชน์ที่ได้รับ
ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิ จัยแบ่งได้ ดังนี้ 1) ประโยชน์ต่อตัวชุมชนการลดลงของสถานการณ์
ภาวะโภชนาการเกิ นของประชาชนภายในชุม ชน 2) โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุข ภาพตํ า บลสามารถลดงบ
รักษาพยาบาลที่เกิดจากโรคอ้วนและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้ 3) ทั้งนี้ผลการเผยแพร่แอพพลิเคชั่น
ในวงกว้ า งผ่ า นบริ ก าร Google Play Store ณ วั น ที่ 19 พฤษภาคม 2562 มี ติ ด ตั้ ง ใช้ ง านมากกว่ า
243 ครั้ ง จึ ง เชื่ อได้ ว่า การพั ฒ นาแอพพลิ เคชั่ น caretome จะทํ า ให้ เกิ ด ผลการลดโรคอ้ ว นต่ อ สั ง คม
(Social impact) ต่อไปในอนาคต
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กรมอนามัย. (2560). รายงานประจําปี 2560 กรมอนามัย. โรงพิมพ์กลาง: กรุงเทพฯ.
กสทช. (2561). รายงานสภาพตลาดโทรคมนาคม ประจํ า ไตรมาสที่ 3 ปี 2561. สื บ ค้ น จาก
http://www.nbtc.go.th
จิราภา แสนเกษม และคณะ. (2545). การวิจัยทางธุรกิจ. พิทักษ์อักษร: กรุงเทพฯ.
ปิ่นทอง ทองเฟื่อง. (2558). การพั ฒนาแอพพลิ เคชั่ น บนแอนดรอยด์ เรื่อง รักสุขภาพ. การประชุ ม
วิ ช าการระดั บ ชาติ ก ารจั ด การเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมครั้ ง ที่ 1. มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
มหาสารคาม.
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลม่ อ นดิ นแดง. (2559). รายงานภาวะเกิ ด การโรคไม่ ติ ดต่ อ เรื้ อ รั ง
ประจําปี 2559. สืบค้นจาก https://utostore.moph.go.th
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2559). คนไทยเป็นโรคอ้วนอันดับ 2 ของอาเซียน.
สืบค้นจาก https://www.thaihealth.or.th
สํ า นั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ (2560). สรุ ป Thailand 4.0 ด้ า นสาธารณสุ ข . สื บ ค้ น จาก
https://ict.moph.go.th
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2554). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. ซีเอ็ดยูเคชั่น: กรุงเทพฯ.

52

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

การพัฒนาแผนธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานของทุเรียนหลงลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์

ภาศิริ เขตปิยรัตน์1
วิสุทธิ์ สุขบํารุง1, สินีนาถ วิกรมประสิทธิ1, สุกัญญา สุจาคํา1,
ธิดารัตน์ เหมือนเดชา1, เพิ่มศักดิ์ พันธ์แตง1, นันท์มนัส หอมเพียง1, กรรมณิการ์ ธรรมสรางกูร
บทคัดย่อ
การวิ จัย เรื่ อ งการพั ฒ นาแผนธุ ร กิ จ ในห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของทุ เรี ย นหลงลั บแลจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาแผนธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานของทุเรียนหลงลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์
ในพื้นที่ 3 ตําบล ประกอบด้วย ตําบลแม่พูล ตําบลนานกกก และตําบลบ้านด่านนาขามมีวิธีดําเนินงานที่
สอดคล้ องกั บวั ตถุ ประสงค์แ บ่ ง เป็ น 2 ระยะ ได้ แ ก่ 1) การรวบรวมข้ อ มู ลการบริ หารจั ดการธุ ร กิ จ ใน
3 พื้นที่ เพื่อศึกษาข้อมูลด้านการตลาด การจัดการ การผลิตและการเงินในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจเกษตร
ทุเรียนหลงลับแล 2) การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้แนวทางการนําแผนธุรกิจไปใช้
การรวบรวมข้อมูลงานวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องการสัมภาษณ์
ระดับลึก (In-depth Interview) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) การสนทนากลุ่ม
(Focus Group Discussion) และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิ จัยพบว่ า แผนธุรกิ จของธุร กิ จเกษตรทุ เรี ยนหลงลับแล ภายหลั ง การวิเคราะห์ ปั จ จั ย
ภายในและภายนอก ด้วยเทคนิค SWOT สามารถนําไปใช้ในการกําหนดพันธกิจ วัตถุประสงค์และบทสรุป
ผู้บริหาร การวิเคราะห์ ความเจริ ญเติ บโต ส่วนแบ่งตลาด รวมทั้ง การสร้างกลยุ ทธ์ ทางธุ รกิ จ ที่ มี ค วาม
สอดคล้ องกั บสภาพบริ บทของแต่ ละพื้ นที่ ประกอบด้ วย ด้านการตลาด การจัดการ การเงิน การผลิ ต
และการบริ หารความเสี่ ยง อี กทั้ ง ผลการวิ เ คราะห์ ก ารทดลองใช้ แ ผนธุ ร กิ จ สามารถกํ า หนดกลยุ ท ธ์
การตลาดตามความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่ ดังนี้ ตําบลแม่พูล เนื่องจากเป็นจุดที่มีการซื้อขายทุเรียนใน
ปริมาณมาก สามารถกําหนดเป็นตลาดกลางของจังหวัด หรือ สร้างเป็น HUB ของตลาดทุเรียนได้ ตําบล
นานกกก เป็ นศู นย์ ร วมแหล่ ง ผลิ ตทุ เรี ยนหลงลั บแล และผลไม้ ป ระจํ า จั ง หวั ดชนิ ด อื่ น เช่ น ลางสาด
ลองกอง เนื่องจากมีพื้นที่ในการปลูกจํานวนมาก ส่วนตําบลบ้านด่านนาขาม ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ ทาง
1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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การค้าของจังหวัดด้านแหล่งจําหน่ายทุเรียน เพราะมีพื้นที่ขายทุเรียนบนถนนสาย 11 หรือ บริเวณถนน
สายพิษณุโลก-เด่นชัย ซึ่งถือเป็นพื้นที่หน้าด่านในการพบปะกับลูกค้าต่างจังหวัดหรือผู้สัญจรไปมา
คําสําคัญ : แผนธุรกิจ, ห่วงโซ่อุปทาน, ทุเรียนหลงลับแล
บทนํา
ประชากรในประเทศไทยส่ ว นใหญ่ มี อ าชี พ ภาคบริ ก ารและการค้ า หรื อ นอกภาคการเกษตร
มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 58.01 รองลงมาเป็ น ผู้ ทํ า งานในภาคเกษตรกรรม คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 41.99
(สํานักงานสถิติแห่งชาติ. 2558) ทั้งนี้ ภายใต้บริบทสภาพแวดล้อมของประเทศนั้นได้ให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาด้านความเป็นอยู่ของคนในชุมชนด้วยขับเคลื่อนนโยบายหรือแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อให้
เกิดความยั่งยื นในการดํารงชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการเกษตรที่ยังคงเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้าง
อาชีพให้กับคนในชุมชนด้วยการนําภูมิปัญญาไปใช้ในการสร้างผลผลิตทางการเกษตรเพื่อความอยู่รอดใน
การดํารงชีวิตของตนเอง
จังหวัดอุตรดิ ตถ์ถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างโดยลักษณะภูมิประเทศของ
จังหวั ดประมาณ 60 % ของพื้นที่ ทั้ ง หมดเป็ นภู เขาสูง และที่ สูง ตั้ ง อยู่ ในบริ เวณทางด้า นเหนื อและทาง
ตะวันออกของจั งหวั ด ซึ่งถือเป็ นแหล่ ง ปลู ก ไม้ ผ ลเศรษฐกิ จที่ สํา คั ญของจั ง หวั ด เช่น ทุเรียน ลองกอง
ลางสาดมังคุด โดยแหล่งผลิตส่วนใหญ่อยู่ในเขตอําเภอเมือง และ อําเภอลับแลซึ่งเป็นพื้นที่สําคัญในภาค
การเกษตรของจังหวัด (จังหวัดอุตรดิตถ์. 2559. ออนไลน์)
แต่อย่างไรก็ตามการประกอบธุรกิจเกษตรทุเรียนหลงลับแล โดยที่ผ่านมายังคงพบกับปัญหาการ
ขาดประสบการณ์ด้านการทํางานเชิงรุกของธุรกิจในเชิงพาณิชย์ ขาดการวางแผนกระบวนการจัดการ
ระบบการทํางานไม่ชัดเจน ขาดการนําแผนธุรกิจมาสร้างสมรรถนะในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ สาเหตุเกิด
จากการไม่มีความรู้ทางด้านการตลาด การเงิน การบริหารจัดการ การผลิตที่ยังไม่สามารถควบคุมคุณภาพ
ทุเรียนและไม่มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งนับเป็นปัญหาสําคัญในการประกอบธุรกิ จ
เกษตรทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุให้คณะผู้วิจัยสนใจศึกษาเพื่อให้เกิ ดการ
พัฒนาธุรกิจเกษตรทุเรียนหลงลับแล และการสร้างโอกาสด้านความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อ ศึ กษาแนวทางพั ฒ นาแผนธุ ร กิ จในห่ วงโซ่ อุ ปทานของทุ เรี ย นหลงลั บ แลจั ง หวั ด อุ ต รดิ ตถ์
ในพื้นที่ 3 ตําบล ประกอบด้วย ตําบลแม่พูล ตําบลนานกกก และตําบลบ้านด่านนาขาม
ขอบเขตการวิจัย
การวิ จัย ครั้ ง นี้ มี ข อบเขต 4 ด้ า น คื อ 1) เนื้ อ หาเน้ น ประเด็ น การมี ส่ ว นร่ ว ม และแผนธุ ร กิ จ
2) ระยะเวลาวิจัย จํานวน 1 ปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 ถึง เดือนเมษายน 2560 3) พื้นที่ในการวิจัย
คือ จังหวัดอุตรดิตถ์ ในพื้นที่ 3 ตําบล ประกอบด้วย ตําบลแม่พูล ตําบลนานกกก และตําบลบ้านด่ าน
นาขาม) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ แกนนําและสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนหลงลับแลจํานวน 30 คน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ผู้ วิจัยศึ ก ษาแนวคิ ดทฤษฎี ตลอดจนเอกสารและงานวิ จั ยต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งจากนั ก วิ ช าการ
หลายท่าน ได้แก่ ธงชัย สันติวงษ์ (2550) วิชิต อู่อ้น (2552) ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2552) Kotler
(1999) McCarthyand William (1984) William and Edmund (2003) สามารถแสดงดังภาพ 1
การจัดการ
องค์กร
การผลิต
การเงิน
และบัญชี
การตลาด
การบริหาร
ความเสี่ยง

แผนธุรกิจ
และรูปแบบกลไก
การตลาด
กลุ่มเกษตรกร
ตําบลแม่พูล
กลุ่มเกษตรกร
ตําบลบ้าน
ด่านนาขาม

การลดความเสียเปรียบ
ในห่วงโซ่อุปทาน
ของทุเรียนหลงลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์

กลุ่มเกษตรกร
ตําบลบ้านนานกกก

กลไกตลาด
ทุเรียน
หลงลับแล

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดดการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิ จัยครั้ ง นี้ เป็ นการวิ จัยเชิ ง คุ ณภาพและการวิ จัย เป็ นวิ จั ยแบบมี ส่ว นร่ วม (Participatory
Research) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แกนนําและสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกทุเรียนหลงลับแล ใน 3 พื้นที่ประกอบด้วย
ตําบลแม่พูล ตําบลนานกกก และตําบลด่านนาขาม จํานวน 30 คนได้มาโดยการสุ่มแบบเสนอแนะที่ เห็น
พ้ อ งกั น (Snowball Sampling) หน่ วยงานภาครั ฐ และภาคเอกชน จํ านวน 6 คน เลื อกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling)เครื่องมือ ที่ ใช้ ในการเก็ บข้อมู ล ได้แก่ แนวทางการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์
เชิงลึก เพื่อศึกษาการดําเนิ นการด้านการตลาด การจัดการ การผลิตและการเงินในห่วงโซ่อุปทานของ
ธุรกิจเกษตรทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาแผนธุรกิจซึ่งมีขั้นตอน
ดังนี้ การจัดเวทีเสวนาและการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อศึกษาข้อมูลธุรกิจเกษตรทุเรียนหลงลับแลแล้วนําไป
สังเคราะห์เป็นร่างแผนธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจเกษตรทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการ
นําร่างแผนธุรกิจในโซ่อุปทานของธุรกิจเกษตรทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เสนอแก่ชาวสวนหรือ
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เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลงลับแลแล้วร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล การพิจารณาปรับปรุง หรือแก้ไข
ให้เหมาะสมต่อการนําไปประยุกต์ใช้ในแต่ละพื้นที่
สรุปผลการวิจัย
ผลการศึ กษาภายใต้ ความร่ วมมื อ ของผู้ มี ส่ว นได้ เสี ย ทั้ ง ภายในและภายนอก ได้ แ ก่ แกนนํ า
และสมาชิก
SWOT
สิ่งที่พบ
- ความรู้ความชํานาญและภูมิปัญญาในการปลูกทุเรียนบนภูเขาของเกษตรกร
- ทุเรียนหลงลับแลมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวทั้งในด้านรูปทรง รสชาติ เนื้อสัมผัส
จุดแข็ง
และกลิ่นหอมอ่อน
(Strength)
- ราคาของทุเรียนหลงลับแลมีราคาสูง และยังอยู่ในความต้องการของตลาด
- มีการทํางานแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย
- ขาดเทคโนโลยี ด้า นการผลิ ตหรื อ นวั ตกรรมที่ จะเข้ า มาช่ วยป้อ งกั น แมลง
จุดอ่อน
และโรคที่เกิดกับทุเรียน
(Weakness)
- คนกลางทางการตลาดค่ อ นข้ า งมาก ทํ าให้ เกิ ด การเสี ยเปรี ย บในห่ ว งโซ่
อุปทาน
- การสนั บสนุ น และการส่ ง เสริ ม ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ในการพั ฒ นาด้ า น
คุณภาพการผลิตและการรณรงค์การขายทุเรียนคุณภาพ
โอกาส
- เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลงลับแลมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(Opportunity)
จากการอบรมที่จัดโดยภาครัฐหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มเอง
- ความมีชื่อเสียงของทุเรียนหลงลับแล สามารถสร้างอัตลักษณ์ให้กับทุเรียนได้
- การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถควบคุมได้
อุปสรรค
- การไม่สามารถพยากรณ์ปริมาณผลผลิตในแต่ละปีทําให้การวางแผนธุรกิ จ
(Threat)
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- ขาดข้อมูลเพื่อให้ประกอบการพิจารณาหรือตัดสินใจทางธุรกิจ
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ SWOT
กลุ่ ม เกษตรกรผู้ ปลู ก ทุ เรี ย นหลงลั บแล ผู้ จัดจํ าหน่ า ย หน่ วยงานภาครั ฐและเอกชนที่ มี ค วาม
ร่ วมมือในการดํ า เนิ น การ ในด้ านการแลกเปลี่ ยนข้ อ มู ล องค์ค วามรู้ จากการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
การจัดการธุรกิจ ได้แก่ ด้านการตลาด การจัดการ การผลิตและการเงิน เพื่อให้เกิดความรู้ในภาพรวมทาง
ธุรกิจและการนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติงานจริงของสมาชิก ตลอดจนข้อเสนอแนะ
ที่ เป็นประโยชน์ผ่านเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมภายใต้ความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ด้วยการจัดทําแผนธุรกิจ เริ่มตั้งแต่ บทสรุปผู้บริหาร การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของ
การประกอบธุรกิจเกษตรทุเรียนหลงลับแล การออกแบบกลยุ ทธ์ ธุรกิจ การดําเนินกลยุทธ์ รวมถึงการ
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วางแผนความเสี่ยง ทั้งนี้ ถือเป็นการดําเนินการภายใต้การทํางานแบบมีส่วนร่วม และความสอดคล้องของ
บริ บทพื้ น ที่ กั บ สภาพแวดล้ อ มที่ ส่ง ผลให้ เกิ ด การประกอบธุ ร กิ จ เกษตรทุ เ รี ย นหลงลั บแลอย่ า งยั่ ง ยื น
การเสวนากลุ่มการทําแผนธุรกิจ วิเคราะห์สภาพปัจจัยภายในและภายนอกธุรกิจด้วยเทคนิค SWOT
ภายหลังการดําเนินงานเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจของธุรกิจเกษตรทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
เป็ นที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึง นํ าไปสู่ก ารปฏิ บั ติง านและการประเมิ น ผลการดํ า เนิ นงาน ซึ่ง พบว่ าภายหลั ง
การดําเนินการนั้นเกษตรกรสามารถประกอบการได้ดีขึ้ น โดยสามารถวัดได้จากการมียอดขายทุ เรี ยน
ที่ต่อเนื่อง ปัญหาสินค้าไม่มีคุณภาพลดลง อย่างน้อย 2-3 ราย สอดคล้องกับแนวคิดของวิชิต อู่อ้น (2552)
ที่สรุปว่า การกําหนดกรอบแนวคิด หรือแนวทางการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในการดําเนินธุรกิจ
ที่ผู้ประกอบการต้องตอบตัวเองให้ได้คือผู้ประกอบการต้องการธุรกิจเพื่ออะไรและต้องมีการพัฒนาธุรกิจ
ด้วยการนําแผนธุรกิจมาใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการทํางานจึงจะประสบความสําเร็จทางธุรกิจ
นอกจากนี้ สามารถสรุปกระบวนการทํางานได้ดังนี้ การวางแผน (Plan) จะเน้นการคิดแบบมี
ส่วนร่วม คือ ร่วมคิดร่วมทํา เพื่อนําไปสู่การวิเคราะห์แบบบูรณาการด้วยการนําแผนธุรกิจที่ได้ไปสู่ ภาค
การปฏิบัติ (Do) ผ่านการสนับสนุนส่งเสริมจากคณะวิจัยและหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
เพื่อให้เกษตรกรผู้ ปลูกทุ เรี ยนหลงลั บแลสามารถอยู่รอดด้วยตั วเอง จึงจัดให้มีการตรวจสอบ (Check)
ตนเองและกลุ่มว่าสามารถปฏิบัติงานตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามแผนจะต้องจัดประชุม
เพื่อร่วมกันทวนสอบและปรับปรุงใหม่ (Action) หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป เช่น ภาวะภัยแล้ง ไฟไหม้
หรือโรคในทุเรียน เป็นต้น
ผลการศึกษาแผนธุรกิจของธุรกิจเกษตรทุเรียนหลงลับแล พบว่า ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
และภายนอก ด้วยเทคนิค SWOT สามารถนําไปใช้ในการกําหนดพันธกิจ วัตถุประสงค์ การวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค มากําหนดเป็นบทสรุปผู้บริหาร จากนั้นวิเคราะห์ความน่าสนใจใน
แต่ละพื้นที่ การวิเคราะห์ความเจริญเติบโต ส่วนแบ่งตลาด รวมทั้งการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีค วาม
สอดคล้ อ งกั บ สภาพบริ บทของแต่ ล ะพื้ น ที่ แล้ วนํ า ผลการวิ เคราะห์ ดั ง กล่ า วมาเขี ย นไว้ ในแผนธุ ร กิ จ
ประกอบด้ ว ยรายละเอี ย ดด้ า นการตลาด การจั ดการ การเงิ น การผลิ ตและการบริ หารความเสี่ ย ง
แล้วนําไปทดลองใช้ โดยได้ทําการกําหนดกลยุทธ์การตลาดตามความโดดเด่นของแต่ละพื้นที่ ดังนี้ ตําบล
แม่พูล เนื่องจากเป็นจุดรับซื้อและขายทุเรียนขนาดใหญ่ของจังหวัดที่มีคนกลางทางการตลาดทั้งภายใน
และนอกจังหวัด สามารถกําหนดเป็นตลาดกลางในพื้นที่ได้ หรือ สร้างเป็น HUB เพื่อรองรับความต้องการ
ซื้อที่มีจํานวนมากได้ ตําบลนานกกก เป็นศูนย์รวมแหล่งผลิตทุเรียนหลงลับแล เพราะมีพื้นที่ในการปลูก
ทุเรียนและมีล้งในพื้นที่ (คนกลางในพื้นที่) จํานวนมาก สําหรับใช้เป็นแหล่งกระจายทุเรียนหลงลับแลไปยัง
จุดรับซื้อทั้งภายในและต่างจังหวัด และยังเป็นพื้นที่แหล่งผลิตสําคัญของจังหวัดซึ่งไม่เฉพาะทุเรียน แต่ยังมี
ผลไม้อื่น ๆ เช่น ลางสาด หรือ ลองกอง ส่วนพื้นที่ตําบลบ้านด่านนาขาม เนื่องจากเป็นพื้นที่จุดยุทธศาสตร์
ทางการค้าของจังหวั ด คือ มีพื้นที่ขายทุ เรียนบนถนนสาย 11 หรือ บริเวณถนนสายพิษณุ โลก-เด่ น ชั ย
ซึ่งถือเป็นพื้นที่ หน้าด่า นในการพบปะกั บลูกค้า ต่างจัง หวั ด ดังนั้น จึงมีความจําเป็นที่จะต้องขายสิ นค้ า

57

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

คุณภาพ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการร้องเรียนโดยเฉพาะสื่อออนไลน์จนทําให้จังหวัดอุตรดิตถ์เสียชื่อเสียงจาก
การขายทุเรียนที่ไม่มีคุณภาพและไม่เป็นธรรมกับลูกค้า
จากผลทดลองใช้แผนธุรกิจของธุรกิจเกษตรทุ เรียนหลงลับแลในแต่ละพื้นที่พบว่า การบริหาร
จัดการของธุรกิจเกษตรทุเรียนหลงลับแลจะมีลักษณะเด่นเฉพาะพื้นที่ โดยส่วนใหญ่การกระจายสินค้ามัก
มีคนกลางทางการตลาดเข้ามาช่วย แต่ปัจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
จึงส่งผลให้เกษตรกรมีมุมมองที่กว้างขวางมากขึ้น อีกทั้ง การสนับสนุนของภาครัฐ ที่เข้ามากระตุ้นด้าน
ความรู้ต่าง ๆ ทําให้การทําธุรกิจเกษตรเริ่มมีแบบแผนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ความสามารถในการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลข่าวสารจะช่วยเป็นเครื่องมือสําคัญแก่เกษตรกรในการสร้างคุณค่า (Value Creation) และการ
สร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ได้ ทั้งนี้ สามารถแสดงแผนที่ผลลัพธ์ของโครงการดังนี้
ตารางที่ 2 แผนที่ผลลัพธ์ของโครงการ
ปัจจัยนําเข้า
กระบวนการ
ผลผลิต
ผลลัพธ์
- การขายสินค้า เริ่มมีการใช้
- แกนนําสมาชิก
- การอบรมเพิ่มพูน - รายได้ที่เพิ่มขึ้น
ผู้ปลูกทุเรียน
ความรู้ทางธุรกิจ
ของเกษตรกร
สติ๊กเกอร์เพื่อบ่งบอกตัวตน
หลงลับแล
ผู้ปลูกทุเรียน
ของผู้ขายและใช้เป็นช่อง
เรื่อง การตลาด
หลงลับแล
ทางการรับประกันหลัง
- องค์ความรู้
การเงิน
ด้านแผนธุรกิจ
การผลิต และการ - การแยกค่าใช้จ่าย
การขาย
การจัดการ
บริหารความเสี่ยง
ระหว่างค่าใช้จ่าย - สมาชิกสามารถขายทุเรียน
การผลิตทุเรียน
- อบรมการผลิต
ส่วนตัวและ
หลงลับแลอย่างต่อเนื่อง
คุณภาพ
ค่าใช้จ่ายใน
ตลอดฤดูกาล
ทุเรียนคุณภาพ
การผลิต
- เครือข่ายความ
- ทดลองใช้แผน
- การเพิ่มช่องทางการจัด
ร่วมมือของ
ธุรกิจ
- การแลกเปลี่ยน
จําหน่าย การติดต่อสื่อสาร
ทุกภาคส่วน ได้แก่ - ติดตามผลการใช้
เรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายทุเรียน
เกษตรกร ภาครัฐ
แผนธุรกิจ
ระหว่างสมาชิก
หลงลับแลผ่านทางสื่อ
ภาคเอกชนและทีม
ผู้ปลูกทุเรียน
ออนไลน์ เช่น Line FB
วิจัย
หลงลับแล
- การบริหารความเสี่ยง คือ
การเกิดบริหารจัดการ
ระบบน้ําธรรมชาติโดย
ความร่วมมือของทุกฝ่าย
ในการสร้างฝายกั้นน้ํา
เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง
หรือ ไฟไหม้
ทั้งนี้ จากผลการดําเนินงานทําให้เกิดแนวทางขยายผลสู่การนําแผนธุรกิจไปใช้ในธุรกิจเกษตร
เชิงพาณิชย์ ดังนี้
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1. ด้ า นการตลาด เกิ ดการพั ฒนาให้ มีก ารบริ หารจั ดการเชิง ระบบในการขายทุ เรี ย นโดยผ่ า น
สมาชิ ก กลุ่ ม ที่ ร่ ว มกั นออกแบบตราสั ญ ลั ก ษณ์ ข องกลุ่ ม เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ส่ ว นประกอบในการทํ า สติ๊ ก เกอร์
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของผู้ขายและสร้างช่องทางการรับประกันทุเรียนหลังการขายหากผู้ซื้อเจอ
สินค้าไม่มีคุณภาพ
2. การพัฒนาช่องทางการติดต่ อสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ที่ทําให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว
และประหยัดค่าใช้จ่ายผ่าน ไลน์ หรือ เฟสบุ๊ค
3. ด้ า นการผลิ ตทุ เรี ยนคุ ณภาพภายใต้ ก ารสนั บสนุ นขององค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํ า บลในพื้ น ที่
ร่ ว มกั บ นั ก วิ จั ย จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ ในการจั ด ฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ ห รื อ จั ด เวที เ สวนา
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งดําเนินการในหลายรูปแบบ อาทิ การเข้าศึกษาเรียนรู้ตามสวนของปราชญ์ ใน
พื้นที่ หรือ การจัดศึกษาดูงานตามจังหวัดต่าง ๆ เช่น จันทบุรี การให้ความรู้ในประเด็นที่เป็นที่สนใจของ
เกษตรกร หรือ การอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกทุเรียนคุณภาพแก่เกษตร ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
ผลิตทุเรียนคุณภาพออกจําหน่ายในตลาด
4. การบริหารความเสี่ยงภายใต้ความร่วมมือของฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการสร้างฝายกั้นน้ํา ที่กระจาย
ตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อช่วยป้องกันพื้นที่หากเกิดภัยแล้ง หรือ ไฟไหม้

ภาพที่ 2 บรรยากาศการปฏิบัติการ
การอภิปรายผล
ปัจจุบันผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาแผนธุรกิจร่วมกับกลุ่ม
เกษตรกรใน 3 พื้นที่ ได้ถูกนํามาพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ดําเนินธุรกิจ (วิชิต อู่อ้น, 2552) ของกลุ่มเกษตรกร
ในแต่ ละพื้ นที่ ดังนี้ 1) กลุ่มเกษตรกรตํ า บลแม่ พูล นอกจากการพัฒ นาด้ า นการตลาดแล้ วยั ง มี การนํ า
แนวทางของแผนบริ ห ารความเสี่ ย งมาใช้ โ ดยได้ ร่ ว มศึ ก ษาวิ จั ย กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์
และหน่ วยงานภาครั ฐ เช่ น สํ า นั ก งานป้ อ งกั นและบรรเทาสาธารณภั ย ในการพั ฒนาระบบพยากรณ์
และแจ้ง เตื อนภั ยพิ บัติ เพื่อลดความเสี ย หายอั นเกิ ดจากภั ยธรรมชาติ ประจํา พื้ นที่ ทั้งน้ํา ท่ วม ภัยแล้ ง
และไฟป่า ส่งผลกระทบต่อผลผลิต 2) กลุ่มเกษตรกรตําบลนานกกก ได้นําแนวทางของแผนการผลิตมา
ประยุกต์ใช้ โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในการรับประกันคุณภาพผลผลิตโดยการขึ้นทะเบียน
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สิ่ งบ่ ง ชี้ ทางภู มิศ าสตร์ (Geographical Indication : GI) ให้ กับกลุ่ มเกษตรกรผู้ ปลู ก ทุ เรี ยนหลงลั บ แล
เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ขายและผู้บริโภคทุเรียนที่มาจากแหล่งจําหน่ายในพื้นที่ตําบลนานกกก
3) กลุ่มเกษตรกรตํ า บลบ้า นด่ านนาขาม ได้นํา แนวทางของแผนการตลาดมาใช้ ยกระดั บการขายของ
เกษตรกรในพื้นที่ โดยการรวมกลุ่มกันขายผลผลิตทุเรียนโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง อีกทั้ง มีการร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กลุ่มกันกําหนดมาตรฐานคุณภาพทุเรียน เพื่อควบคุมมาตรฐานของทุเรียนใน
พื้ นที่ ป้ องกันปั ญหาทุ เรี ยนสวมสิ ทธิ์ หรื อ การขายทุ เรี ย นไม่ ได้ คุ ณภาพ เป็ นสร้า งความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ
ผู้บริโภค รวมทั้งธํารงรักษาชื่อเสียงของการค้าขายผลไม้ประจําจังหวัดอุตรดิตถ์อีกด้วย
นอกจากนี้ การดําเนินงานที่มีการนําแผนธุรกิจมาประยุกต์ใช้กับการประกอบธุรกิจเกษตรทุเรียน
หลงลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สําหรับการทําตลาดตามแนวคิดการค้าที่เป็นธรรมสามารถสรุปการดําเนินงาน
ได้(ธงชัย สันติวงษ์, 2550) ดังนี้
1. ด้านความสามารถในการตอบสนองลูกค้าภายใต้การค้าที่เป็นธรรม
ผลลัพธ์ที่ต้องการคือความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มีพฤติกรรม
การซื้อที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2552) ดังนั้น จําเป็นต้องสร้างแนวทาง
หรือแผนธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงลงไป เช่น การจําหน่ายทุเรียนหลงลับแลออนไลน์ ต้องเน้นการให้ ข้อมู ล
ข่าวสารที่ถูกต้อง อัพเดท ชัดเจนและตรวจสอบได้ การขายแบบคนกลางการค้าปลีก ต้องมีการสาธิ ต
การแกะทุเรียนระหว่างการขาย เพื่อให้ลูกค้าสามารถชิม หรือสอบถามได้โดยตรง ทั้งนี้ การดําเนินการ
ตามแผนธุรกิจแต่ละรูปแบบ ถือเป็นความสามารถในการใช้ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจเป็นตัวช่วยในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจ นั่นคือความพยายามเปลี่ยนความรู้ความชํานาญเกี่ยวกับทุเรียนหลงลับแลเป็นมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้ได้ภายใต้การค้าที่เป็นธรรม คือ ไม่หลอกลวงลูกค้า และ หากเจอทุเรียนไม่มีคุณภาพสามารถ
แลกคืนได้ทั้งเงินสด หรือ แลกเป็นทุเรียนหลงลับแลก็สามารถทําได้
2. ด้านความเอาใจใส่
ปัจจัยสําคัญต่อการสร้างผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจ คือ ความเอาใจใส่ต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการ
ขายทุเรียน ทําให้ต้องทําการผลิตทุเรียนคุณภาพ การเพิ่มมูลค่าของทุเรียนหลงลับแลผ่านการบริการขนส่ง
ที่สะดวกและรวดเร็ว หรือช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่าย การหาลูกค้าใหม่ผ่าน
ทางโซเชียลมีเดีย หรือความพยายามของผู้ประกอบการในการรักษาฐานลูกค้าเก่า และที่สําคัญคือ การให้
ความสําคัญกับ “ช่องทางการจัดจําหน่าย” ที่เหมาะสม ทั้งนี้ กิจกรรมต่าง ๆ ข้างต้น จะสามารถสร้ าง
รายได้จํานวนมากและมีผลต่อการลดค่าใช้จ่าย ซึ่งหากลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นและยอมรับในตัวของทุเรียน
หลงลับแลแล้วย่อมนําไปสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและความสามารถในการทํากําไรแก่ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
3. ด้านรายได้
การทําธุรกิจเป้าหมายสูงสุดและสําคัญ คือ การสร้างรายได้ หรือ ผลกําไรทางธุรกิจ ดังนั้น
ผู้ประกอบการต้องสามารถสร้างความแตกต่างให้กับทุเรียน นั่นคือ การชูจุดเด่นของทุเรียนหลงลับแลใน
ความเป็นสิ นค้า พรี เมี่ ยม ที่มีคุณภาพ หรือ รสชาติดี สีสันน่ารับประทาน มีการค้าขายที่ ไม่ เอาเปรี ยบ
ผู้บริโภคและมีการรับประกันคุณภาพทุเรียนหลังการขายเพื่อเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบของผู้ขายที่
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มอบให้กับลูกค้า อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างคุณค่าที่ดีในสายตาของลูกค้าซึ่งส่งผลต่อการสร้างความต้องการที่
เป็นที่ยอมรับของลูกค้าได้
ข้อเสนอแนะการวิจัย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยการใช้แผนธุรกิจเป็น
แผนที่ดําเนินธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ อีกทั้ง เกษตรกร ผู้ประกอบการ หรือ ภาครัฐ สามารถนําผลที่ได้
ไปปรับใช้กับการดําเนินงานในแต่ละพื้นที่ตามสถานการณ์ หรือ บริบท
เอกสารอ้างอิง
จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ . (2559). ข้ อ มู ล แนะนํ า จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ สื บ ค้ น เมื่ อ กรกฎาคม 2559, จาก
https://www.sawadee.co.th/thai/uttaradit/
ธงชัย สันติวงษ์. (2550). กลยุทธ์การจัดการ. กรุงเทพฯ : รุ่งแก้วการพิมพ์
วิ ชิต อู่ อ้ น. (2552). การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ : ขั้ น ตอนและวิ ธี การวิ เ คราะห์ ก รณี ศึ กษาเชิ งกลยุ ท ธ์ .
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ พรินท์แอทมี (ประเทศไทย)
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. (2552).การบริหารการตลาดยุคใหม่.กรุงเทพฯ : ไดมอนอินบัสลิเน็ต
สํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ . (2558). สรุ ปผลการสํ า รวจภาวการณ์ ทํ า งานของประชากร. สื บค้ น เมื่ อ
ธันวาคม 2558, จาก http://www.service.nso.go.th
Kotler, P. (1999). Marketing management analysis, planning and control. (10thed.).
NewJersey : Prentice Hall
McCarthy, Jerome E. and William D. Perreault,Jr. (1984). Basic Marketing. Homewood,
llinois: Richard D. Irwin
William D. Perreault and Edmund Jerome McCarthy. (2003). Essentials of marketing : a
global managerial approach. McGraw-Hill
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การศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ เพื่อการจัดการความยั่งยืนของชุมชน
กรณีศึกษากิจการเพื่อสังคมบุญดํารงค์กรีนฟาร์ม

ศรีไพร สกุลพันธ์1
สินีนาถ วิกรมประสิทธิ2, วริศรา ดวงตาน้อย3,
เจษฎา มิ่งฉาย4, กมลสร ลิ้มสมมุติ5, ณัฐศิรี สมจิตรานุกิจุ6
บทคัดย่อ
การวิ จัยครั้ ง นี้มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ ศึ กษาการจั ดการของผู้ ประกอบการธุ ร กิ จ เกษตรอิ น ทรี ย์ :
กรณีศึกษากิจการเพื่อสังคมบุญดํารงค์กรีนฟาร์ม ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการ
วิ จัยแบบมี ส่ว นร่ ว ม เก็ บข้ อ มู ลเชิ ง คุ ณภาพโดยวิ ธีการสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก การจัดเวที แ ลกเปลี่ ย น
และการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายผู้ผลิตเกษตร
อินทรีย์และเกษตรธรรมชาติ พบว่าใช้กลไกการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตฯ และขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นเป็น
15 คน บนพื้นที่ทําการเกษตรอิ นทรี ย์ จํานวน 50 ไร่ โดยมีกลุ่มเครือข่า ยผู้ ผลิตข้าวคุ ณธรรม ต.น้ํา ริ ด
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ จํานวน 8 ราย ผู้ผลิตทุเรียนต.นานกกก จํานวน 1 ราย และเป็นเกษตรกรรายใหม่
จํานวน 6 ราย สําหรับการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ได้แก่ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน
การจัดการความรู้และการเยี่ยมให้คําปรึกษาในแปลง การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่
มู ล นิ ธิ MOA ศู นย์ ฝึก อาชี พ ราษฎร์ ไ ทยชายแดน จ.อุ ตรดิ ต ถ์ ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจ.อุตรดิตถ์ และพันธมิตรจากการขยายช่องทางการตลาดภายในจ.อุตรดิตถ์ ได้แก่ โรงเรียน
สาธิ ต มหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ อุ ตรดิ ตถ์ ร้ า นค้ าฟาร์ ม เมอร์ ช้อ ป และตลาดภายนอก ได้ แ ก่ บริ ษัทสั ง คม
สุ ขภาพ จํ า กั ด (ร้ า นเลมอนฟาร์ ม ) พบว่ า การตั ด สิ นใจซื้ อ สิ น ค้ า ในร้ า นฟาร์ ม เมอร์ ช้อ ป 3 ลํา ดั บแรก
1

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3
สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
6
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2
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คือ สินค้า ราคาและช่องทางการจําหน่าย ตามลําดับ โดยสินค้าต้องได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์หรือเกษตรธรรมชาติ และในร้านต้องมีปริมาณสินค้าเพียงพอในการจําหน่าย การเลือกซื้อสินค้าที่
ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลและการซื้อเมื่อพบเห็นป้ายสินค้า รวมถึงผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ต้องไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม โดยกิจการเพื่อสังคมบุญดํารงค์กรีนฟาร์มเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้าเกษตร
อินทรีย์ เพื่อหากําไรในการประกอบธุรกิจ แต่ไม่ใช่เพื่อการหากําไรสูงสุด จึงจัดเป็นธุรกิจที่เรียกว่า SE
วิสาหกิจเพื่อสังคม คิดเป็นสัดส่วน 50 : 50 ซึ่งสอดคล้องกับตัวแปรการสร้างประโยชน์ทางสังคม แต่ไม่
สอดคล้องกับตัวแปรการจัดการผลกําไร เนื่องจากลักษณะจัดการผลกําไรเพื่อส่วนตัวให้กับผู้ประกอบการ
ธุรกิจและผู้ถือหุ้นมากกว่าการจัดการผลกําไรเพื่อส่วนรวม คิดเป็นสัดส่วน 90 : 10 สัดส่วนการจัดการผล
กําไรเพื่อส่วนรวมมีสัดส่วนที่น้อยเนื่องจากธุรกิจอยู่ในระยะลงทุน ภายในระยะเวลา 5 ปี จะทําให้ ธุรกิจ
เติบโตและจัดการผลกําไรเพื่อส่วนรวมได้เพิ่มขึ้น
คําสําคัญ : ธุรกิจเกษตรอินทรีย์, ธุรกิจเพื่อสังคม, ผู้ประกอบการ
ที่มาและความสําคัญ
กิ จการเพื่ อ สั ง คมในจั ง หวั ดอุ ตรดิ ต ถ์ ตามทะเบี ยนของสํ า นั ก งานสร้ า งเสริ ม กิ จการเพื่ อ สั ง คม
แห่ ง ชาติ มี จํา นวน 3 ราย ได้ แ ก่ บริ ษั ทวงษ์ พาณิ ชย์ จํ า กั ด สาขาคุ้ ง วารี วิ สาหกิ จชุ ม ชนกลุ่ มคนรั ก ษ์
พลั ง งานบ้ า นห้ วยบงและร้ า นป้ อ มข้ าวพั น ผั ก สํ า หรั บกิ จ การเพื่ อ สั ง คมบุ ญดํ า รงค์ กรี น ฟาร์ ม จั ง หวั ด
อุตรดิตถ์ ยังไม่ได้รั บการจดทะเบียนเป็นกิ จการเพื่ อสัง คม เป็นผู้ประกอบการผลิ ตข้า วอิ นทรี ย์ตั้งแต่ ปี
2556 และได้รับการรั บรองมาตรฐานการผลิ ตข้า วอิ นทรี ย์ (Organic Thailand) และมาตรฐาน ICAPs
จากสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภั ณฑ์ เกษตร (Institute of Certified Agricultural Production
System : ICAPs) และดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวอินทรีย์ ในปี
2557-2559 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากอุทยานวิ ทยาศาสตร์ภาคเหนือ โครงการบ่มเพาะธุร กิ จ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวั ตกรรม ธุรกิจมีเจตนารมณ์ แ ละความตั้งใจที่ จะดํ าเนิ นธุร กิจเกษตรใน
รูปแบบกิจการเพื่อสังคม สําหรับสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้านการผลิต เพื่อการถ่ายทอดความรู้
ความสามารถด้านการผลิตแก่เกษตรกรในชุมชน เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการจําหน่ายสินค้า
โดยเป็นผู้รับซื้อผลผลิตอินทรีย์จากเกษตรกรในเครือข่าย (สุทธิรัตน์ ปาลาศ, สัมภาษณ์, 16 กันยายน
2559)
จากการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตข้าวคุณธรรม ต.น้ําริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ที่ผลิตข้าวอิ นทรี ย์
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดยมีกิจการเพื่อสังคมบุญดํารงค์กรีนฟาร์ม ทําหน้าที่รวบรวมผลผลิตข้าวอินทรีย์ตาม
มาตรฐาน ICAPS ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการสนับสนุนของกองส่งเสริมการเกษตรตําบลหาดกรวด
และส่งจําหน่ายผลผลิตข้าวให้กับบริษัทเดอะสุขขะเฮ้าส์ (ไทยแลนด์) จํากัด ก่อนส่งจําหน่ายข้าวอินทรีย์ไป
ยังประเทศสิงคโปร์ พบว่ามีรูปแบบทําการเกษตรแบบพันธะสัญญา ซึ่งส่งผลดีต่อกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตข้าว
คุณธรรมฯ คือ มีการประกันราคาที่แน่นอนเพราะมีตลาดรองรับ และบริษัทลงทุนให้ก่อน เมื่อให้ผลผลิต
จึงหักค่าใช้จ่าย ทําให้กลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตมีความมั่นใจ แต่มีความเสี่ยงกรณีที่เกิดภัยแล้ง ดังเช่นปี 2558
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ประสบภัยแล้งทําให้ผลผลิตเสียหายและเกษตรกรต้องรับภาระในการจ่ายค่าปัจจัยการผลิตเท่าเดิม ทําให้
ขาดทุนเนื่องจากไม่สามารถส่งมอบข้าวอินทรีย์ให้บริษัทได้ตามสัญญา ดังนั้นเกษตรกรควรลดการพึ่งพา
ตลาดระบบเกษตรพั น ธะสั ญญาให้ น้อ ยลง แต่ควรมี ระบบตลาดอื่ น ๆ ที่รองรับผลผลิ ตของเกษตรกร
และสามารถปรั บเปลี่ ย นการผลิ ต เป็ นพื ช ชนิ ดอื่ น ๆ ได้ โดยสามารถกํ า หนดราคาขายและเป็ นราคา
ที่ผู้บริโภคยอมรับได้
ดังนั้นเพื่อขยายผลการดําเนินงานของผู้ประกอบธุรกิจเกษตรอินทรีย์ และสร้างความยั่งยืนให้กับ
ชุมชน กิจการเพื่ อ สั ง คมบุ ญดํ า รงค์ กรี นฟาร์ม จะใช้ ก ารรวมกลุ่ ม เครื อ ข่า ยผู้ ผลิ ตฯ สําหรับการพั ฒ นา
ศักยภาพและขีดความสามารถให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยและเป็นมิ ตรกับ
สิ่งแวดล้อม เป็นการเพิ่มศักยภาพด้า นการตลาด โดยกระบวนการดําเนิ นงานแบบมี ส่วนร่วมของกลุ่ ม
เกษตรกร ภาคี เครือข่าย เพื่อการประกอบธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม ตามหลักการ
คือ เป็นธุรกิจที่แสวงหากํา ไรและให้ ประโยชน์ด้านต้ นทุ นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม (Profit) สร้างการ
เปลี่ ยนแปลงด้ า นสุ ข ภาวะและสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environment) และธุ ร กิ จมี ค วามเป็ น ธรรมต่ อ เกษตรกร
ผู้ บ ริ โ ภค ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น (Community) โดยมี เ ป้ า หมายเพื่ อ พั ฒ นาคนด้ า นการเกษตรอิ น ทรี ย์
และเกษตรวิถีธรรมชาติ
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ : กรณีศึกษากิจการเพื่อสังคมบุญ
ดํารงค์กรีนฟาร์ม
กรอบแนวคิด
ความเสียเปรียบ
- เงินทุนหมุนเวียน
- คุณภาพผลผลิต
- การกําหนดราคา
- ด้านการตลาด

กลไก
- การรวมกลุ่มและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
- การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน
- การขยายช่องทางการตลาด
การจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ :
กรณีศึกษากิจการเพื่อสังคมบุญดํารงค์กรีนฟาร์ม

ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจัยใช้ การวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative) ร่วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Quantitative)
ขอบเขตด้ า นเนื้ อ หา ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การจั ด การกิ จ การเพื่ อ สั ง คม บุ ญ ดํ า รงค์ ก รี น ฟาร์ ม
ประกอบด้วยการรวมกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรธรรมชาติ การพัฒนาศักยภาพของ
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เครือข่ายผู้ผลิตฯ การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน และการขยายช่องทางการตลาด โดยใช้
แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม และทฤษฎีการจัดการ
ขอบเขตด้ า นระยะเวลา ทํ า การศึ ก ษาในช่ วงเดื อ นธั น วาคม พ.ศ. 2558-เดื อ นพฤศจิ ก ายน
พ.ศ.2559
ประชากรและกลุ่ ม ตั วอย่ า ง องค์ก รและหน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บการดํ า เนิ นงานของกิ จ การ
เพื่อสังคมบุญดํารงกรีนฟาร์ม ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ภาครัฐ
และภาคเอกชน 10 ราย ภาคีเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ จํานวน 15 ราย ใช้การปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม เก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การจัดเวทีแลกเปลี่ยนและการจัดประชุมกลุ่มย่อย
(Focus Group)
การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง และเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม
ของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาใช้บริการร้านค้าฟาร์มเมอร์ช้อป กรณีไม่ทราบขนาดของประชากร กําหนด
ความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% (กัลยา วนิชย์บัญชา. 2542: 74) จํานวน 385 ชุด
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
การดํ าเนิ นกิ จ กรรมรวมกลุ่ ม เครื อข่ า ยผู้ ผลิ ตและการพั ฒ นาศั ก ยภาพเครื อ ข่ า ยผู้ ผ ลิ ต เกษตร
อินทรีย์และเกษตรธรรมชาติ โดยใช้กลไกของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา
กิจการเพื่อสังคมบุญดํารงค์กรีนฟาร์ม ใช้กระบวนการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน และการ
ขยายช่องทางการตลาด ได้แก่ ช่องทางการตลาดในจังหวัดอุตรดิตถ์ และใช้การประเมินผลปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อหรือเข้ามาใช้บริการร้านค้าฟาร์มเมอร์ช้อป และช่องทางการตลาดภายนอก
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษา กิจการเพื่อสังคมบุญดํารงค์กรีนฟาร์ม ได้ใช้กลไก
การรวมกลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
รวมกลุ่ ม คื อ 1.) เพื่ อ สร้ า งความเข้ มแข็ งให้ กับกลุ่ ม ภายใต้ แนวทาง “พั ฒนาคน พั ฒนาวิ ธีการผลิ ต”
2.) เพื่ อ สร้ า งอํ า นาจต่ อ รองในการขายสิ นค้ า และกลุ่ม ผู้ผ ลิ ตสามารถกํา หนดราคาขายได้ 3.) เพื่ อ วาง
แผนการผลิตร่วมกันสําหรับการขยายช่องทางการตลาดที่หลากหลายและ 4.) เพื่อพัฒนาวิธีการผลิตโดย
เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะให้สมาชิกกลุ่ม พบว่าการจัดการได้ขยายจํานวนเครือข่ายผู้ผลิต
ที่ทําการเกษตรอินทรีย์จาก 8 คน เพิ่มจํานวนเป็น 15 คน บนพื้นที่ทําการเกษตรอินทรีย์ในจ.อุตรดิ ตถ์
จํานวน 50 ไร่ จําแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตข้าวคุณธรรม ต.น้ําริด อ.เมือง จ.อุตรดิ ตถ์
เป็นเครือข่ายผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์รายเดิม จํานวน 8 ราย ผู้ผลิตทุเรียน ตําบลนานกกก จํานวน 1 ราย
และเป็นเกษตรกรรายใหม่ที่ปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ จํานวน 6 ราย
การจัดการความยั่งยืนของชุมชน ของกิจการเพื่อสังคมบุญดํารงค์กรีนฟาร์ม นอกจากกลไกการ
รวมกลุ่ มเกษตรกรเป็ นเครื อข่ ายผู้ ผลิ ตฯ แล้ ว พบว่ า มี ก ระบวนการพั ฒนาศั กยภาพเครื อข่ า ยผู้ ผ ลิ ต ฯ
การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในห่วงโซ่อุทาน และการขยายช่องทางการตลาด ดังนี้
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1.) กระบวนการพั ฒ นาศั ก ยภาพเครื อ ข่ า ยผู้ ผ ลิ ต เกษตรอิ น ทรี ย์ แ ละเกษตรธรรมชาติ
ใช้ แ นวทางการพั ฒ นาขี ด ความสามารถ (Competency-based Training: CBT) ได้ แ ก่ การฝึ ก อบรม
เชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การจัดการความรู้และการเยี่ยมให้คําปรึกษาในแปลง ดังนี้
1.1) การจัดการความรู้ในการส่งเสริมการทําการเกษตรแบบยั่งยืน โดยใช้ศูนย์การเรียนรู้ฯ
เป็นพื้นที่แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ พร้อมกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรในกลุ่มเครือข่ายผู้ ผลิ ตฯ
นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ภายในศูนย์การเรียนรู้มีการจัดทําแปลงสาธิตการผลิตสินค้าเกษตร
และใช้พื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้บางส่วน สําหรับการผลิตพืชหลังนา เช่น ถั่วเหลือง ให้กับกลุ่มเครือข่าย
ผู้ผลิตฯ ที่มีปัญหาขาดพื้นที่ เพาะปลูกและขาดระบบน้ําทํ าการเกษตร ทําให้เครือข่ายผู้ผลิตฯ ต.น้ําริ ด
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ มีพื้นที่ทําการเกษตรจากการแบ่งปันของกิจการเพื่อสังคมบุญดํารงค์กรีนฟาร์ม จํานวน
2 ราย
1.2) การฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร และการศึ ก ษาดู ง านกระบวนการผลิ ต ระบบเกษตร
ธรรมชาติ มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้ ทักษะที่จําเป็น และมีทัศนคติที่ดีต่อการผลิตระบบ
เกษตรธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังคาดหวั งว่ า เกษตรกรจะนํ า ความรู้ แ ละทั กษะที่ ได้ จากการฝึ กอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการไปปฏิบัติในการผลิตวิถีเกษตรธรรมชาติ โดยจัดโครงการอบรมแกนนําขยายผลเกษตรธรรมชาติ
จากความร่ ว มมื อ ระหว่ า งศู น ย์ ฝึ ก อาชี พ ราษฎรไทยชายแดน (กศน.) มู ลนิ ธิ MOA ไทย และ MOA
International ในการสนับสนุนทรัพยากรในการฝึกปฏิบัติ เครือข่ายผู้ผลิตฯ เข้าร่วมอบรมจํานวน 14 คน
หลังจากฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและทําการทดสอบความรู้ มีผู้เข้ารับการทดสอบจํานวน 12 คน พบว่า
ผู้เข้าอบรมมีค่าคะแนนด้านทั กษะและความรู้เพิ่มขึ้นจํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ผู้เข้าอบรม
มีค่าคะแนนความรู้หลังจากอบรมเท่าเดิม 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 และมีค่าคะแนนความรู้หลังจาก
อบรมลดลง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ในภาพรวมเครือข่ายผู้ผลิตฯ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
มีน้ําหนักคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.49 คิดเป็นร้อยละ 89.70 เมื่อแยกรายด้าน พบว่าด้านที่มี
ความพึงพอใจมากที่สุด 3 ด้าน คือ ด้านการจัดกระบวนการอบรม ด้านวิทยากรและด้านความรู้ โดยมี
น้ํา หนั ก คะแนนเฉลี่ ย ความพึ ง พอใจเท่ า กั บ 4.52, 4.50 และ 4.49 ตามลํ า ดั บ แต่สิ่ง ที่ สํ า คั ญ กว่ า การ
ทดสอบระดั บความรู้ ที่เพิ่ มขึ้ นหรื อลดลง จากการติ ด ตามประเมิ นผลคื อ การที่ เครือข่ ายผู้ ผลิ ตฯ ได้ ใช้
กระบวนการผลิตเกษตรธรรมชาติในพื้นที่ของตนเอง
การฝึกอบรมการคํานวณต้นทุนผลผลิตและการตั้งราคาขาย จากการวิเคราะห์ความเสียเปรียบ
ด้านการคํานวณต้ นทุ น ในการตั้งราคาขาย พบว่าเครือข่า ยผู้ ผลิ ตฯ กําหนดราคาขายตามกลไกตลาด
และเป็นราคาเท่ากับสินค้าที่ปลูกในระบบทั่วไป ทําให้มีแนวทางในการลดต้นทุนการผลิตในการเลื อกใช้
กระบวนการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรธรรมชาติ เลือกวัสดุในสวนหรือไร่ของตนเองในการทําปุ๋ยหมัก
และลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก รวมถึงการลดความเสียเปรียบในการตั้งราคาขายให้ คุ้ม กั บ
ต้ น ทุ น โดยการวางตํ า แหน่ ง สิ น ค้ า เป็ น สิ น ค้ า คุ ณ ภาพดี ราคาสู ง และเลื อ กวางจํ า หน่ า ยสิ น ค้ า ให้
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
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นอกจากนี้ เกิ ด การบู ร ณาการพั นธกิ จ ด้ า นวิ จั ยและด้ า นการเรี ย นการสอนในรายวิ ช าต้ น ทุ น
สาขาวิชาบัญชี ให้นักศึกษาได้นําทฤษฎีมาปฏิบัติในการสัมภาษณ์กลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตฯ และการบันทึก
ข้อมูล เพื่อนํามาคํานวณต้ นทุนที่แท้จริงให้กับกลุ่มเกษตรกรและเสนอเป็ นราคาขายสินค้าให้กับบริ ษัท
บุญดํารงค์กรีนฟาร์ม จํากัด
2.) การสร้ า งพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ในห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน ประกอบด้ ว ย พั นธมิ ต รทางการผลิ ต
พันธมิตรทางการเงิน และพันธมิตรทางการตลาด ดังนี้
2.1) พันธมิตรทางการผลิต ได้แก่ มูลนิธิ MOA ที่เป็นมูลนิธิประเภทนิติบุคคลไม่แสวงหาผล
กํ า ไร มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ หนึ่ ง คื อ การศึ ก ษาและส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมเกษตรธรรมชาติ MOA และอาหาร
ธรรมชาติ MOA อันจะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการส่งเสริม
กิจกรรมเกษตรธรรมชาติ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม มีศูนย์ฝึกอาชีพราษฎร์ไทยชายแดน
จ.อุตรดิตถ์ (ศฝช.) ที่ได้รับการสนับสนุนแหล่งทุนจัดกิจกรรมดังกล่าวจาก สสส. เป็นการสนับสนุ นด้าน
องค์ความรู้การฝึกอบรม และเป็นหน่วยงานที่มีเป้าหมายร่วมเหมือนกับกิจการเพื่อสังคมบุญดํารงค์กรีน
ฟาร์ม นอกจากศฝช. จะให้การสนับสนุนวิทยากรและองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพกลุ่มเครือข่าย
ผู้ผลิตฯ แล้ว ยังเป็นแหล่ง เรี ยนรู้และสถานที่ ศึกษาดูงานให้ กับเครือ ข่า ยผู้ ผลิ ตฯ รวมถึงเป็นเครื อ ข่า ย
ด้านการตลาดด้วย
2.2) พันธมิตรทางการเงิน ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธกส.)
ได้ดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จึงสนับสนุนส่งเสริมสินเชื่อ
สร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย ส่งเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนาผลผลิ ตและผลิ ตภั ณฑ์ เกษตร
เป็นแหล่งเงินทุนให้สินเชื่อ ตามโครงการ xyz โดยมีวัตถุประสงค์ให้ชุมชนปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต
ภาคเกษตร ให้ทําการผลิตปลูกพืชน้ําน้อย และสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม ผลการดําเนินงานด้านการเงิน
ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยแยกการดําเนินงานเป็นส่วนของกิ จการเพื่อสังคมบุญดํารงค์กรีนฟาร์ ม
และส่วนของเครือข่ายผู้ผลิตฯ ดังนี้
กิจการเพื่อสังคมบุญดํ ารงค์กรีนฟาร์ม เป็นบริษัทที่ ก่อตั้ง เมื่อเดื อนมีนาคม 2559 แต่เดิ ม เป็ น
ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อการส่งออก ดังนั้นธุรกิจจึงอยู่ในช่วงเริ่มต้นยังไม่สามารถรับซื้อผลผลิตปริมาณมาก
จากเกษตรกรได้และอยู่ระหว่างการขยายตัวทางธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร มีความจําเป็นต้อง
วางโครงสร้ า งพื้ น ฐานโรงงานที่ ไ ด้ ม าตรฐาน ซึ่ ง มี ร ะยะเวลา ประมาณ 3-5 ปี (2559-2563) โดย
วางเป้าหมายทางการตลาดเป็ นส่วนแบ่ง ทางการตลาดภายในประเทศ มีการหาแนวทางร่วมด้า นเงิน
ลงทุนขยายการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
โดยการวางแผนจะเสนอแผนธุรกิ จเพื่อใช้ เป็ นเงินทุ นหมุ นเวี ยนในบริษัทเพื่อขยายกิ จการในการสร้ า ง
มู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ สิ นค้ า เกษตร โดยการรั บซื้ อ วั ตถุ ดิ บ จากเครื อ ข่ า ยผู้ ผ ลิ ต จากกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยผู้ ผลิ ต ที่ ไ ด้
มาตรฐานจากสถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (Institute of Certified Agricultural
Production System : ICAPS) และผลผลิตจากระบบเกษตรธรรมชาติในราคาที่เป็ นธรรม โดยการคิ ด
คํานวณจากต้นทุนที่แท้จริงให้กับเครือข่ายผู้ผลิตฯ
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กลุ่ ม เครื อ ข่ า ยผู้ ผ ลิ ต ฯ ได้ มี ก ารประชุ ม เพื่ อ หารื อ ในการเข้ า ร่ ว มโครงการสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น
แก่ เกษตรกร โดยมี ธ กส. เป็ นผู้ เข้ าร่ วมประชุ มและให้ ข้ อมู ลที่ เป็ นประโยชน์ กั บ กลุ่ ม เครื อ ข่ า ยผู้ ผ ลิ ต
ทางธกส.ได้เสนอข้อมูลแหล่งเงินทุ นให้สินเชื่อ ตามโครงการ xyz แต่จากการดําเนินงานกลุ่มเครื อ ข่า ย
ผู้ผลิตตัดสินใจไม่เข้าร่วมโครงการ xyz แม้ว่าโครงการจะมีอัตราดอกเบี้ยราคาถูก (ร้อยละ 0.01) หากไม่มี
ทางเลือกจะเลือกใช้บริการเงินกู้ในอัตราปกติ เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในกลุ่ม เรื่องการค้ําประกันโดย
สมาชิกจะทําให้ความสัมพันธ์กลุ่มลดลง และพื้นที่ทําการเกษตรระบบเกษตรอินทรีย์และเกษตรธรรมชาติ
ต่อรายมีจํานวนไม่มาก ทําให้เครือข่ายผู้ผลิตฯ สามารถดูแลพื้นที่ได้ทั่วถึงและประหยัดต้นทุนจากการงด
ใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีทุกชนิด รวมถึงการใช้ทรัพยากรจากแปลงมาทําเป็นปุ๋ยหมักเจแทน จึงใช้เงินลงทุน
การผลิตน้อยไม่จําเป็นต้องกู้เงิน และไม่ต้องการเป็นหนี้ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเหมาะสําหรับกลุ่มเกษตรกร
หรือสหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่ที่ต้องการใช้เงินลงทุ นจํานวนมาก ซึ่งภาควิชาการมองว่าการเข้าร่วม
โครงการ xyz ของธกส. ไม่ได้ระบุเงื่อนไขว่าจะต้องนําเงินมาใช้ด้านการเกษตรในระบบการผลิตแบบใด
ซึ่งเกษตรกรบางส่วนอาจใช้วิธีการผลิตแบบใช้สารเคมี ถึงแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชที่ ใช้ น้ํา
น้อยก็ตาม แต่จะมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและอาจต้องใช้เงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงดินหรือมี
ค่า ใช้ จ่า ยเพิ่ ม ขึ้ น ทํ า ให้ผลผลิ ตที่ ได้ จ ะมี จํา นวนลดลงและการแก้ ปัญหาจะกลั บมาใช้ สารเคมี เพิ่ ม ขึ้ น
จนเป็ นเหตุ ให้ เกิ ดหนี้ สิน ในภาคการเกษตรในอนาคต จากการดํ า เนิ นงานกลุ่ มเครื อข่ า ยผู้ ผลิ ตฯ ไม่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อเข้าร่วมโครงการขออนุมัติสินเชื่อ แต่ยังคงผลิตสินค้าเกษตรและมีการปรับเปลี่ยนการ
ผลิ ตพื ชจากการปลู ก ข้ า วอิ น ทรี ย์ปี ละ 1 ครั้ ง (นาปี) และปลู ก พื ช หลั ง นา เช่ น ถั่ วฝั ก ยาว ถั่ วเหลื อ ง
กระเทียม หอมแดง เพื่อขายส่งให้กับบริษัทบุญดํารงค์กรีนฟาร์ม ทําให้ภาครัฐไม่ต้องจ่ายส่วนต่างดอกเบี้ย
ราคาถูกทําให้ประหยัดงบประมาณ
2.3) พั นธมิ ตรทางการตลาดภายในจั ง หวั ด ได้ แก่ โรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
อุตรดิตถ์ จากความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับชุมชน รวมถึงเครือข่ายผู้บริโภค
เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่ วมในการจั ดกิจกรรม เช่น ตลาดสีเขี ยว ในงานวั นสถาปนามหาวิ ทยาลั ย
การจําหน่ายสินค้าในโรงเรียนสาธิตเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ตระหนักถึงพืช ผัก อาหาร
เพื่อสุขภาพ และได้บริโภคอาหารปลอดภัย การใช้พื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรี ยน
เพิ่มเวลารู้ให้กับโรงเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น “การคืนกําไรสู่สังคม” และให้นักศึกษาได้ใช้ศูนย์การ
เรี ยนรู้ ในการทํ ากิ จกรรมด้ านศิ ลปวั ฒนธรรม เช่ น การดํ า นา เป็ นต้ น สํ า หรั บพันธมิ ตรทางการตลาด
ภายนอก ได้แก่ บริษัทสังคมสุขภาพ จํากัด (ร้านเลมอนฟาร์ม) ซึ่งเป็นองค์กรธุรกิจเพื่อสังคม ที่ใช้กิจกรรม
ทางการค้าการตลาดมาเป็นตัวขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริมสุขภาพผู้บริโภค ผู้ผลิตและสิ่งแวดล้อม ทําหน้าที่
การกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรธรรมชาติ
3.) การขยายช่องทางการตลาด ช่ อ งทางการตลาดในจ.อุ ต รดิ ต ถ์ ได้ แ ก่ โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และร้านค้าฟาร์มเมอร์ช้อป และการขยายช่องทางการตลาดภายนอก ได้แก่
บริษัทสังคมสุขภาพ จํากัด (ร้านเลมอนฟาร์ม) ซึ่งทําหน้าที่การกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร
ธรรมชาติ กรณีทุเรียนหลงลั บแล ทุเรียนหมอนทอง จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งสอดคล้องกับศจินทร์ ประชาสั นติ์
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และคณะ. (2556) พบว่าจุดเด่ นของแนวคิ ดการค้า ที่เป็ นธรรม คือการส่งเสริมความสั มพั นธ์ระยะยาว
ระหว่างคู่ค้าในฐานะหุ้นส่วนทางสังคม ซึ่งนอกจากจะอยู่ภายใต้สัญญาทางการค้าแล้ว ยังส่งเสริมให้ผู้ซื้อ
ช่วยเสริมสร้างความสามารถและความเข้มแข็งให้กับกลุ่มผู้ผลิตอีกด้วย
ภาพที่ 4 ทุเรียนหมอนทอง “แบรนด์หนานกี่” วางจําหน่ายในร้านเลมอนฟาร์ม

ภาพที่ 1 การขยายช่องทางการตลาดภายนอก
ผลการดําเนินงานช่องทางการตลาดในจ.อุตรดิตถ์ ได้แก่ ร้านค้าฟาร์มเมอร์ช้อป สามารถ
จําแนกมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าในร้าน โดยการเปรียบเทียบจํานวนเงินที่รับจากผู้บริโภคเท่ากับ
100 บาท
กําไรสุทธิ
20%

ค่าจ้าง
แรงงาน
ชุมชน
17%

ค่าวัสดุ
33%

ค่าดูแล
รักษา
ผลผลิต
30%

ภาพที่ 2 รายได้ของเกษตรกร สัดส่วน 60 บาท
กําไรสุทธิ
50%

ต้นทุนการ
จัดการ
50%

ภาพที่ 3 รายได้ผู้รวบรวมผลผลิต สัดส่วน 10 บาท
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กําไรสุทธิ
17%

คืนกําไรสู่สังคม
3%

ค่าเช่า
27%

ค่าเสื่อมราคา
10%
สาธารณูปโภค
10%

พนักงาน
33%

ภาพที่ 4 รายได้ของร้านค้าฟาร์มเมอร์ช้อป สัดส่วน 30 บาท
ผลการประเมิ น ปั จจั ย ที่ มี ผลต่ อการตัด สิ นใจซื้ อ หรื อเข้า มาใช้ บริ การร้ า นฟาร์ มเมอร์ ช้อ ป
พบว่าผู้ใช้ บริการส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง การตัดสินใจซื้ อ สินค้า ในร้า นฟาร์ม เมอร์ช้อ ปสินค้าลํ า ดั บแรก
คือสินค้า ราคาและช่องทางการจําหน่าย ตามลําดับ สินค้าต้องได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
หรือเกษตรธรรมชาติ และในร้านต้องมีปริมาณสินค้าเพียงพอในการจําหน่าย การเลือกซื้อสินค้าที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐานระดับสากลและการซื้อเมื่อพบเห็นป้ายสินค้า รวมถึงผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้องไม่
ทําลายสิ่งแวดล้อม ด้านราคาต้องมีการติดป้ายบอกราคาที่ชัดเจนและการมีสินค้าที่หลายระดับให้ เลื อก
และราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายต้องมีการจั ด
แสดงสินค้าแยกเป็นสัดส่วน และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่ามีการโฆษณาสินค้าตามสื่อ Social
Media ปัจจัยด้านสังคม ลูกค้าต้องการคําแนะนําก่อนซื้อสินค้า และปัจจัยด้านวัฒนธรรม ลูกค้ามีความ
พึงพอใจในคุณค่าทางอาหารของสินค้าเกษตรอินทรีย์/เกษตรธรรมชาติ ปัจจัยด้านจิตวิทยา ลูกค้าคํานึงถึง
ความปลอดภัยของสินค้าเป็นเรื่องสําคัญ จะเห็นได้ว่าฟาร์มเมอร์ช้อปไม่ได้มุ่งเน้นที่จะขายสินค้าเพียงอย่าง
เดียวแต่ ยัง นึกถึ งสั งคมและสิ่งแวดล้อ มรอบข้างอีกด้ วย การสนับสนุ นสิ นค้า เกษตรอินทรี ย์ของร้า นค้ า
เพื่อที่จะได้นําเงินส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือสังคมต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดของนพดล เดชประเสริฐ (2560)
พบว่า ความแตกต่างของ CSR และ SE ว่า SE เกิดจากการเริ่มต้นของปัญหาสังคมเป็นตัวตั้ง โดยดําเนิน
กิจการที่คํานึงถึงสังคม 5 ด้าน คือ เราจะช่วยแก้ปัญหาสังคมได้อย่างไร ทําอย่างไรให้เขาดีขึ้น สังคมต้องมี
อาชีพและรายได้ที่ยั่งยื นไม่ใช่ให้เงินแต่ให้อาชีพและโอกาส ต้องมีกําไรกลับคืนสู่สังคมและคนในชุม ชน
สามารถยืนได้ด้วยตัวเองและต้องคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ
อภิปรายผล บทสังเคราะห์ และข้อเสนอแนะ
กิ จการเพื่ อสั ง คมบุ ญดํ า รงค์ กรี นฟาร์ ม มี แ นวทางการหารายได้ ด้วยตนเองเพื่ อ หล่ อ เลี้ย งการ
ดําเนินงานอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับคํานิยามของสํานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (2558
: 12-13) และดําเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับรูปแบบโมเดลทางธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์ทางสังคม (Impact
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First) และเพื่อหากําไรในการประกอบธุรกิจ แต่ไม่ใช่เพื่อการหากําไรสูงสุด (Profit First) จึงจัดเป็นธุรกิจ
ที่เรียกว่า SE วิสาหกิจเพื่อสังคม คิดเป็นสัดส่วน 50 : 50 ซึ่งสอดคล้องกับตัวแปรการสร้างประโยชน์ทาง
สังคม แต่ไม่สอดคล้องกับตัวแปรการจัดการผลกําไร เนื่องจากการจัดการผลกําไรของธุรกิจบุญดํารงค์กรีน
ฟาร์มมีลักษณะจัดการผลกําไรเพื่อส่วนตัวให้กับผู้ประกอบการธุรกิจและผู้ถือหุ้นมากกว่า การจัดการผล
กําไรเพื่อส่วนรวม คิดเป็นสัดส่ วน 90 : 10 แสดงดังภาพที่ 5 จากผลการดําเนิ นงานสัดส่วนการจั ด การ
ผลกําไรเพื่อส่วนรวมมีสัดส่วนที่น้อยเนื่องจากธุรกิจอยู่ในระยะลงทุนและการปรับโครงสร้างพื้นฐานของ
กิจการ สําหรับการผลิตสินค้า หรือนวั ตกรรมที่ สร้างกํา ไร ธุรกิจแปรรูปผลิตภั ณฑ์ เพื่อให้ธุรกิจอยู่ ร อด
และสามารถนําผลกําไรที่ได้ไปใช้ ในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาดว่าภายในระยะเวลา 5 ปี
จะทําให้ธุรกิจเติบโตและจัดการผลกําไรเพื่อส่วนรวมได้เพิ่มขึ้น
ข้อเสนอแนะ การจะยกระดับคุณภาพสินค้าการเกษตรของผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอิ นทรี ย์
มีประเด็นเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย นโยบาย Smart Farmer
นโยบายอาหารมั่นคงและอาหารปลอดภัยและการพัฒ นาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปครบวงจร ดังนั้น
นอกจากการเชื่อมโยงกระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ในห่วงโซ่อุปทานการผลิตสินค้าเกษตรธุรกิจเกษตร
อินทรีย์แล้ว จําเป็นต้ องมีการบูร ณาการและเชื่อมต่ อ นโยบายที่ เกี่ ยวข้องกับด้วยกั นในลักษณะห่ วงโซ่
นโยบาย (Policy Chain) เพื่อลดความซ้ําซ้อนและเพิ่มแรงขับเคลื่อนในการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมใน
การดําเนินงานต่อไป

บุญดํารงค์
กรีนฟาร์ม
ธุรกิจที่เน้นการ
สร้างผลกระทบ
ทางสังคม
(Social Impact)

ภาพที่ 5 รูปแบบโมเดลทางธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์ทางสังคม และเพื่อหากําไรในการประกอบธุรกิจ
ที่มา : ดัดแปลงจากณัฐพงษ์ จารุวรรณพงษ์, 2558, อ้างถึงใน ศรีไพร สกุลพันธ์, 2560, น.129
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ประโยชน์ที่ได้รับ
กลุ่มเกษตรกรและภาคีเครือข่าย มีต้นแบบผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์และศูนย์การเรียนรู้
ให้ชุมชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอินทรีย์เห็นถึงผล
การดําเนินงานร้านค้าฟาร์มเมอร์ช้อป ที่จะนําไปพัฒนากิจการเพื่อสังคม รวมถึงเกษตรกรที่เข้าร่วมได้
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถส่งผลให้สุขภาวะดีขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคมและอารมณ์
เอกสารอ้างอิง
กัลยา วนิชย์ บัญชา. (2542). การวิ เคราะห์ สถิ ติ : สถิ ติเพื่ อการตั ดสิ นใจ. พิมพ์ครั้ง ที่ 4. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย.
นพดล เดชประเสริฐ. (2560). การปรับองค์กรสู่วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน. วารสารนักบริหาร, 37(1),
68-74.
ศจินทร์ ประชาสันติ์ และคณะ. (2556). ตลาดข้าวชาวนา : เส้นทางสู่ดุลยภาพและความเป็นธรรม.
มูลนิธิกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย).
ศรีไพร สกุลพันธ์ และคณะ. (2560). การพัฒนารูปแบบฟาร์มเมอร์ช้อป ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
อินทรีย์ : กรณีศึกษากิจการเพื่อสังคมบุญดํารงค์กรีนฟาร์ม. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
สุ ทธิ รั ต น์ ปาลาศ. ประธานกรรมการบริ หารบริ ษั ทบุ ญ ดํ า รงค์ ก รี น ฟาร์ ม จํ า กั ด. (16 กั นยายน 2559).
สัมภาษณ์.
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ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงอายุ :
กรณีศึกษาธนาคารขยะชุมชนคนปางต้นผึ้ง ตําบลบ้านด่านนาขาม อําเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์

วริศรา ดวงตาน้อย1
สุพรรษา จิตต์มั่น1, วรพรรณ รัตนทรงธรรม1, กรรณิการ์ ธรรมสรางกูร1,
ตุลาพร จันทร์กวี1, สินีนาถ วิกรมประสิทธิ1, ศรีไพร สกุลพันธ์1, วิสุทธิ์ สุขบํารุง1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการบริหารจัดการขยะ และปัจจัยสําคัญของการบริหาร
จั ด การขยะแบบมี ส่ ว นร่ ว มในกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ตํ า บลบ้ า นด่ า นนาขาม อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์
กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้นําชุมชน ประชาชนในพื้นที่บ้านปางต้นผึ้ง หมู่ 10 ตําบลบ้านด่านนาขาม
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิ ตถ์ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่านนาขาม จํานวน 70 คน
ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง เก็บข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัยพบว่า ผลการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงอายุตําบลบ้านด่านนาขาม
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถบรรลุเป้าหมาย 5 ประการ ได้แก่ ผู้สูงอายุสามารถจัดการขยะใน
ชุมชนแบบถูกวิธีได้ ปริมาณขยะในหมู่ 10 บ้านปางต้นผึ้งลดลง สิ่งแวดล้อมภายในหมู่ 10 บ้านปางต้นผึ้งดี
ขึ้น การเป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมภายในชุมชน และการสร้างรายได้ให้กับ
ผู้สูงอายุ สําหรับปัจจัยสําคัญของการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงอายุตําบลบ้านด่านนา
ขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มี 7 ประการ ประกอบด้วย ผู้สูงอายุหมู่ 10 ผู้นําชุมชนระดับท้ องถิ่น
เจ้ า อาวาสวั ด ปางต้ น ผึ้ ง ผู้ นํ า ระดั บ ท้ อ งที่ เครื อ ข่ า ยระดั บ ท้ อ งถิ่ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบ้ า น
ด่านนาขาม และภาควิชาการ
คําสําคัญ : การจัดการขยะ, ธนาคารขยะชุมชน, ผู้สูงอายุ
1

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ที่มาและความสําคัญ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สําคัญในปัจจุบัน คือ ปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยหรือของเสีย แบ่งเป็นมูลฝอย
ธรรมดาทั่วไป ได้แก่ มูลฝอยสด เศษอาหาร กระดาษ โฟม พลาสติก ขวด แก้ว โลหะ และอื่น ๆ และของ
เสียอันตราย ได้แก่ มูลฝอยติดเชื้อจากโรงพยาบาล กากสารเคมี สารเคมีกําจัดแมลง กากน้ํามัน หลอด
ฟลูออเรสเซนต์ และแบตเตอรี่ใช้แล้ว แหล่งกําเนิดของเสียที่ สําคัญ ได้แก่ ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม
และพื้ นที่ เกษตรกรรม ปั จจุบันคนไทยกว่า 60 ล้า นคน สามารถสร้ า งขยะได้ มากถึ ง 14 ล้า นตั น ต่ อ ปี
แต่ความสามารถในการจัดเก็บขยะกลับมีไม่ถึงร้อยละ 70 ของขยะที่เกิดขึ้น จึงทําให้เกิดปริมาณมูลฝอย
ตกค้ า งตามสถานที่ ต่ า ง ๆ หรื อ มี ก ารนํ า ไปกํ า จั ด โดยวิ ธีก องบนพื้ น ซึ่ ง ไม่ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก สุ ข าภิ บ าล
ก่ อให้ เกิ ดปั ญหาสิ่ ง แวดล้ อ ม (กรมควบคุ ม มลพิ ษ, 2562) ซึ่ ง ส่ ง ผลเสียต่ อคุ ณภาพชี วิตของประชาชน
โดยทั่วไป โดยเฉพาะผู้สูงอายุในชุมชนที่มีจํานวนมากขึ้นทุกปี โดยในปี 2560 ประเทศไทยมีประชากร
สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 11 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17 ของประชากรทั้งหมด 65.5 ล้านคน คาดประมาณว่า
อีกไม่เกินปี 2564 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุ ได้แก่ การส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุม ชน
ปรับปรุง สิ่ ง แวดล้ อม และจั ดบริ การสาธารณะที่ เอื้ อ ต่ อ การใช้ ชีวิตของผู้ สูง อายุ การสนั บสนุ นให้ ก ลุ่ ม
ผู้สูงอายุมีบทบาทและความเข้มแข็ง การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และวางแผนการออมเงินและใช้จ่าย
อย่างประหยัดเพื่อเป็นเงินออมไว้ใช้จ่ายยามชราภาพ เป็นต้น (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2562)
จากผลการศึกษาสถานการณ์ขยะและการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงอายุหมู่ 10 บ้าน
ปางต้นผึ้ง ตําบลบ้านด่านนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ของ วริศรา ดวงตาน้อย และ วรพรรณ
รัตนทรงธรรม (กําลังรอตีพิมพ์) พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุหมู่ 10 บ้านปางต้นผึ้ง ได้ดําเนินการบริหารจั ดการ
ขยะแบบมีส่วนร่วม ในชื่อ "ธนาคารขยะชุมชนคนปางต้นผึ้ง" เพื่อแก้ไขปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและเพิ่มรายได้ ให้ กับผู้สูงอายุ ในชุมชน ด้วยเหตุนี้ค ณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลการบริ หาร
จัดการขยะแบบมีส่วนร่วม และปัจจัยแห่งความสําเร็จในการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในกลุ่ม
ผู้สูงอายุหมู่ 10 บ้านปางต้นผึ้ง ตําบลบ้านด่านนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นต้นแบบใน
การบริหารจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วมซึ่งดําเนินการโดยกลุ่มผู้สูงอายุให้กับชุมชนพื้นที่อื่นต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้ สูงอายุ ตําบลบ้านด่านนาขาม
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
2. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย สํ า คั ญ ของการบริ หารจั ด การขยะแบบมี ส่ว นร่ ว มในกลุ่ ม ผู้ สูง อายุ ตํ า บล
บ้านด่านนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
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ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัย 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านเนื้อหา เกี่ยวกับแนวคิดการจัดการ
ขยะ และการบริหารจัดการ 2) ด้านพื้นที่ คือ หมู่ 10 บ้านปางต้นผึ้ง ตําบลบ้านด่านนาขาม อําเภอเมือง
จั งหวั ดอุ ตรดิตถ์ และ3) ด้ า นระยะเวลา ตั้ง แต่ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึ ง วั นที่ 30 เมษายน
พ.ศ. 2561
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้นําชุมชน ประชาชนในพื้นที่บ้านปางต้นผึ้ง หมู่ 10 ตําบลบ้าน
ด่านนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่านนาขาม จํานวน
70 คน
ขั้นตอนการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) กับกลุ่มเป้าหมาย
จํานวน 70 คน ได้มาจากการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เก็บข้อมูลด้วยการสนทนากลุ่ ม
(Focus Group) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์
เนื้ อหา (Content Analysis) โดยมี ขั้ นตอนในการดํ า เนิ นการวิ จัย เริ่ ม ตั้ ง แต่ การทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะ และการบริหารจัดการ การศึกษาบริบทและสภาพการจัดการขยะในพื้ นที่
การจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจและฝึกปฏิ บัติเกี่ ยวกั บการคัดแยกขยะในกลุ่มผู้ สูงอายุ การพัฒนา
รูปแบบการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้สูงอายุ การติดตามผลการบริหารจัดการขยะแบบ
มีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงอายุ และการวิเคราะห์ปัจจัยสําคัญของการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในกลุ่ม
ผู้สูงอายุ
ผลการวิจัย
1. ผลการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงอายุตําบลบ้านด่านนาขาม อําเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า จากการติดตามและประเมินผลภายหลังจากที่ ธนาคารขยะชุมชนคนปางต้ นผึ้ง
ซึ่งเปิดดําเนินงาน 3 เดือน (พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2561) สามารถบรรลุเป้าหมาย 5 ประการ ดังนี้
เป้าหมายที่ 1 ผู้สูงอายุสามารถจัดการขยะในชุมชนแบบถูกวิธีได้ พบว่า ผู้สูงอายุสามารถจัดการ
ขยะได้ถูกวิธีมากขึ้น โดยจะมีการคัดแยกขยะออกเป็นหมวดหมู่ และรอนําขยะมาขายให้กับธนาคารขยะ
ชุมชนคนปางต้นผึ้ง ทุกวันรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังเสียงสะท้อนของผู้สูงอายุจากการสนทนากลุ่ม ดังนี้
“เมื่ อ ก่อ นเวลารถเร่ มารั บซื้ อขยะหน้ า บ้ า น ลุ ง ก็ เก็ บรวม ๆ ขายให้ เขาไปหมด แต่ พอเห็ นว่ า
ธนาคารขยะรับซื้อขยะ ขยะที่รับซื้อแต่ละประเภทให้เงินต่อกิโลต่างกันด้วย ลุงเลยเอาขยะมาแยกตามที่
ธนาคารขยะกําหนดแล้วค่อยขายให้ธนาคาร โดยเฉพาะทองแดงนะ ลุงตั้งใจเก็บอย่างดี ราคาขายมันสูงดี”
เป้าหมายที่ 2 ปริมาณขยะในหมู่ 10 บ้านปางต้นผึ้งลดลง พบว่า บริเวณข้างทางของถนนภายใน
หมู่ 10 และภายในสวนของชาวบ้านมีปริมาณขยะที่ทิ้งเกลื่อนกลาดลดลงมาก และปริมาณขยะที่ชาวบ้าน
นําขยะไปเผาที่บ่อท้ายหมู่บ้านลดลง ดังเสียงสะท้อนของผู้สูงอายุจากการสนทนากลุ่ม ดังนี้
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“เมื่ อ ก่ อ นลุ ง ชอบเดิ น เก็ บ ขยะตามข้ า งถนนหมู่ บ้ า น เอาไปขายให้ ร ถเร่ ที่ ม ารั บ ซื้ อ ขยะ
แต่เดี๋ยวนี้เดินหาขยะไม่ค่อยได้ มันไม่ค่อยมีขยะเยอะเหมือนแต่ก่อนแล้ว คนเขาเก็บขยะไว้กับบ้านกันหมด
รอเอามาขายกับธนาคารขยะ”
เป้าหมายที่ 3 สิ่งแวดล้อมภายในหมู่ 10 บ้านปางต้นผึ้งดีขึ้น พบว่า ชาวบ้านหมู่ 10 บ้านปานต้น
ผึ้ง เผาขยะลดลง มีการคัดแยกขยะเพื่อนําไปขาย ทําให้กลิ่นเหม็นและเขม่าไฟลดลง ดังเสียงสะท้อนของ
ผู้นําชุมชนจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังนี้
“ผมสังเกตดูจากพฤติกรรมลูกจ้างที่ผมจ้างไปตัดหญ้าในสวนผมนะ เค้าคอยเดินเก็บขยะเห็นขยะ
ปุ๊บเก็บเลย ถามเขา เขาบอกว่าเก็บไปขาย ไม่เอาไปเผาแล้ว ทําให้สวนผมสะอาดผิดตาไปเลย รวมถึงถนน
ในชุมชนก็ไม่มีขยะสิ่งแวดล้อมที่ ดีมันเกิดขึ้นกับบ้านเราแล้ว มันเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปในทางที่ ดีม าก
ครับ”
เป้าหมายที่ 4 การเป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมภายในชุมชน พบว่า
ธนาคารขยะได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นจากหมู่บ้านอื่น ๆ ในตําบลบ้านด่านนาขาม โดยผู้จัดการธนาคารขยะ
ได้ รั บ การเชิ ญ ให้ ไ ปเป็ นที่ ป รึ ก ษาหมู่ บ้า นต่ า ง ๆ ในการจั ด ตั้ ง ธนาคารขยะ ดั ง เสี ยงสะท้ อ นของภาคี
เครือข่ายการจัดการธนาคารขยะจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ดังนี้
“ผมเป็ น ภาคี เ ครื อ ข่ า ยกั บ หมู่ 10 ครั บ มี โ อกาสได้ เ ข้ า มาเป็ น ที่ ป รึ ก ษาธนาคารขยะด้ ว ย
ผมมองเห็นว่าหมู่ 10 ทําธนาคารขยะได้แน่นอนเพราะผู้นําดี ลูกบ้านก็ดี และตอนนี้หมู่ 10 ก็ทําได้จริง ๆ
ต่อไปหมู่ 8 ของผมก็คงจะทําธนาคารขยะครับ เพราะดูจากหมู่บ้านนําร่องที่หมู่ 10 แล้ว ประโยชน์จาก
ธนาคารขยะมันเยอะจริง ๆ ครับและผมจะเชิญผู้จัดการขยะหมู่ 10 ไปเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คําแนะนําสมาชิก
หมู่ 8 ครับ”
เป้าหมายที่ 5 การสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีช่วงอายุ 60-69 ปี มีรายได้ที่
เพิ่มขึ้นจากการขายขยะมากที่สุด จํานวน 191.90 บาท ผู้สูงอายุที่มีช่วงอายุ 70-79 ปี มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น
จากการขายขยะมากที่สุด จํานวน 65.60 บาท และผู้สูงอายุที่มีช่วงอายุ 80-89 ปี มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจาก
การขายขยะมากที่สุด จํานวน 190.35 บาท
2. ปัจจัยสําคัญของการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงอายุตําบลบ้านด่านนาขาม
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ปัจจัยที่ช่วยให้ธนาคารขยะชุมชนคนปางต้นผึ้งประสบความสําเร็จ
มี 7 ประการ ดังนี้
ปัจจัยที่ 1 ผู้สูงอายุหมู่ 10 มีบทบาทสําคัญอย่างมากในการมีส่วนร่วมบริหารจัดการขยะในชุมชน
เป็นผู้ที่มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของปัญหาขยะในชุมชน และมีความต้องการในการร่วมกัน
แก้ไขปัญหาขยะในชุมชน ซึ่งในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุหมู่ที่ 10 คณะผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
คณะกรรมการดําเนินงานธนาคารขยะ และกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่ที่ 10 โดยกลุ่มคณะกรรมการดําเนินงาน
ธนาคารขยะเป็นผู้ที่มีจิตอาสา และมีความยินดีในการมีส่วนร่วมต่อการจัดการขยะในชุมชน ปฏิบัติงานใน
ฐานะคณะกรรมการอย่างเต็มที่ สําหรับกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่ที่ 10 เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความรักและความ
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สามัคคี เข้าร่วมประชุมกันอย่างสม่ําเสมอ พร้อมทั้งยังมีแนวคิดที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกลุ่ม และให้
ความร่วมมือในการรวบรวมและคัดแยกขยะนํามาขายทําให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น
ปัจจัยที่ 2 ผู้นําชุมชนระดับท้องถิ่น นายบุญธรรม จินดา ส.อบต. หมู่ 10 เป็นปัจจัยสํา คั ญต่ อ
ความสําเร็จของงาน เป็นผู้นําที่เสียสละในการทํางานเพื่อส่วนรวม มีจิตอาสา ต้องการให้ชุมชนมีปริมาณ
ขยะที่ลดลง สิ่งแวดล้อมดีขึ้น และเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุ เป็นคนขับเคลื่อนการจัดการขยะ เป็นแกนนํา
ในการเลือกรูปแบบการจัดการขยะและกําหนดโครงสร้างธนาคารขยะ ช่วยการประสานงานกับชุ ม ชน
ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานต่าง ๆ และกํากับดูแลงานภายในธนาคารขยะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ในฐานะผู้จัดการฝ่ายบริหาร
ปัจจัยที่ 3 เจ้าอาวาสวัดปางต้นผึ้ง ให้การสนับสนุนสถานที่จัดตั้งธนาคารขยะ และมีส่วนช่วยใน
การดูแลความเรียบร้อยด้านสถานที่ให้กับธนาคารขยะ
ปัจจัยที่ 4 ผู้นําระดับท้องที่ นายคําใส มูลหนิ้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนและมี
ความต้องการที่จะให้หมู่ที่ 10 ปางต้นผึ้งเป็นหมู่บ้านที่ สะอาด รณรงค์และกระตุ้นการจัดการขยะอย่าง
ต่อเนื่อง
ปัจจัยที่ 5 เครือข่ายระดับท้องถิ่น นายอุดร มะโนรส ส.อบต. หมู่ที่ 8 เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับ
ร้านรับซื้อของเก่าในการกําหนดราคารับซื้อ และการนําไปขาย ในฐานะรองผู้จัดการธนาคาร และช่วยการ
ขยายผลธนาคารขยะไปขยายผลต่อในหมู่ที่ 8
ปัจจัยที่ 6 องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่านนาขาม มีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการ
ขยะในชุมชน มีส่วนร่วมในการขยายผลนําเอาแนวทางของธนาคารขยะของหมู่ที่ 10 ไปใช้ในการขยายผล
ให้กับหมู่บ้านอื่น ๆ ในตําบลได้ทราบ นอกจากนี้ยังได้ให้หน่วยงานอื่น ๆ เข้ามาศึกษาดูงานธนาคารขยะ
ของหมู่ที่ 10
ปัจจัยที่ 7 ภาควิชาการ คณะผู้วิจัยจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มี
ส่ วนร่วมในการจั ดการขยะอย่ า งต่ อ เนื่ อง โดยการหนุ นเสริ มภาควิ ชาการด้ วยการจั ดอบรมให้ ค วามรู้
เกี่ยวกับการจัดการขยะ การวางระบบธนาคารขยะได้นําความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาการบัญชีและการจัดการไป
ใช้ในการวางระบบธนาคารขยะ การส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้สูงอายุ เข้ามามีส่วนร่วมทํากิจกรรมต่าง ๆ
ที่เกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างสม่ําเสมอเพื่อทําให้ธนาคารขยะสามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

77

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

จากที่กล่าวมาสามารถสรุปเป็นรูปแบบปัจจัยสําคัญของการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมใน
กลุ่มผู้สูงอายุ ตามภาพที่ 1 ได้ดังนี้

ภาพที่ 1 ปัจจัยสําคัญของการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงอายุ
ตําบลบ้านด่านนาขาม อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่มา : วริศรา และคณะ (2562)
อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
คณะผู้วิจัยเก็บข้อมูลรายได้จากการบริหารจัดการขยะในกลุ่มผู้สูงอายุ ในตําบลบ้านด่านนาขาม
อํ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ดอุ ตรดิ ตถ์ พบว่า ผู้ สูง อายุ ที่มีก ารนํ าขยะมาฝากขายให้กั บธนาคารขยะชุ ม ชนคน
ปางต้นผึ้ง ทุกคนมีรายได้ที่เกิดจากการขายขยะเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ไม่มีการนําขยะไปขาย ทําให้ผู้สูงอายุมี
รายได้เสริมเพิ่มขึ้นจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซึ่งเป็นรายได้ประจํา สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิรินทรเทพ เต้า
ประยูร นฤมล วิเธอร์ ฮาร์วีย์ และศศิธร พุทธวงษ์ (2543) ได้ศึกษาเรื่อง ศักยภาพในการคัดแยกขยะมูล
ฝอยที่มีค่าจากมูลฝอยชุมชน กรณีศึกษาหมู่บ้านในจังหวัดประทุมธานี พบว่า พนักงานเก็บขยะที่มี การ
คัดแยกขยะก่ อ นนํ า ขยะไปขาย ณ จุ ดทิ้ง ขยะสุ ด ท้ า ยของชุ ม ชน มี ร ายได้ จากการขายขยะประมาณ
520-7,640 บาทต่อสัปดาห์
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ปัจจัยสําคัญของการบริหารจั ดการขยะแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงอายุ ตําบลบ้านด่ านนาขาม
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ธนาคารขยะชุมชนคนปางต้นผึ้ง เกิดจากความร่วมมือของกลุ่มคน
หลายฝ่าย ได้แก่ ผู้สูงอายุหมู่ 10 ร่วมคิด ร่วมทํากิจกรรม ผู้นําชุมชนระดับท้องถิ่นที่มีภาวะผู้นํา มีจิตอาสา
เจ้าอาวาสวัดปางต้นผึ้ง ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดตั้งธนาคารขยะ ผู้นําระดับท้องที่ช่วยรณรงค์ ให้มี
การจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง ภาคีเครือข่ายภายในชุมชนช่วยการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะ
ในชุมชน และภาคีเครือข่ายภายนอกชุมชน คือ ภาควิชาการ มีส่วนร่วมในการหนุนเสริมภาควิชาการโดย
การบูรณาการความรู้สู่ชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พริมพรรณ จันทุมา (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัย
แห่งความสําเร็จของธนาคารขยะรีไซเคิล บ้านคํานางรวย ตําบลคําน้ําแซบ อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี พบว่า ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการดําเนินงานธนาคารขยะ ประกอบด้วย การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มคิ ด ร่ วมตั ด สิ น ใจ ร่ ว มกั นวางแผน ร่ ว มกั นลงมื อ ปฏิ บั ติง าน ผู้ นํ า
และคณะกรรมการธนาคารฯ เป็นผู้ที่มีจิตอาสา เสียสละเวลามาปฏิบัติหน้าที่ การบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกที่ให้การสนับสนุนและแรงจูงใจ มีสวัสดิการให้กับ
สมาชิก
ประโยชน์ที่ได้รับ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
ด่านนาขาม ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องในฐานะเครือข่ายพันธมิตร (Partnership) ช่วยให้
เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย โดยชุมชนท้องถิ่นตําบลบ้านด่านนาขามได้ภาควิชาการมาช่วยหนุนเสริม
ด้วยการนําศาสตร์ด้านการจัดการและการบัญชีมาช่วยแก้ปัญหาขยะในพื้นที่ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ให้กั บกลุ่ม ผู้ สูง อายุ ในชุ มชน สํ าหรั บคณะวิ ทยาการจั ดการได้ นํา โจทย์ วิ จัยจากพื้ น ที่ มาบู ร ณาการกั บ
พันธกิจด้านการวิจัย การเรียนการสอน และการบริการวิชาการ (Mutual benefit) เป็นการบูรณาการ
การศึกษาร่วมกับการพัฒนาชุมชน โดยการนําแนวคิดการจัดการจากวิชาองค์การและการจัดการมาใช้ใน
การบริหารธนาคารขยะชุมชนคนปางต้นผึ้ง และได้นําความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาการบัญชีไปใช้ในการวางระบบ
บัญชีภายในธนาคารเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้ (Scholarship)
ซึ่งผลลัพธ์จากการดําเนินงานดังกล่าว ช่วยให้การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้สูงอายุประสบ
ความสําเร็จสามารถลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมทั้งสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ
จนได้รับการยอมรับจากสังคมให้เป็นต้นแบบในการจัดการขยะชุมชน โดยธนาคารขยะชุมชนคนปางต้นผึ้ง
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดแข่งขันนวัตกรรมการจัดการขยะ ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านด่านนาขามในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 และปัจจุบันธนาคารขยะชุมชนคนปางต้นผึ้ง ยังคงดําเนิน
กิจการอย่างต่อเนื่อง (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562) เป็นการแสดงถึงความยั่งยืนอันเนื่องมาจากการ
ปฏิบัติการพันธกิจสัมพันธ์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ในการจัดการขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในชุมชน(Impact)
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กระบวนการสร้างการเรียนรู้เพื่อการผลิตผักปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ตําบลคุ้งตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

พัทธชัย ปิ่นนาค1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการผลิตผักปลอดภัยแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่
ตําบลคุ้งตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้กลายเป็นชุมชนที่ ลดการใช้ สารเคมีและเป็นแนวทาง
เพื่อขยายผลของการเกษตรผักอินทรีย์สู่การเกษตรอินทรีย์ที่ครอบคลุมพืชชนิดอื่น ๆ ต่อไป ระยะเวลา
ในการดําเนินการเดือ นเมษายนถึงสิงหาคม พ.ศ. 2561 ศึกษารูปแบบและวิธีการโดยใช้แ บบสอบถาม
และสัมภาษณ์การประกอบอาชีพการทําเกษตรกรรมและการดูแลตนเองขณะทําการเกษตรจากเกษตรกร
พบว่าผลผลิตพืชผักทุกชนิดมีการใช้สารเคมีในระหว่างการผลิตทุกขั้นตอน ได้แก่ กลุ่มสารกําจัดเชื้ อรา
กลุ่มสารควบคุมและกําจัดแมลง กลุ่มสารควบคุมและกําจัดวัชพืช กลุ่มสารกําจัดโรคพืช และกลุ่ ม สาร
ปรับปรุงคุณภาพดิน เกษตรกรมีการป้องกันตนเองเมื่อมีการใช้สารเคมี ผู้วิจัยและชุมชนร่วมกันออกแบบ
รูปแบบการผลิตผักด้วยวิธีการทางชีวภาพ เพื่อลดการใช้สารเคมีพบว่าช่วยลดต้นทุน ต้นทุนการผลิตลงได้
อย่างไรก็ตามรูปแบบการผลิตผักปลอดภัยยังจัดว่ามีต้นทุนเทียบเท่ากับวิธีเดิมของเกษตรกร สามารถนําไป
ปรับใช้และขยายผลให้เกิดการใช้อย่างเป็นรูปธรรมได้ โดยควรศึกษาคุณภาพของผลผลิตผักเปรียบเทียบ
กับวิธีเดิมของเกษตรกรถึงประเด็นเรื่องของเวลาที่ใช้ทั้งกระบวนการผลิตต่อคุณภาพของผลผลิตร่วมกับ
ศึกษาการยอมรับรูปแบบของการผลิตผักปลอดภัยซึ่งค่อนข้างจะแตกต่างกับรูปแบบเดิมของเกษตรกร
ต่อไป
คําสําคัญ : ผักปลอดภัย, คุ้งตะเภา, รูปแบบการมีส่วนร่วม

1

*คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ที่มาและความสําคัญ
พืชผักจัดเป็นอาหารที่มากด้วยคุณประโยชน์ต่อร่างกาย อาทิ แร่ธาตุ สารอาหาร และสารต้าน
อนุมูลอิสระ (อเนก และบุณยกฤต. 2560) เกษตรกรผู้ปลูกผักพื้นที่ตําบลคุ้งตะเภา อําเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ มีรูปแบบการใช้ สารเคมี ตลอดทุกขั้ นตอนการผลิ ต ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรี ยมแปลง การเพาะ
ต้นกล้า กระบวนการระหว่างปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว มีการใช้สารเคมีกําจัดแมลง (ไพรีทรอยด์ คาร์บาเมท
และออร์กาโนฟอสเฟต) วัชพืช (ไกลโฟเสต) ควบคุมกําจัดเชื้อรา (ไดไธโอคาร์บาเมท) และสารปรับปรุง
คุณภาพดิน (ปุ๋ยเคมี) เพื่อให้ผลผลิตพืชผักนั้นมีความสมบูรณ์ ขนาด และปริมาณที่มากพอที่จะทํา ให้มี
รายได้ ที่ดี ทั้ ง นี้ สารเคมี เหล่ า นี้ มีผ ลกระทบโดยตรงต่ อ สุ ข ภาพของเกษตรกร ผู้ บริ โภค อาทิ สารกลุ่ม
คาร์ บาเมททําให้ปวดศีรษะ อาเจียน และหัวใจเต้นช้าลง (Morais et al. 2102) สารกลุ่มไกลโฟเสตเป็น
สารก่ อ มะเร็ ง (Tarazona et al. 2017) เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ยั ง มี ผ ลกระทบทางอ้ อ มเมื่ อ มี ก ารตกค้ า ง
และสะสมในดิน รวมถึงแหล่งน้ําในพื้นที่ใกล้เคียงของการทําการเกษตรทําให้เกิดผลกระทบในระยะยาว
ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวทําให้เกิดค่าใช้จ่ายในระดับครัวเรือนและระดับประเทศที่ไม่เกิดผลประโยชน์
ใด ๆ (ทศพล และคณะ. 2557) ในปัจจุบันผู้บริโภคเริ่มตระหนักและให้ความสําคัญกับสุขภาพ โดยการ
บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อร่างกาย สอดคล้องกับแนวคิดเกษตรอินทรีย์ที่ผลผลิต
พื ช ผั ก และผลไม้ อิ น ทรี ย์ กํ า ลั ง เป็ น ที่ นิ ยมของผู้ บริ โ ภคและมี แ นวโน้ ม เป็ น ที่ นิย มมากยิ่ ง ขึ้ น ส่ ง ผลให้
เกิดการเกษตรลั กษณะเช่ นนี้เป็ นจํ า นวนมาก ซึ่งการเกษตรอิ นทรีย์นั้น นอกจากไม่ ใช้ สารเคมี ที่ ทํา ให้
เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้ว ยังช่วยเพิ่มคุณค่า เพิ่มคุณภาพของผลผลิตและลดต้นทุนในการผลิต
อย่างยั่งยืน (เพชรบุญ และคณะ. 2559) ทําให้รูปแบบการผลิตผักของเกษตรกรจึงต้องมีการปรับเปลี่ยน
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคที่สุด ผักปลอดภัยคือผลิตพืชผัก
ที่ปลอดภั ยจากสารเคมีและการปนเปื้ อ นของจุ ลินทรี ย์ตามแนวทางการปฏิ บัติทางการเกษตรที่ ดีหรื อ
Good Agriculture Practices (GAP) โดยเน้ น ทุ ก กระบวนการการผลิ ต ตั้ ง ต้ น ทางจนถึ ง ปลายทาง
(จารุพ งศ์ และคณะ. 2557) พื้ นที่ ตํา บลคุ้ ง ตะเภา อํา เภอเมื อ ง จั ง หวั ดอุ ตรดิ ตถ์ มี เ กษตรกรผู้ ป ลู ก ผั ก
20 ราย ซึ่ ง จะมี เกษตรกรจากพื้ น ที่ ตํ า บลใกล้ เคี ย งเข้ า มาใช้ พื้ น ที่ จํา นวน 1 ราย มี พื้ นที่ก ารผลิ ต รวม
ประมาณ 200 ไร่ (พัทธชัย. 2562) มีการเพาะปลูกพืชผักจํานวน 18 ชนิด อาทิ คะน้า มะเขือเทศ บวบ
ฟักทอง ผักกาดกวางตุ้ง เป็นต้น เกษตรกรมีการใช้สารเคมีระหว่างกระบวนการผลิตผัก ได้แก่ สารกําจัด
วัชพืช สารกําจัดแมลง สารกําจัดเชื้อจุลินทรีย์ และสารปรับปรุงคุณภาพดิน (ปุ๋ยเคมี)
ดังนั้นผู้วิจัยร่วมกับแกนนําชุมชนมีความสนใจศึกษาและพัฒนารูปแบบการผลิตผักปลอดภัยแบบ
มีส่วนร่วม ในพื้นที่ตําบลคุ้งตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้กลายเป็นชุมชนที่ลดการใช้สารเคมี
เป็ นที่ ย อมรั บ ของผู้ บริ โ ภคในชุ ม ชนเองและผู้ บริ โ ภคทั่ ว ไป เกษตรกรมี สุ ข ภาพที่ ดี มี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น
เกิดความยั่งยืน ในฐานะพื้นที่ผลิตผักชานเมืองให้กับผู้บริโภคในจังหวัดหรือในฐานะการเป็นแหล่งผลิตผัก
ปลอดภัยให้คนอุตรดิตถ์ อีกทั้งยังเป็นแนวทางเพื่อขยายผลของการเกษตรผักอินทรีย์สู่การเกษตรอินทรีย์
ที่ครอบคลุมพืชชนิดอื่น ๆ ต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหา พฤติกรรม สถานการณ์ เกษตรกรผู้ผลิตผักในพื้นที่ ตําบลคุ้งตะเภา
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการผลิตผักปลอดภัยในพื้นที่ตําบลคุ้งตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ระยะเวลาการดําเนินการ
เดือนเมษายน ถึง เดือนสิงหาคม พศ. 2561
กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรผู้ปลูกผักพื้นที่ตําบลคุ้งตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและสถานการณ์ในพื้นที่
ศึ ก ษารู ป แบบและวิ ธี ก ารโดยใช้ แ บบสอบถามและสั ม ภาษณ์ ก ารประกอบอาชี พ การทํ า
เกษตรกรรม ในด้านชนิดพืช วิธีการแลจัดการการปลูก และการดูแลตนเองขณะทําการเกษตรในพื้ นที่
เพาะปลูกพืชผักโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างจากเกษตรกรในเวทีแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้ที่จัดขึ้นวางแผนการทํางานร่วมกับผู้นําชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้ได้มาของข้อมูลบริ บท
อาชีพการเกษตรกรรมในพื้นที่
คืนข้อมูลร่วมกับกลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง ศึกษารูปแบบการผลิตผักปลอดภัย
คืนข้อมูลให้กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้องและร่วมกันออกแบบกิจกรรม “การคืนข้อมูล
และค้นหาทุนศักยภาพเพื่อการหนุนเสริมและพัฒนาเชิงพื้นที่ของเทศบาลตําบลคุ้งตะเภา” ร่วมกับคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ เทศบาลตําบลคุ้งตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ดําเนินกิจกรรมโครงการ
กําหนดแนวทางการผลิตผักปลอดภัยเพื่อลดการใช้สารเคมี และศึกษาและเปรียบเทียบศักยภาพ
ของการผลิตผัก ตามแบบของเกษรกรกั บรูปแบบการผลิ ตผัก ปลอดภั ยระหว่างผู้ มีส่วนได้ ส่วนเสี ย เช่น
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้นําชุมชน ผู้บริโภค และนักวิชาการ เป็นต้น
เวทีคืนข้อมูลและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การประยุกต์ใช้
จัดเวทีคืนข้อมูลและถ่ายทอดองค์ความรู้จากการศึกษาสู่การประยุกต์ใช้จริง
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สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ
ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและสถานการณ์ในพื้นที่
จากการจั ดเวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ “การคื นข้ อมู ลและค้ น หาทุ น ศั ก ยภาพเพื่ อ การหนุ น เสริ ม
และพัฒนาเชิงพื้นที่ของเทศบาลตําบลคุ้งตะเภา” ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพฤหัสบดี
ที่ 17 เมษายน พศ. 2561 ณ เทศบาลตําบลคุ้งตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมสํารวจปั ญหา
และความต้องการร่วมกับชุมชนในพื้นที่และสัมภาษณ์เกษตรกร (ภาพที่ 1) ได้ข้อมูลพื้นฐานดังนี้

ภาพที่ 1 จากการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คืนข้อมูลร่วมกับกลุ่มเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง
ศึกษารูปแบบการผลิตผักปลอดภัย
1. เกษตรกรผู้ปลูกผักมีพื้นที่เป็นของตนเอง มีเพียงบางส่วนที่เช่าจากผู้อื่น อย่างไรก็ตามในพื้นที่
ตําบลคุ้งตะเภาที่เป็นพื้นที่เพาะปลูกผักนั้นจะรวมอยู่ในเขตหมู่ 3 บ้านป่าขนุนเป็นส่วนใหญ่
2. ชนิดของพืชเศรษฐกิจที่พบมีการเพาะปลูกในพื้นที่ตําบลคุ้งตะเภา ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มะเขือ
พริก ผักบุ้ง คะน้า กะหล่ําปลี ผักกาดหอม ผักกาด ถั่วฝักยาว เป็นต้น
3. พื ช ผั ก ทุ ก ชนิ ดมี ก ารใช้ ส ารเคมี ในระหว่ า งการผลิ ต ทุ ก ขั้ น ตอน โดยมี ก ารใช้ ส ารเคมี ดั ง นี้
กลุ่ ม สารกํ า จั ด เชื้ อ รา (fungicide) ได้ แ ก่ chloronitrile, copper hydroxide กลุ่ ม สาร
ควบคุมและกําจัดแมลง ได้แก่ cypermethrin, abamectin, carbosulfan กลุ่มสารควบคุม
และกําจั ดวั ชพืช ได้แก่ pyridaben, กลุ่มสารกําจั ดโรคพื ช ได้แก่ carbendacim กลุ่มสาร
ปรับปรุงคุณภาพดิน ได้แก่ ปุ๋ยเคมี 0-30-20
4. เกษตรกรมีก ารป้ องกั นตนเองเบื้ องต้ นโดยมีก ารใส่ หน้ ากากอนามั ย หรือปิ ดจมูกและปาก
ด้วยผ้า และสวมชุดป้องกัน
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จากนั้ น ที ม วิ จั ย ได้ ร่ ว มกั นออกแบบกิ จกรรมโครงการคื นข้ อ มู ล ให้ ก ลุ่ ม เกษตรกรเป้ า หมาย
และผู้เกี่ยวข้องและร่วมกันออกแบบรูปแบบการผลิตผักที่ลดการใช้สารเคมี (ภาพที่ 2) โดยได้รูปแบบการ
ผลิตผักอ้างอิงจากรูปแบบของเกษตรกรดังนี้ (ตารางที่ 1) และประเมินการเปรียบเทียบต้นทุ นระหว่าง
รูปแบบการผลิตผักของเกษตรกรกับการผลิตผักปลอดภัย (ตารางที่ 2)

ภาพที่ 2 กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้องและร่วมกันออกแบบกิจกรรม
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการใช้สารเคมีในรูปแบบการผลิตผักของเกษตรกรกับการผลิตผักปลอดภัย
ระยะการผลิต
1. การเตรียมดิน
2. การเพาะต้นกล้า
3. การดูแลระหว่างการปลูก
4. การเก็บเกี่ยว
5. หลังการเก็บเกี่ยว

รูปแบบของเกษตรกร
สารกําจัดวัชพืช
สารกําจัดวัชพืช
สารกําจัดแมลง / สารกําจัด
วัชพืช / สารกําจัดวัชพืช /
ปุ๋ยเคมี
สารกําจัดเชื้อจุลินทรีย์

รูปแบบการผลิตผักปลอดภัย
การไถพรวนดินกําจัดวัชพืช
ถอนวัชพืชโดยใช้แรงงานคน
ควบคุมโดยชีววิธี (เชื้อราเมตาไร
เซียม: กําจัดแมลง, ถอนวัชพืช
โดยใช้แรงงานคน, ปุ๋ยอินทรีย์)
สารกําจัดเชื้อจุลินทรีย์

สารกําจัดเชื้อจุลินทรีย์

สารกําจัดเชื้อจุลินทรีย์

ที่มา : พัทธชัย (2562)
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จากข้อมูลในตารางที่ 1 พบว่า ระยะการเตรียมดินมีการออกแบบให้เกษตรกรใช้การไถพรวนดิน
เพื่อการกําจัดวัชพืชแทนการใส่สารกําจัดวัชพืช ระยะการเพาะต้นกล้านั้นจะเสี่ยงต่อการเสียหายของต้น
กล้าจึงมีการออกแบบให้ใช้แรงงานคนถอนกําจัดวัชพืช ระยะการดูแลระหว่างการปลูกนั้นมีศัตรูพืชหลาย
ประเภท ได้แก่ แมลง วัชพืช เชื้อรา รวมถึงการเสริมและบํารุงดินด้วยในระยะการดูแลระหว่างปลูก นั้น
มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 เดือน และอายุของต้นพืชแตกต่างกัน ดังนั้นจึงมีการออกแบบโดยการใช้
ชีววิธีคือการใช้เชื้อราเมตาไรเซียมควบคุมแมลง ควบคุมวัชพืชด้วยการใช้แรงงานคนถอน และเลือกใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ โดยเฉพาะปุ๋ยที่มีการผลิตหรือมีวัตถุดิบในท้องถิ่น ระยะการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวจะเป็น
ระยะที่สําคัญระยะหนึ่งซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของและอายุการเก็บรักษาผลผลิตผัก โดยเกษตรกรจะมีการ
ใช้สารกําจัดเชื้อจุลินทรีย์โดยใช้สารที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอยู่แล้ว ได้แก่ การล้างด้วยน้ําเกลือ ดังนั้น
จึงยังคงใช้รูปแบบเช่นเดิม
ตารางที่ 2 ประมาณการต้นทุนเปรียบเทียบการใช้สารเคมีในรูปแบบการผลิตผักของเกษตรกรกับการผลิต
ผักปลอดภัย
ระยะการผลิต
1. การเตรียมดิน
2. การเพาะต้นกล้า
3. การดูแลระหว่างการปลูก
4. การเก็บเกี่ยว
5. หลังการเก็บเกี่ยว
รวม

รูปแบบของเกษตรกร
(บาทต่อไร่)
500
180
2,800
120
120
3,720
ที่มา : พัทธชัย (2562)

รูปแบบการผลิตผักปลอดภัย
(บาทต่อไร่)
220
200
3,000
120
120
3,660

จากข้อมูลในตารางที่ 2 พบว่า ในรูปแบบปัจจุบันของเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตรวม 3,720 บาท
ต่อไร่ เมื่อดําเนินการตามแบบกิจกรรมที่ออกแบบร่วมกันจะมีต้นทุ นในการผลิ ตรวมเพี ยง 3,660 บาท
ต่อไร่ หรือลดลงร้อยละ 1.6
อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์และข้อเสนอแนะ
รูปแบบการผลิ ตผั กปลอดภั ยมี ต้นทุ นเที ยบเท่ ากั บวิ ธีเดิ มของเกษตรกร สามารถนําไปปรั บใช้
และขยายผลให้เกิดการใช้อย่างเป็นรูปธรรมได้ โดยควรศึกษาคุณภาพของผลผลิตผักเปรียบเทียบกั บวิ ธี
เดิมของเกษตรกรถึงประเด็ นเรื่องของเวลาที่ ใช้ ทั้งกระบวนการผลิ ต ความยุ่งยากของการผลิ ตผั ก ต่ อ
คุณภาพของผลผลิต ร่วมกับศึกษาการยอมรับรูปแบบของการผลิตผักปลอดภัยซึ่งค่อนข้างจะแตกต่างกับ
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รูปแบบเดิมของเกษตรกร ทําให้ปัญหาของการผลิตผักปลอดภัยนั้นไม่ได้อยู่ที่ต้นทุนการผลิต แต่เป็นวิธี
ปฏิบัติเดิมที่เกษตรกรและมีความคุ้นชินอยู่แล้ว โดยปกติแล้วเกษตรกรมีการประกันความคิดเรื่องรายได้
จากการขายผลผลิตในระดับที่เกษตรกรพึงพอใจ ดังนั้นเกษตรกรจึงไม่มีความไม่มั่นใจในรูปแบบใหม่ๆ ที่มี
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะประกันรายได้ของเกษตรกรให้อยู่ในระดับที่พึงพอใจได้หรือไม่
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ทราบสภาพปัญหา พฤติกรรมการใช้ปุ๋ยและสารเคมีสําหรับป้องกันกําจัดวัชพืชของเกษตรกร
ผู้ผลิตผักในพื้นที่ตําบลคุ้งตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
2. เป็นแนวทางในการร่วมมือพัฒนาให้การเกษตรในพื้นที่ตําบลคุ้งตะเภา อําเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ ให้เป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์
3. แนวทางลดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภคผัก อันเนื่องมาจาก
การปนเปื้อนสารเคมี และสารพิษตกค้าง
4. ทราบและเป็นแนวทางในการลดต้นทุนการผลิดผักปลอดภัย
5. ส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อการทําเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่
เอกสารอ้างอิง
จารุพงศ์ ประสพสุข ปริยานุช สายสุพรรณ์ และ วัชราพร ศรีสว่างวงศ์. 2557. การวิเคราะห์ส ารพิ ษ
ตกค้างในผั กและผลไม้เ พื่ อการรั บรองระบบการปฏิ บัติทางการเกษตรที่ ดีสําหรั บพื ชในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน. แก่นเกษตร. ปีที่ 42 ฉบับบพิเศษ 2, หน้า 430-439.
ทศพล บุตรมี กานต์พิชชา เกียรติกิจโรจน์ และพีรญา อึ้งอุดรภักดี . 2557. ภาวะสุขภาพและสภาพ
การทําางานที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของแรงงานนอกระบบภาคการเกษตร จังหวัดพิษณุโลก.
วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ. ปีที่ 7 ฉบับที่ 26, หน้า 17-26.
พัทธชัย ปิ่นนาค. 2562. รายงานวิจัยเรื่องศึกษาและพัฒนารูปแบบการผลิตผักปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม
ในพื้นที่ตําบลคุ้งตะเภา อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
เพชรบุญ ฟักเกตุ ชมพูนุท โมราชาติ และ อุทัย อันพิมพ์. 2559. การสร้างความมั่นคงทางอาหารของ
เกษตรกรอินทรีย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม. ปีที่ 6
ฉบับที่ 2, หน้า 96-104.
เอนก หาลี และ บุณยกฤต รัตนพันธุ์. 2560. การศึกษาประสิทธิภาพในการต้านอนุมูลอิสระจากพืชผัก
สมุนไพรพื้นบ้าน 15 ชนิด. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
ปีที่ 40 ฉบับที่ 2, หน้า 283-293.
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Dias E., and Pereira M.L. 2012. Carbamates: Human Exposure and Health Effects.
The Impact of Pesticides. 21-38.
Tarazona J.V., Court-Marques D., Tiramani M., Reich H., Pfeil R., Istace F., and Crivellente F.
2017. Glyphosate toxicity and carcinogenicity: a review of the scientific basis of
the European Union assessment and its differences with IARC. Archives of
Toxicology. 91(8): 2723–2743.
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เว็บไซต์การอนุรักษ์และเผยแพร่เมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นของเกษตรกร
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

กนกวรรณ กันยะมี1
จํารูญ จันทร์กุญชร1, ภูวดลย์ สอนนนฐี1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุ ประสงค์ ในการพั ฒนาเว็ บไซต์ การอนุรักษ์ และเผยแพร่ เมล็ ดพั นธุ์ ท้องถิ่ นของ
เกษตรกร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งข้อมูลเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นของเกษตรกรรายครัวเรือน และให้
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการใช้ประโยชน์ของเมล็ดพันธุ์เพื่อเกษตรปลอดภัย สร้างเครือข่ายการเรี ยนรู้
การจัดการเมล็ดพันธุ์เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่านนาขาม
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยมีการจัดเก็บข้อมูลเมล็ดพันธุ์ในท้องถิ่นในรูปแบบฐานข้อมูล ซึ่งทําให้เกษตรกรใน
พื้นที่ สามารถสืบค้นแหล่งที่อยู่ของเมล็ดพันธุ์ที่มีในแต่ละท้องถิ่น รวมถึงวิธีการคัดเลือกและจัดเก็บเมล็ด
พันธุ์ ตลอดจนการเก็บรักษา การใช้ประโยชน์เมล็ดพันธุ์ เพื่อให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรปลอดภัย
ร่วมกัน
ผลการสํารวจประสิทธิภาพการทํางานของระบบ พบว่า อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33
ซึ่งมีคะแนนการประเมินด้านการใช้งานของระบบสูงที่สุด
คําสําคัญ : เมล็ดพันธ์, ท้องถิ่น, เกษตรกร, อนุรักษ์, เผยแพร่
ที่มาและความสําคัญ
ในตําบลบ้านด่านนาขาม ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร และทําการเพาะปลูกพืชเพื่อการ
บริโภคในครัวเรือน การเพาะปลูกในสมัยก่อนนั้น เกษตรกรจะใช้เมล็ดพันธุ์พืชที่มีในท้องถิ่น และพบว่ามี
การใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงน้อยมาก เนื่องจากพืชที่ได้ จากการเพาะปลู ก เป็นพืชท้องถิ่นซึ่งมี ค วาม
แข็งแรงและมีประสิทธิภาพในการต้านทานโรคสูง ระบบการเกษตรจึงให้ผลิตผลที่ปลอดภัยจากสารพิษ
หรือปลอดภัยจากการปนเปื้อน นอกจากนั้นยังปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม เกษตรกรผู้ผลิต และการบริโภค
1

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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อีกด้วย แต่ในปัจจุบันวิถีชีวิตของเกษตรกรในการทําการเกษตรกรรมได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ
ในการเพาะปลูกพืชในท้องถิ่น จะนิยมซื้อเมล็ดพันธุ์พืชจากท้องตลาด ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตที่ได้ไม่แข็งแรง
ศัตรูพืชมาก มีความสามารถในการต้านทานโรคต่ํา เกษตรกรจึงจําเป็นต้องใช้สารเคมีเพื่อกําจัดศั ตรูพืช
และใช้สารเคมีเพื่อต้านทานโรค
การศึกษาปั ญหาการซื้ อเมล็ดพั นธุ์ในท้ องตลาดมาใช้ เพาะปลู ก จึงส่งผลให้ มี การใช้ สารเคมี ที่
เกิดขึ้น พบว่ามีสาเหตุมาจากเกษตรกรไม่มีการอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พืชในท้องถิ่น จึงขาดเมล็ดพันธุ์ที่จะนํามา
เพาะปลูก หรือไม่ทราบแหล่งของเมล็ดพั นธุ์ และไม่ทราบวิธีการคัดเลือกรวมทั้งการจั ดเก็ บเมล็ ดพั นธุ์
ตลอดจนกระบวนการเก็บรักษา ทําให้ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์จากท้องตลาดสําหรับการเพาะปลูก
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึง เล็ง เห็ นว่าหากเกษตรกรมีแหล่งข้อมูลของเมล็ ดพั นธุ์พืชในท้องถิ่ น รวมถึง
ทราบกระบวนการในการใช้ประโยชน์จากเมล็ดพันธุ์ จะช่วยลดปัญหาข้างต้นได้ และปัจจุบันเป็นยุคของ
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี สารสนเทศในการเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ ต่าง ๆ คณะผู้วิจัยจึง จะได้
พัฒนาเว็บไซต์การอนุรักษ์และเผยแพร่เมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นของเกษตรกรขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมู ล
แบบออนไลน์ ให้ กั บเกษตรกร กล่ า วคื อเกษตรกรสามารถทราบแหล่ ง ที่ อ ยู่ ข องเมล็ดพั นธุ์ ที่มี ในแต่ ล ะ
ท้องถิ่น รวมถึงวิธีการคัดเลือกและจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ตลอดจนการเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ เพื่อจะทําให้
เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
พัฒนาเว็ บไซต์ การอนุ รั กษ์ และเผยแพร่ เมล็ ดพั นธุ์ ท้องถิ่ นของเกษตรกร กรณีศึกษา องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559-มีนาคม พ.ศ. 2561
กลุ่มเป้าหมาย
1. เกษตรกรในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
2. เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลฯ
3. ผู้ใช้งานทั่วไป
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
การศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับท้ องถิ่น คือ พื้นที่วิจัยองค์ การ
บริหารส่วนตําบลบ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยการร่วมกันกําหนดประเด็ นปัญหาที่แท้ จริง
ศึกษาปัญหา และองค์ความรู้ในเรื่องเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นร่วมกัน เพื่อนําไปสู่การเผยแพร่ข้อมูลในรู ปแบบ
ออนไลน์ ซึ่งจะทําให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
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ขั้นตอนในการวิจัย
1. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่วิจัย เพื่อศึกษาปัญหาและหาความรู้ในเรื่อง
เมล็ดพันธุ์ในท้องถิ่น
2. สํารวจและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นในพื้นที่วิจัย จากเกษตรกรและเจ้าหน้าที่
โดยใช้แบบสอบถาม และทําการสรุปวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสํารวจ
3. ออกแบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลและสําหรับการค้นคืนข้อมูล
4. ออกแบบเว็บไซต์ เพื่อการนําเสนอและเผยแพร่แหล่งข้อมูลเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นของเกษตรกรใน
รูปแบบออนไลน์
5. พัฒนาเว็บไซต์เว็บไซต์การอนุรักษ์และเผยแพร่เมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นของเกษตรกร
6. ทดสอบและประเมินผลการใช้งาน เพื่อรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ และนําไปสู่การปรับปรุง
7. จัดทําเอกสารวิธีการใช้งานเว็บไซต์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น
สรุปผลการดําเนินงาน
1. การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
1.1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) จะแสดงผลภาพรวมของระบบงานเผยแพร่
แหล่งข้อมูลเมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นของเกษตรกร ซึ่งจะแสดงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบ รวมถึงข้อมูลที่มีการ
นําเข้าและส่งออกจากระบบ ดังแสดงในภาพที่ 1
เกษตรกร

รายการเมล็ด พันธุ์

รายงานข้อมูล พืช
รายงานข้อมูล เกษตรกร
รายงานข้อมูล เมล็ดพันธุ์
จัดการข้อมูลเกษตรกร

0
ข้อมูลเมล็ดพันธุ์ที่จัดเก็บ
ข้อมูลเกษตรกร

เว็บ ไซต์ก ารอนุรัก ษ์และเผยแพร่
เมล็ดพันธ์ท้องถิ่นของเกษตรกร

เจ้าหน้าที่

ข้อมูลพืช
ข้อมูลเมล็ดพันธุ์
ข้อมูลเกษตรกร

ข้อมูลพืช/ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

บุค คลทั่วไป

ภาพที่ 1 แผนภาพบริบท เว็บไซต์การอนุรักษ์และเผยแพร่เมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นของเกษตรกร
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1.2 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) อธิบายถึงภาพรวมของระบบ
โดยแสดงขั้นตอนการทํางานของระบบ หรือโปรเซส (Process) โดยจะระบุแหล่งกําเนิดของข้อมูลการไหล
ของข้อมูล ปลายทางข้อมูล การเก็บข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลดังแสดงในภาพที่ 2
ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

เจ้าหน้าที่

จัดการข้อมูลหลัก

ข้อมูลเมล็ดพันธุ์

ข้อมูลหน่วยงาน
, เกษตรกร รายการเมล็ด พันธุ์ การใช้เมล็ดพันธุ์

D1 หน่วยงาน
1.0

D2 ผู้ใช้
D3 เกษตรกร
2.0

D4 พืช
D7 ประเภทผู้ใช้
D5 เมล็ดพันธุ์
3.0

สืบค้นข้อมูล เมล็ดพันธุ์

รายงานต่าง ๆ
รายงานข้อมูล เมล็ดพันธุ์

เกษตรกร

4.0

จัดเก็บข้อมูลเมล็ดพันธุ์

D6 การใช้เมล็ดพันธุ์
รายการเมล็ด พันธุ์ การใช้เมล็ดพันธุ์

D1 หน่วยงาน
D2 ผู้ใช้

รายงาน

D3 เกษตรกร
D4 พืช
D5 เมล็ดพันธุ์
D6 การใช้เมล็ดพันธุ์
รายงานข้อมูล เมล็ดพันธุ์

บุค คลทั่วไป

ภาพที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูล เว็บไซต์การอนุรักษ์และเผยแพร่เมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นของเกษตรกร
1.3 ผลการพัฒนาเว็บไซต์ ได้ออกแบบการเข้าใช้งานเว็บไซต์โดยแยกตามสิทธิ์การเข้า
ใช้งาน ประกอบด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ (1) เจ้าหน้าที่ (2) เกษตรกร และ (3) บุคคลทั่วไป
หน้ า หลั ก ของเว็ บไซต์ จ ะแสดงข้ อ มู ล เมล็ ด พั น ธุ์ ที่มี ก ารปรั บ ปรุ ง ล่ า สุ ด โดยแสดงใน
รูปแบบของรูปภาพเมล็ดพันธุ์ในท้องถิ่น และสามารถแสดงรายละเอียดของเมล็ดพันธุ์ ดังแสดงในภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 หน้าจอแรกของเว็บไซต์แสดงข้อมูลเมล็ดพันธุ์ในท้องถิ่นที่มีการปรับปรุงล่าสุด
หน้ า จอตามการเข้ า ใช้ ง านในสิ ท ธิ์ ข องเกษตรกร แสดงข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ของเกษตรกร
และข้อมูลเมล็ดพันธุ์ ทั้งนี้เกษตรกรสามารถเพิ่มข้อมูลเมล็ดพันธุ์ของตนเองได้ ซึ่งแสดงดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 หน้าจอตามการเข้าใช้งานในสิทธิ์ของเกษตรกร
อภิปรายผลการดําเนินงาน
1. การทดสอบและการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์การอนุรักษ์และเผยแพร่ เมล็ ด
พันธุ์ท้องถิ่นของเกษตรกร ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 1 ซึ่งเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของระบบในด้าน
ความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของการทํางาน โดยทดสอบทีละฟังก์ชันการทํางาน และเก็บข้อมูลการ
ทดสอบจากแบบประเมิน
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ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบและการประเมินประสิทธิภาพการใช้งานระบบ
รายการประเมิน
การทํางานตามความต้องการของผู้ใช้
การประเมินหน้าที่ของโปรแกรม
การใช้งานของโปรแกรม
การประเมินด้านความปลอดภัย
ค่าเฉลี่ยรวมการประเมินทั้งระบบ

ค่าเฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

4.52
4.52
4.68
4.52

0.53
0.53
0.48
0.57
4.58

ประสิทธิภาพ
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

2. วิจารณ์และสรุปผลการประเมินประสิ ทธิภาพโดยผู้ ใช้งาน ซึ่งทําการประเมินประสิทธิ ภ าพ
4 ด้านดังนี้
(1) ด้านความสามารถในการทํางานตามความต้องการของผู้ใช้ อยู่ในระดับดี ( x เท่ากับ 4.16)
(2) ด้านการประเมินหน้าที่ของระบบ อยู่ในระดับดี ( x เท่ากับ 4.52) (3) ด้านการประเมินด้านการใช้งาน
ของโปรแกรม อยู่ในระดับดี ( x =4.68) (4) ด้านการประเมินด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับดี ( x เท่ากับ
4.52) เมื่อสรุปภาพรวมของประสิทธิภาพทั้งระบบ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58
ประโยชน์ที่ได้รับ
ได้เว็บไซต์การอนุรักษ์และเผยแพร่เมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นของเกษตรกร กรณีศึกษา องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
เอกสารอ้างอิง
กนก กั้นเกตุ (2557 : 15). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ชาญชัย ศุภอรรถกร. (2555). จัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ซิมพิลฟาย
ชาตพล นภาวารี. (2543). javascript web design. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์ เอส.พี.ซี. บุ๊คส์
สกาวรัตน์ จงพัฒนากร. (2550 : 24-27). วงจรการพัฒนาระบบ. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
สุพิน วรรณา. (2543). PHP Web Application Development. กรุงเทพฯ : เบนมาร์ค วิชั่น
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แนวทางการจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชนของชาติพันธุ์ลั๊วะ
บ้านห้วยขาบ ตําบลบ่อเกลือเหนือ อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ยุพิน เถื่อนศรี1
นิชภา โมราถบ2
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ เพื่อศึกษาสภาพการจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชนของ
ชาติพันธุ์ลั๊วะ บ้านห้วยขาบ ตําบลบ่อเกลือเหนือ อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และเพื่อสังเคราะห์แ นว
ทางการจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชนของชาติพันธุ์ลั๊วะ บ้านห้วยขาบ ตําบลบ่อเกลือเหนือ อําเภอบ่อเกลือ
จังหวัดน่าน ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมลจากกลุ่มเป้าหมายภาครัฐ ภาคชุมชน และกลุ่มผู้รู้
จํานวน 14 คน ด้วยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม และการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มชาติพันธุ์ลั๊วะในบ้านห้วยขาบยังขาดการจัดเก็บข้อมูลสวัสดิการชุม ชน
ที่ เ ป็ นระบบไม่ สามารถบริ หารจั ด การข้ อ มู ล ในลั ก ษณะแบบเบ็ ด เสร็ จ หรื อ แบบจุ ดเดี ยว (One Stop
Service) เนื่ อ งจากข้ อ จํ า กั ด ด้ า นการสื่ อ สารภาษาไทยไม่ ไ ด้ ข องสมาชิ ก กลุ่ ม เกื อ บทั้ ง หมด การขาด
คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูล และการประสานงานระหว่างภาครัฐยังขาดความต่อเนื่อง ส่วนแนวทางการ
พัฒนาคือ การสร้างระบบพี่เลี้ยงจากองค์กรภาครัฐและภาควิชาการ การจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์และ
จัดหาคอมพิวเตอร์ให้กองทุน รวมทั้งการจัดทําปฏิทินภาษาไทย-ลั๊วะ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
ทั้งภายในและภายนอกชุมชน
คําสําคัญ : การจัดการข้อมูล, สวัสดิการชุมชน, ชาติพันธุ์ลั๊วะ

1
2

หลักสูตรสาขารัฐประสาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ที่มาและความสําคัญ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อเกลือเหนือ มีการจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนมีส่วนร่วมที่มีความ
เข้มแข็ง และมีการรวมกลุ่มที่ค่อนข้างหลากหลาย จํานวนทั้งหมด 6 กองทุน ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดิน
กลุ่มสร้างป่าสร้างรายได้ กลุ่มออมทรัพย์ และธนาคารข้าว เป็นสวัสดิการสังคมที่ดําเนินการโดยชุมชนเป็น
หลัก ส่วนกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านและกองทุนเงินล้าน เป็นสวัสดิการสังคมที่ดําเนินการโดยภาครัฐเป็น
หลัก ระบบการบริหารจัดการของพื้นที่ ตําบลบ่ อเกลือเหนือแตกต่างจากพื้นที่ อื่น กล่าวคือ ปัญหาและ
อุปสรรคที่ยากลําบากในการเดินทางและการดํารงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ลั๊วะ ทําให้ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้
เรียนหนังสือ และสื่อสารด้วยภาษาไทยไม่ได้ ทําให้คณะกรรมการในสวัสดิการทุกกลุ่มต้องเป็นผู้นําชุมชน
ที่ทําหน้าที่สลับตําแหน่งกันในแต่ละกลุ่ม สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็ง ความโปร่งใส และสุจริตของผู้นํา
ถือเป็นการตรวจสอบและถ่วงดุลซึ่งกันและกัน (Check and Balance) โดยถือประโยชน์ของประชาชน
เป็นที่ตั้ง กอปรกับการเชื่อฟังผู้นําและการปฏิบัติตามกฎของชุมชน ทําให้บ้านห้วยขาบอยู่ร่วมกันอย่าง
ปกติสุข อันเนื่องมาจากการมีมาตรการทางสังคมกํากับ โดยเฉพาะหมู่ 7 บ้านห้วยขาบที่ถือเป็ นพื้ นที่
ต้นแบบของตําบลบ่อเกลือเหนือ
อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาการจัดการข้อมูลสวัสดิการของชาติพันธุ์ลั๊วะ ในพื้นที่บ้านห้วยขาบ
ยังไม่พบว่ามีการจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมโดยชุมชนอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม
จึงไม่สามารถนําข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมโดย
ชุมชนในพื้นที่บ้านห้วยขาบ ตําบลบ่อเกลือเหนือ อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นจึง
ต้องมีการศึกษาสภาพการจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชนของชาติพันธุ์ลั๊วะ บ้านห้วยขาบ เพื่อหาแนวทางใน
การพัฒนาการจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชนของชาติพันธุ์ ลั๊วะ บ้านห้วยขาบ เพื่อให้ทุกคนในองค์ ก รมี
ความเข้าใจในเรื่องคุณภาพข้อมูลได้ถูกต้องตรงกัน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานขององค์กร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชนของชาติพันธุ์ลั๊วะ บ้านห้วยขาบ ตําบลบ่อ
เกลือเหนือ อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
2. เพื่ อสั ง เคราะห์ แ นวทางการจัดการข้ อมู ลสวัสดิ การชุ ม ชนของชาติพั นธุ์ ลั๊วะ บ้ า นห้ วยขาบ
ตําบลบ่อเกลือเหนือ อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
ดําเนินงานตั้งแต่ มกราคม 2560-ธันวาคม 2560
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กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย มี 3 กลุ่ม ประกอบด้วย ภาครัฐ ได้แก่ นายกฯ รองนายกฯ ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ่อเกลือเหนือ ภาคชุมชน ได้แก่ ประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม คณะกรรมการ สมาชิกกลุ่ม
กองทุนสวัสดิการบ้านห้วยขาบ ตําบลบ่อเกลือเหนือ และกลุ่มผู้รู้ ได้แก่ ผู้นํากลุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วย
ขาบ ตําบลบ่อเกลือเหนือ อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม เป็นทั้งแหล่งที่มาของ
ข้อมูลและผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสวัสดิการชุมชน
การดําเนินโครงการ
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย จํานวน 14 คน ประกอบด้ วย กลุ่มผู้ให้
ข้อมูล 3 กลุ่ม คือ 1. ภาครัฐ ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อเกลือเหนือ รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ่อเกลือเหนือ ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อเกลือเหนือ นักพัฒนาชุมชนในตําบลบ่อ
เกลือเหนือ จังหวัดน่าน จํานวน 4 คน 2. ภาคชุมชน ได้แก่ ประธานกองทุน รองประธานกลุ่ม เลขานุการ
กลุ่ม เหรัญญิกกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม และคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อเกลือ
เหนือ จังหวัดน่าน จํานวน 5 คน และ 3. กลุ่มผู้รู้ ได้แก่ ผู้นํากลุ่ม ผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนํา
ชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อเกลือเหนือ จังหวัดน่าน จํานวน 5 คน ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
โดยการเจาะจง มีเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายดังนี้ 1) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทํางานด้าน
การจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่อย่างน้อย 1 ปี 2) ทํางานหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่วิจัยคือ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ่อเกลือ เหนือ จังหวัดน่าน และ3) สมัครใจในการให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
แบบสัมภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้รับจากการดําเนินโครงการ
6.1. สภาพการจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชนของชาติพันธุ์ลั๊วะ บ้านห้วยขาบ ตําบลบ่อเกลือเหนือ
อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน สรุปได้ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงสภาพการจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชนของชาติพันธุ์ลั๊วะ บ้านห้วยขาบ ตําบลบ่อเกลือ
เหนือ อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
สภาพการจัดการข้อมูล

ผลการศึกษา

ผลการวิเคราะห์

1. ผู้ที่รับผิดชอบในการ
จัดเก็บ

ประธานกลุ่ม/เลขานุการ/

ยั งไม่ มี ก า ร จั ดทํ า อย่ า ง เป็ น ร ะ บ บ
ฐานข้อมูล ที่มีการจัดการว่าผู้ใดเป็นผู้นํา
ข้อมูลเข้า ใครมีสิทธิแก้ไขข้อมูล และใคร
มีสิทธิเรียกใช้ข้อมูล
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สภาพการจัดการข้อมูล

ผลการศึกษา

ผลการวิเคราะห์

2. สถานที่จัดเก็บข้อมูล

สํานักงานของกองทุน

ไม่มีการจัดสถานจัดเก็บที่ที่เหมาะสมไม่
มีการควบคุม ระบบความปลอดภั ยของ
ข้ อ มู ล โดยป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ ผู้ ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ
อนุญาตเข้ามาเรียกใช้หรือแก้ไขข้อมูลได้
โดยง่าย ทําให้อาจเกิดการสู ญหายหรื อ
ถูกทําลายโดยไม่ได้ตั้งใจ

3. วัตถุประสงค์ในการ
จัดเก็บ

สะดวกต่อการค้นหาข้อมูล
รายงานผลการดําเนินงานให้
สมาชิก สามารถตรวจสอบได้

ข้อมูลที่จัดเก็บยังไม่สามารถยืนยันได้ ว่า
มีความถูกต้องทันเวลา สมบูรณ์ครบถ้วน
กะทัดรัด ตรงกับความต้องการของผู้ ใช้
และมีความต่อเนื่อง เนื่องจากยังไม่มีการ
ตรวจสอบอย่ า งเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร
จากผู้มีส่วนได้เสีย

4. ประเภทของข้อมูล
ที่จัดเก็บ

บันทึกการประชุม
การทํ า ข้ อ มู ลให้ เป็ น สารสนเทศ ตั้ ง แต่
บัญชีรายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม การรวบรวมแ ละตรวจสอบข้ อมู ล
การดํ า เนิ น การประมวลผลข้ อ มู ล ให้
กลายเป็นสารสนเทศ การจั ดหมวดหมู่
และการดูแลรักษาสารสนเทศ เพื่อการ
ใช้งานยังไม่ครอบคลุม

5. ปัญหาในการจัดเก็บ
ข้อมูล

1 . อบต . บ่ อเก ลื อเห นื อ ไ ม่
รา ยง านการ ดํ า เนิ นง า น
ของกลุ่มให้สมาชิกทราบ
2. ขาดคอมพิวเตอร์ในการเก็ บ
ข้อมูล
3. สมาชิ ก ไม่ ส ามารถสื่ อ สาร
เป็นภาษาไทยได้
4. ไม่ มี ก ารจั ด เก็ บ อย่ า งเป็ น
ระบบ
5. ภาคประชาชนกับหน่วยงาน
ภาครัฐมีเวลาว่างไม่ตรงกัน
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สภาพการจัดการข้อมูล
6. แนวทางในการ
พัฒนาการจัดเก็บ
ข้อมูล

ผลการศึกษา

ผลการวิเคราะห์

1 . อ บ ต . บ่ อ เ ก ลื อ เ ห นื อ
เ จ้ า ห น้ า ที่ พั ฒ น า ชุ ม ช น
และมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุตรดิตถ์เป็นที่ปรึกษา
2 . ก า ร จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล ใ น
คอมพิ วเตอ ร์ แ ละจั ด ห า
คอมพิวเตอร์ให้กองทุน
3. การจัดทําปฏิทินภาษาไทยลั๊ ว ะ ให้ แ ก่ ผู้ นํ า สมา ชิ ก
กองทุ น เพื่ อ ความสะดวก
ในการติดต่อสื่อสาร

อบต.บ่อเกลือเหนือควรมีการบูรณาการ
ข้ อ มู ล ให้ เ กิ ด ระบบสารสนเทศที่ เ ป็ น
ข้อมูลจริง ถูกต้อง แม่นยํา โปร่งใสจะลด
ความขัดแย้งในการบริหารจัดการได้มาก
ขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือใน
การสื่ อ สารทั้ ง ภายในองค์ ก ารและ
ภายนอกองค์ก าร มี ก ารบริ หารจั ด การ
เพื่ อ ใช้ ท รั พ ยากรร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการ
บริหารจัดการข้อมูลขององค์การได้อย่าง
ยั่งยืนต่อไป

6.2 แนวทางการจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชนของชาติพันธุ์ลั๊วะ บ้านห้วยขาบ ตําบลบ่อเกลือ
เหนือ อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน สรุปได้ดังดังแผนภาพที่ 1
ประเภท
ของข้อมูล
*ข้อมูลของสมาชิก
*ข้อมูล
ทางการเงิน
*ข้อมูลธุรการ
อื่น ๆ

วิธีการ/สถานที่จัดเก็บ
*บันทึกในสมุดบันทึก
และคอมพิวเตอร์
*สํานักงานกองทุนบ้าน
ห้วยขาบ

การตรวจสอบข้อมูล
*สมาชิก/ประธาน/กรรมการ

ผู้รับผิดชอบ
จัดเก็บ
*ประธานกลุ่ม/
เลขานุการกลุ่ม

การเผยแพร่
ข้อมูล
*รายงาน
ประจําเดือน/ปี
การสื่อสาร
*ปฏิทิน
ภาษาไทย-ลั๊วะ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร
(การฝึกอบรม/แลกเปลี่ยน
เรียนรู้)

อบต.บ่อเกลือเหนือ/สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบ่อเกลือเหนือ/มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ปรึกษา

กระบวนการ
ในการจัดเก็บ
ข้อมูล

การตรวจสอบ
และพัฒนา
ระบบการ
จัดเก็บ

การนําข้อมูลไป
ใช้ประโยชน์
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แผนภาพที่ 1 แนวทางการจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชนของชาติพันธุ์ลั๊วะ บ้านห้วยขาบ
ตําบลบ่อเกลือเหนือ อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
จากแผนภาพที่ 1 แนวทางการจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชนของชาติพันธุ์ลั๊วะ บ้านห้วยขาบ
ตําบลบ่อเกลือเหนือ อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เสนอว่า บ้านห้วยขาบควรมีกระบวนการจัดการด้วยการ
จัดประเภทของข้อมูล แบ่งออกเป็นข้อมูลของสมาชิก ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลธุรการอื่น ๆ โดยการ
บันทึกในสมุดบันทึกและคอมพิวเตอร์ของสํานักงานกองทุนบ้านห้วยขาบเป็นหลัก ผู้รับผิดชอบจั ด เก็บ
คือ ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม และการเผยแพร่ข้อมูลในรายงานประจําเดือนและปี ผ่านการนัด
หมายด้วยปฏิทินภาษาไทย-ลั๊วะ ในการตรวจสอบข้อมูล ทั้งสมาชิก ประธาน และกรรมการมีอํานาจใน
การตรวจสอบข้ อมู ล และมีการพั ฒนาศัก ยภาพบุ ค ลากรด้ วยการฝึ กอบรมและแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ เป็ น
ประจํา อย่างไรก็ดี ควรคํานึงถึงหน่วยงานที่สามารถนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้คือ องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ่อเกลือเหนือ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบ่อเกลือเหนือ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อภิปรายผลการดําเนินงาน
1. ผลการศึกษาสภาพการจัดการข้อมูลสวัสดิการชุมชนของชาติพันธุ์ลั๊วะ บ้านห้วยขาบ มีดังนี้
ปัญหาในการจัดเก็บข้อมูล สมาชิกในกลุ่มยังขาดความรู้ความสามารถในการรวบรวมข้ อมู ล
ขาดเครื่องมือเครื่องใช้ที่จะอํานวยความสะดวก เช่น คอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูล อุปสรรคในการสื่อสาร
ชาติพันธุ์ลั๊วะ ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ ภาคประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐมีเวลาไม่ตรงกัน เนื่องจาก
วัฒนธรรมของชาติพันธุ์ลั๊วะ จะมีปฏิทินเป็นของตนเอง เมื่อมีการนัดหมายเพื่อประชุมหารือในด้านการ
พัฒนาต่างๆ ร่วมกันมักจะมารวมตัวกันยาก สอคล้องกับการศึกษาของอําพร ปินตาแก้วและ ธรรมนูญ
พ่อค้าทอง (2558) ที่พบว่า คณะกรรมการและผู้ปฏิบัติงานในกองทุนสวัสดิการชุมชน มีอายุค่อนข้างมาก
ทํ า ให้ พบปั ญหาด้า นความรู้ ความเชี่ ยวชาญในการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ รวมถึ ง การเข้ า ถึ ง การใช้
อิ น เตอร์ เ น็ ต สอดคล้ อ งกั บ การวิ จั ย ของระพี พ รรณ คํ า หอม, ทิ พ าภรณ์ โพธิ์ ถ วิ ล สิ ริ ก ร บุ ญ สั ง ข์
และวริฎฐา แก้วเกตุ (2551) พบว่า ยังขาดการวางแผนการบูรณาการข้อมูลที่จะนําไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ของหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งในระดั บพื้ นที่ ของทุ กพื้ นที่ และยังไม่มีแ นวทางที่ ชัดเจนในการวางแผนการ
บํารุงรักษา การพัฒนาระบบฐานข้ อมู ลให้ เกิ ดความต่อ เนื่อง หรือการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่ วมกั น
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สําหรับแนวทางในการพัฒนาการจั ดเก็บข้อมูล มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ มีการ
จัดทําปฏิทินภาษาไทย-ลั๊วะ แจกให้แก่ผู้นํา/สมาชิกกองทุนเพื่ออํานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
และการบริหารการจัดเก็บข้อมูล โดยมีทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์รับผิดชอบในการจั ดทํา
ร่วมกับผู้นําชุมชน โดยระพีพรรณ คําหอม, ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล, สิริกร บุญสังข์, วริฎฐา แก้วเกตุ (อ้างแล้ว)
พบว่ า การออกแบบเครื่ อ งมื อ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การสํ า รวจข้ อ มู ล การกรอกข้ อ มู ล เข้ า ระบบ
คอมพิวเตอร์ การนําไปใช้ ทําให้แกนนําได้เรียนรู้ระบบฐานข้อมูลและมีการนําไปใช้ปฏิบัติจริง จะทําให้
ชุมชนสามารถพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้เองและนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็น
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ฐานในการสร้างเครือข่ายต่อไป โดยควรให้ความสําคัญกับการบันทึกข้อมูล และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
มาใช้การบันทึก ข้อมู ล นอกจากจะช่วยในการบริหารจั ดการตามวั ตถุ ประสงค์ต่าง ๆ ได้อย่างดี และมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเรียกใช้ข้อมูลที่มีการจัดเก็บไว้แล้วมาใช้งานจะกระทําได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว
แล้ว ยังสามารถนําข้อมูลที่จัดเก็บไปวิเคราะห์เพื่อประกอบ การตัดสินใจในเชิงบริหารจัดการ หรือเพื่อการ
วางแผนการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกองทุนได้อย่างมีข้อมูลสนับสนุนมากขึ้น การพัฒนาระบบข้อมูล
ของกองทุนสวัสดิการชุมชน จะเป็นการนําใช้ข้อมูลและองค์ความรู้ในการพัฒนางาน และพัฒนาคนจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกองทุนหลายประการ ได้แก่ มีฐานข้อมูลสมาชิกและรายงานสถานะการเงินที่ เป็น
ปั จจุ บัน สามารถรายงานผลการดํ า เนิ นงานต่ อหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งได้ เกิ ดแผนการพั ฒนาจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลกองทุน มีรายงานสรุปผลการดําเนินงานกองทุนต่อสมาชิกทุกปี มีระบบมาตรฐานด้านการ
บริหารจั ดการข้ อมู ล และระบบการเงิ นของกองทุ น สอดคล้ องกั บงานของสมบูร ณ์ เจริญจิระตระกู ล
และคณะ (2554) ที่สรุปว่า ควรให้ความสําคัญกับการบันทึกข้อมูล โดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้
ในการบันทึกข้อมูล การบันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ นอกจากจะช่วยองค์กรในการบริหารจัดการตาม
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเรียกใช้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้แล้วมาใช้งานก็จะ
ทําได้ง่าย และรวดเร็วแล้วยังสามารถนําข้อมูลที่จัดเก็บไปวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงบริหาร
จัดการ หรือเพื่อการวางแผนการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มได้อย่างมีข้อมูลสนับสนุนมากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะ
2.1 ควรมี แ นวทางในการพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนโดยให้ ชุ ม ชนเข้ า มามี
ส่ วนร่ ว มในการพั ฒ นาในทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่ ร่ ว มวางแผน ร่ ว มตั ดสิ น ใจ ร่ ว มดํ า เนิ น งาน จนถึ ง ร่ ว มรั บ
ผลประโยชน์ เพื่อให้ผู้บริหารและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง สามารถนําข้อมูลที่ได้รับจากการวิจัยไปใช้ใน
การจัดสวั สดิ การสั ง คมโดยชุมชนในองค์ การบริ หารส่วนตํ า บลบ่ อ เกลื อ เหนื อ ได้อย่ างมี ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผล รวมทั้งควรมีนโยบายในการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสวัสดิการชุมชนให้มีชีวิต เผยแพร่
ให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วถึง และควรนําแนวทางการจัดการข้อมูลระบบสวัสดิการชุมชนของของชาติ
พันธุ์ลั๊วะ บ้านห้วยขาบ ตําบลบ่อเกลือเหนือ อําเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ไปขยายผลเพื่อพัฒนาต่ อยอด
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นต่อไป
2.2 ควรจัด อบรมให้ค วามรู้แ ก่ส มาชิก ของชาติพัน ธุ์ลั๊ว ะบ้า นห้ว ยขาบ ในด้า นการจัด
สวัส ดิก ารชุม ชนแบบมี ส่ว นร่ว มอย่า งต่อ เนื่อ ง โดยทํา เป็ น สองภาษาทั้ง ภาษาลั๊ ว ะ และภาษาไทย
กลาง เพื่อให้ชุมชนสามารถการบริ หารจั ดการกองทุ นได้ ด้วยตนเอง และสามารถพึ่งตนเองได้
2.3 องค์ก ารบริห ารส่ว นตํ า บลบ่อ เกลือ เหนือ ควรทํ า หน้า ที ่ใ นบทบาทของการเป็ น ที่
ปรึก ษาด้า นการจัดสวัสดิก ารชุม ชนแบบมีส่ วนร่ว ม โดยอาจแนะนํา ให้ชุม ชนจั ด ทํา แผนสร้า งคนรุ่ น
ใหม่ที่มีค วามรู้ ความสามารถและมีจิ ต อาสาเข้า มารั บ ช่ว งดํา เนิ น การเกี่ย วกั บ การบริห ารจั ด การ
กองทุน เพื่อให้เกิ ดความยั่ง ยืนของกองทุ นที่มี อยู่ ในชุมชน
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ประโยชน์ที่ได้รับ
ทําให้ เกิดการเรียนรู้/ความเข้าใจในการทํางานชุดโครงการวิจัย และมีการบูรณาการศาสตร์
มี ก ารร่ ว มคิ ด ร่ ว มทํ า แบบหุ้ น ส่ ว น (Partnership) ได้ แ ก่ ที ม นั ก วิ จั ย มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์
และผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อเกลือเหนือ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้นํา
ชุมชน แกนนําชุมชนในพื้นที่ ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมดําเนินการในครั้งนี้ เกิดประโยชน์ร่วมกัน
แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefit) ได้แก่ มหาวิทยาลัยได้ประโยชน์ในด้านองค์ความรู้ใหม่ภายใต้
บริ บ ทและเงื่ อ นไขของชุ ม ชน ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งได้ รั บ ประโยชน์ จ ากส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งร่ ว มกั น ทุ ก ฝ่ า ย เช่ น
อบต.บ่อเกลือ เหนือ ได้แนวทางในการจั ดเก็บข้อมู ล เจ้าหน้าที่ ได้เรี ยนรู้วิธีการทํางานร่วมกับชาวบ้ า น
และแกนนํ า ชุ ม ชนได้ ประโยชน์ จากการเรีย นรู้ร่ วมกั น ทําให้ เกิ ดเครื อข่ายในการทํ างานด้ า นอื่ น ๆ ใน
อนาคต มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) ได้แก่ มีการให้ความรู้จากทีมวิจัย ทําให้
ชุมชนได้ร่วมกันเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในสาเหตุของปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการ
ข้อมูลสวัสดิการสังคมด้วยตนเอง ทําให้นําไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหาที่ทุกคนช่วยกันคิด
เอกสารอ้างอิง
ระพีพรรณ คําหอม, ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล, สิริกร บุญสังข์, วริฎฐา แก้วเกตุ. (2551) การสังเคราะห์องค์
ความรู้ ก ารบู ร ณาการเครื อ ข่ า ยกองทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชน : ทางเลื อ กใหม่ ข องสวั ส ดิ ก าร
พหุ ลั กษณ์ ไ ทย. การนํ า เสนอผลงานวิ จั ยในการระดมความคิ ดเห็ นเพื่ อ สั ง เคราะห์ บ ทเรี ย น
โครงการสังเคราะห์องค์ความรู้การพัฒนารูปแบบการบูรณาการเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชน
ระดับอําเภอ 12 พื้นที่. วันที่ 16 มกราคม 2551. โรงแรมปรินซ์พาเลส กรุงเทพฯ.
สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูลและคณะ. (2554) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่ององค์กรการเงินชุมชนกับการ
พัฒนาชุมชนแบบองค์รวม. กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
อําพร ปินตาแก้วและ ธรรมนูญ พ่อค้าทอง. (มกราคม - มิถุนายน 2558).การจัดการความรู้ของกองทุน
สวัสดิ ก ารชุม ชนในตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวั ดเชีย งใหม่. วารสารวิชาการการตลาด
และการจัดการ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 2(1) 86-95.
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แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทางเลือกโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในแหล่งประวัติศาสตร์ปราสาทเขาน้อยสีชมพู

นิธิพนธ์ น้อยเผ่า1
บทคัดย่อ
แหล่งโบราณสถานปราสาทเขาน้ อยสี ชมพู เป็นสถานที่ สํา คั ญของจั ง หวั ดสระแก้ว อยู่ในตรา
ประจําจังหวัด ตัวปราสาทตั้งอยู่บนยอดเขาน้อยสีชมพู ในพื้นที่ ตําบลคลองน้ําใส ซึ่งมีศักยภาพในการ
พัฒนาด้านการท่องเที่ยวสูง แต่มีข้อจํากัดในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยกิจกรรมเยี่ยมชมศึกษาแหล่ง
โบราณสถานเพียงด้านเดียว รูปแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นหลักใน
การจัดการท่องเที่ยวฐานชุมชน (Community-based Tourism, CBT) ซึ่งให้ความสําคัญในการกําหนด
ทิศทางการบริหารการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน และให้ชุมชนมีความรู้สึกเป็น
เจ้ า ของ มี บทบาทในการจั ดการดู แ ลและเป็ นผู้ ริ เริ่ มในโครงการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ในแนวทางที่
สะท้อนความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับท้องถิ่น โครงการวิจัยนี้จึงมี
วัตถุประสงค์ในการสํารวจทรัพยากรการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชน ตั้งแต่การ
สํารวจ วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอทางเลือกร่วมกัน ในการจัดทําข้อเสนอรูปแบบและแผนในการพัฒนา
บูรณาการการท่องเที่ ยวการท่องเที่ ยวทางเลือก (Alternative Tourism) ที่เป็นการประสานกันของทุน
ทางธรรมชาติและทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยมีการบูรณาการทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของ
พื้นที่ใน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้ ธรณีวิทยา และแหล่งซากดึกดําบรรพ์ สามารถพัฒนาเป็น
รูปแบบการท่องเที่ยวในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จํานวน 2 เส้นทาง
ผลการศึกษาเชิงประจักษ์ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ก่อนและหลังการดํ า เนิน
กิจกรรมการสํารวจร่วมกันระหว่างคณะผู้วิจัยและตัวแทนชุมชนผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 40 คน พบว่า
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและการตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติใน
พื้นที่ รวมถึงความต้องการในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และสามารถสรุปได้

1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ว่ากระบวนจากงานวิจัยสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในแหล่งโบราณสถานปราสาทเขาน้อยสีชมพูได้ต่อไปในอนาคต
คําสําคัญ : ปราสาทเขาน้อยสีชมพู, ทรัพยากรท่องเที่ยว, การมีส่วนร่วม, การท่องเที่ยวฐานชุมชน
ที่มาและความสําคัญ
ตําบลคลองน้ําใส อ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นชุมชนพื้นถิ่นที่ชาวญ้อที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
แต่เดิม และเป็นที่ตั้งของแหล่งโบราณสถานปราสาทเขาน้อยบนยอดเขาน้อยสีชมพู ซึ่งเป็นสถานที่สําคัญ
ในตราประจําจังหวัด จึงมีศักยภาพในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสูงมาก ในปัจจุบันชุมชนเน้นการใช้ทุน
ทางวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมทางประเพณีของชุมชนเป็นประเด็นนําในการพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยวจากเส้นทางการท่องเที่ยวด่านการค้าชายแดนที่ห่างไป 12 กม. (องค์การบริหารส่วนตําบล
คลองน้ํา ใส, 2560) แต่กิจกรรมสามารถจั ดเป็ นครั้งคราวและกิจกรรมท่ อ งเที่ ยวชมโบราณสถานนั้ นมี
ข้อจํากัดในการพัฒนาพื้นที่ เนื่องจากถูกประกาศให้เป็นเขตโบราณสถาน (เฉพาะพื้นที่รอบตัวปราสาท
ประมาณ 50 ไร่) โดยภาพรวมชุมชนจึงมีการรับรู้ถึงความสําคัญและการมีส่วนร่วมในจัดการท่ องเที่ ยว
รวมถึงได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมการท่องเที่ยวน้อยมาก และยังคงต้องพึ่งพาการตลาดที่ต้องนําสินค้า
ส่งไปขายในเขตเส้นทางการท่องเที่ยวหลักนอกพื้นที่
การท่ องเที่ ยวฐานชุ ม ชน (Community-based Tourism, CBT) เป็ นการท่ องเที่ ยวที่ กํ า หนด
ทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของและมีสิทธิในการจั ดการเพื่ อ
ประโยชน์อย่างยั่งยืนกับชุมชนโดยคํานึง ถึง ทรัพ ยากรและคุ ณค่า อั นดีงามของชุมชน และเกิดกิจกรรม
เรียนรู้แก่ผู้มาเยือน คณะผู้วิจัยตั้งสมติฐานว่าการใช้ศักยภาพของชุมชนซึ่งเข้าใจในบริบทของพื้นที่ เป็น
อย่างดี ประสานเข้ ากั บองค์ความรู้ ที่ได้ จากกระบวนการวิ จัยจากคณะนักวิ จัยที่ มีความชํา นาญในการ
สํารวจและศึกษาแหล่งท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ (Nature-based tourism site) จะสามารถบูรณาการการ
พัฒนาในรูปแบบการท่องเที่ยวทางเลือก (Alternative Tourism) ที่ประสานทุนทางธรรมชาติและทุนทาง
วัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่โดยรอบนอกเขตโบราณสถานปราสาทเขาน้อยสีชมพู และการส่งเสริมการใช้
รูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเลือกในแนวทางดังกล่าว จะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
ความน่าสนใจ และความสามารถในดึงดูดนักท่ องเที่ ยวจากเส้ นทางการท่ องเที่ ยวหลัก รวมถึงเป็ นการ
ส่งเสริมความเข้าใจและความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนให้
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทําให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ และเกิดความยั่งยืนจากการ
พัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนบริเวณโดยรอบแหล่งประวัติศาสตร์ปราสาทเขาน้อยสีชมพูต่อไปในอนาคต
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อสํารวจสถานภาพของทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (ป่าไม้ ธรณีวิทยา และแหล่งซาก
ดึกดําบรรพ์) และนําเสนอรูปแบบของการท่องเที่ยวทางเลือก (Alternative Tourism) ในพื้นที่
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัยและชุมชน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในแนวทางการ
ท่ อ งเที่ ย วฐานชุ ม ชน (Community-based Tourism, CBT) ซึ่ ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจ และความ
ตระหนักในความสําคัญของทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ของชุมชนในพื้นที่
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
ธันวาคม 2560-กรกฎาคม 2561
กลุ่มเป้าหมาย
ภาคีที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) และผู้หน้าที่รับผิดชอบด้านการ
พัฒนาพื้นที่ 1) ในส่วนผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตําบลคลอง
น้ําใส สํานักศิลปากรที่ 5 ป่าไม้จังหวัดสระแก้ว นิคมสร้างตนเองคลองน้ําใส รพ.สต.คลองน้ําใส หน่วยงาน
ทหารและฝ่ายปกครอง 2) ในส่วนภาคประชาชน ได้แก่ ผู้นําและตัวแทนชุมชนโดยเน้น 4 หมู่บ้านโดยรอบ
พื้นที่ปราสาทเขาน้อยสีชมพู ปราชญ์ชุมชน ผู้ดูแลศาสนสถาน คณะครูและนักเรียนจากสถานศึกษาใน
พื้นที่ใกล้เคียง
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
การดําเนินโครงการจะเน้นส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้องข้างต้น โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
1. การวิเคราะห์ปัญหา ค้นหาข้อสรุป และยอมรับในกระบวนการแก้ไขปัญหา ที่นํามาเป็นโจทย์
วิจัยของโครงการ
2. สร้ า งการรั บ รู้ ร่ ว มกั น ผ่ า นกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นรู ป แบบการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยการถ่ า ยทอดความรู้ โ ดยคณะวิ ท ยากร การร่ ว มกั นดํ า เนิ นการสํ า รวจและวิ เคราะห์
สถานภาพทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่จริง รวมถึงการเสนอทางเลือกเพื่อพัฒนารูปแบบการ
ท่องเที่ยวทางเลือก (Alternative Tourism) ในแนวทางการท่องเที่ยวฐานชุมชน (Community-based
Tourism, CBT) ร่วมกัน
3. การประเมินความเปลี่ ยนแปลงความรู้ ความเข้า ใจและความต้องการในการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ก่อนและหลังการดําเนินกิจกรรม
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การพั ฒ นารู ป แบบการท่ อ งเที่ ย วในปั จ จุ บั น อยู่ ภ ายใต้ ก ระแสความต้ อ งการ 3 ประการ
ประกอบด้วย (1) กระแสความต้องการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ (2) กระแสความ
ต้องการของตลาดการท่องเที่ยวในด้านการศึกษาเรียนรู้และ (3) กระแสความต้องการพัฒนาคน จึงเกิด
แนวทางการพั ฒ นาและจั ดการท่ องเที่ ยวทางเลื อกใหม่ (Alternative Tourism) เพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลายของผู้มาเยือน ที่นิยมอย่างแพร่หลายที่สุด คือ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotourism)
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ซึ่งเน้นการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การท่องเที่ ยวเชิ งศึ กษาระบบนิ เวศ การท่อ งเที่ ย วเพื่ อศึ กษาสิ่ง แวดล้อ ม นิเวศสั ญจร นิเวศท่ องเที่ ยว
(สินธุ์ สโรบล, 2547) โดยรู ปแบบการท่ อ งเที่ ย วดั ง กล่ า วจะมี ความแตกต่ างหลากหลายไปตามบริ บ ท
ทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจากผลการสํารวจสามารถกําหนดทรัพยากรการท่องเที่ ยว
ด้านธรรมชาติบริเวณพื้นที่โดยรอบปราสาทเขาน้อยสีชมพู ซึ่งมีศักยภาพในการใช้เพื่อบูรณาการจัดการ
การท่องเที่ยวทางเลือกของพื้นที่ได้ใน 3 บริบท
1. บริบทเชิงสภาพภูมิประเทศ และลักษณะธรณีวิทยา
เขาน้อยสีชมพู มีลักษณะภูมิสัณฐานเป็นเขาลูกโดด (Isolated Hill) ล้อมรอบโดยพื้นที่เป็นที่ราบ
มีพื้นที่โดยประมาณ 0.3 ตร.กม. หรือ 180 ไร่ สูงจากพื้นที่โดยรอบประมาณ 65 เมตรยอดสูงสุดสูงจาก
ระดั บน้ํ า ทะเลปานกลาง 133 เมตร สภาพภู มิ ประเทศเป็ นลั ก ษณะภู มิ สั ญฐาน (Geomorphology)
ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางธรณีวิทยาที่รองรับด้วยหินปูน (Limestone) ทําให้เกิดลักษณะภูมิสัญฐานแบบ
คาสต์ (Karst) ลักษณะภูมิสัญฐานดั งกล่า วมี ความเฉพาะและมีความน่ าสนใจในการศึ กษาทั้ ง ทางด้ า น
ระบบนิเวศและธรณีวิทยา ซึ่งจัดให้อยู่ในหมวดหินโป่งน้ําร้อน (Pong Nam Ron Formation) มีอายุอยู่
ในช่วงยุ ค ไทรแอสซิก (Triassic period) หรือราว 251.9 ถึง 201.3 ล้านปีก่ อน (กรมทรัพยากรธรณี ,
2550)
ผลการศึกษาสามารถแบ่ งพื้ นที่ ตามลั กษณะธรณี วิทยา (หมู่หิน) ศักยภาพ และรูปแบบความ
เหมาะสมสําหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา (Geotourism) ออกได้เป็น 3 ส่วน (ที่ 1ก) ได้แก่

ก

ข

รูปที่ 1 ก) การแบ่งพื้นที่เขาน้อยสีชมพูออกเป็น 3 ส่วน ตามลักษณะทางธรณีวิทยาและความเหมาะสม
ของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา ข) ลักษณะการเกิดถ้ําเปิดและช่องแสงในหมู่หิน A
ในพื้นที่ A ลักษณะเด่นคือหินปูนชั้นหนามาก (Massive) ทําให้เกิดเป็นลักษณะที่เป็นหน้าผาสู ง
ชัน (Scarp) ในแนวเขาด้านทิศเหนือ จุดที่น่าสนใจสามารถพัฒนาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา
(Geotourism) มี ลัก ษณะเป็ น หลุ ม ยุ บ (Sinkhole) ที่ เกิ ดการถล่ ม พบเห็ น เป็ น ถ้ํ า เปิ ด และมี ช่ อ งแสง
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(Cave Window) ซึ่ ง มี ร ากไม้ ห้ อ ยลงมาอย่ า งสวยงาม (รู ป ที่ 1ข) สามารถเป็ น จุ ด ศึ ก ษาลั ก ษณะ
กระบวนการละลายของหินปูน การเกิดถ้ําหินปูน และเกิดของภูมิสัญฐานแบบคาสต์ได้อย่างชัดเจน
ในพื้นที่ B บริเวณที่ตั้งตัวปราสาทและพื้นที่โดยรอบ มีลักษณะเด่นของหินปูนที่เป็นชั้น (Bedded
Limestone) มี ซ ากดึ ก บรรพ์ ห ลายชนิ ด ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เศษซากดึ ก ดํ า บรรพ์ ก ลุ่ ม สาหร่ า ย (Algae)
หอยสองฝา (Bivalve) และปะการัง (Coral) สามารถพัฒนาเป็ นแหล่ ง เรียนรู้เกี่ ยวกั บซากดึ กดํา บรรพ์
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมบรรพกาล (Paleoenvironments)
ในพื้นที่ C ทางทิศใต้ ประกอบไปด้วยหินเถ้าตะกอนภูเขาไฟ (Volcanic Tuff) และหินเกรย์แวก
(Greywacke) สีเทาอมเขียว สีเทาอมแดง สลับด้วยหินดินดาน (Shale) บริเวณนี้เป็นจุดศึกษาลั ก ษณะ
ทางธรณีวิทยาที่เด่นชัด ตามชั้นหินต้นฉบับของหมวดหินโป่งน้ําร้อน
2. บริบทการท่องเที่ยวศึกษาแหล่งซากดึกดําบรรพ์
หินปูนในบริเวณเขาน้อยสีชมพู พบซากดึกดําบรรพ์อายุไทรแอสซิกซึ่งพบได้ยากในประเทศไทย
ได้ แ ก่ สาหร่ า ยวงศ์ Solenoporaceae และ Dacycladaceae แสดงลั ก ษณะแตกหั ก เนื่ อ งจาก
กระบวนการพัดพา (Rudstone-Floatstone) บ่งชี้สภาพแวดล้อมการสะสมตัว บริเวณลาดทวีปส่วนต้น
(Proximal Slope) รวมถึ ง ซากปะการั ง ในอั น ดั บ Scleractinia ทั้ ง ที่ เป็ น ปะการั ง ชนิ ด เดี่ ย ว (Solitary
Coral) ในสกุล Montivaltia (รูปที่ 2ก) และปะการังกลุ่ม (Fasciculate Coral) ในสกุล Thecosmillia
(รูปที่ 2ข) กลุ่มซากดึกดําบรรพ์บ่งอายุไทรแอสซิกตอนกลาง (Ladinian-Carnian) หรือ 242 ถึง 248
ล้านปีก่อน (Fontaine and Salayapongse, 1997)

ก

ข

รูปที่ 2 ก) ซากดึกดําบรรพ์ปะการัง ชนิดเดี่ยว (Solitary Coral) ในสกุล Montivaltia ข) ปะการังกลุ่ม
(Fasciculate Corals) ในสกุล Thecosmillia
3. บริบทนิเวศวิทยาป่าไม้ และทรัพยากรท่องเที่ยวอื่น
ลักษณะนิเวศวิทยาที่พบเห็นเด่นชัดบริเวณเขาน้อยสีชมพู คือ ระบบนิเวศป่าเบญจพรรณหรือป่า
ผสมผลัดใบ ด้านบนมีไม้ขนาดใหญ่ ที่ผลั ดใบในหน้าแล้งทําให้ เดินสํารวจได้สะดวก และในส่วนเชิง เขา
ด้านล่างไม้ขนาดใหญ่มีน้อยลงพบมีเถาวัลย์และป่าไผ่ ปกคลุม ไม้ที่เด่ นได้ แก่ มะค่าโมง (สกุล Afzelia)
และตะแบกนา (สกุ ล Lagerstroemia) ซึ่ ง มี ด อกสี ช มพู ที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ชื่ อ เขาน้ อ ยสี ช มพู
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นอกจากนี้จากการสํารวจข้อมูลจากชุมชน ยังพบสิ่งที่น่าสนใจอื่น (รูปที่ 3) ที่สามารถใช้เป็นองค์ประกอบ
การท่องเที่ยวในพื้นที่อีก 2 ส่วน ได้แก่
3.1 ความเชื่อในชุมชนเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเทพารักษ์ที่ปกป้องดูแลรักษาบริเวณเขาน้อ ยสี
ชมพู และความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น รอยพระพุทธบาท
3.2 จุดสังเกตุ การณ์ ชายแดนของหน่ ว ยงานทหาร มีลักษณะเป็ นบั ง เกอร์ หลบภั ย แนวสนาม
เพลาะ และลวดหนาม เป็นองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์การสู้รบและจุดชมวิวชายแดนที่
โดดเด่น
4. ส่วนร่วมของชุมชนในแนวทางการท่องเที่ยวฐานชุมชน (Community-based Tourism,
CBT)
โครงการพัฒนาหลายโครงการเป็นโครงการที่ ดีแ ต่ ไม่ ประสบผล เนื่องจากไม่ ได้ เปิดโอกาสให้
ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาที่ยั่งยืน ในด้าน
การพัฒนาการท่ องเที่ ยวจึง เกิ ดแนวคิ ดเรื่ องการท่ องเที่ ยวฐานชุ มชน (Community-based Tourism,
CBT) (พจนา สวนศรี, 2546)
กระบวนการเรียนรู้ ในงานวิจัยนี้ มีเป้ าหมายในการใช้แ นวทางการจั ดการท่ องเที่ ยวฐานชุม ชน
โดยเริ่มต้นจากการจัดเวทีประชาคมกับกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้นําชุมชน ปราชญ์
ชาวบ้ า น เพื่ อ ทํ า ความรู้ จัก และทํ า ความเข้ า ใจบริ บ ทชุ ม ชน และจั ดทํ า รายนามภาคี ที่ เกี่ ย วข้ อ งโดย
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) คณะผู้วิจัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ และนักศึกษาผู้ช่วยนักวิ จัย
2) หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนในการขับเคลื่อนด้านนโยบายและการปฏิบัติในการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่
3) ภาคประชาชนและผู้ นําชุ ม ชนโดยเน้ น 4 หมู่บ้านโดยรอบพื้ นที่ เขาน้ อ ยสี ชมพู โดยกํ า หนดให้ มี การ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการของคณะวิจัยร่วมกับชุมชน เริ่มจากภาควิชาการการบรรยายให้ความรู้โดยคณะ
วิทยากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ เพิ่มการยอมรับ และความต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว โดยมีบริบทที่เกี่ยวข้องใน 5 บริบท ได้แก่
1) ความสํ า คั ญของแหล่ ง โบราณสถานปราสาทเขาน้ อ ยสี ชมพู 2) ทรั พยากรด้ า นธรณี วิ ท ยา
การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ธรณี วิ ท ยา และแหล่ ง ซากดึ ก ดํ า บรรพ์ 3) นิ เวศวิ ทยา และความสํ า คั ญของป่ า ไม้
4) ทุนวัฒนธรรมของชุมชน จากปราชญ์ในท้องถิ่น 5) หลักการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
จากนั้นเป็นการสํารวจพื้นที่และแลกเปลี่ ยนความความคิดเห็ นในพื้ นที่โดยรอบเขาน้ อยสี ชมพู
โดยกําหนดเนื้ อหาหลั ก ของกลุ่ มย่ อย และจัดกลุ่ม อิ สระตามความสนใจสมั ครใจ สุดท้ายเป็ นการถอด
บทเรียน โดยมีเป้าประสงค์ในการพัฒนาแม่บทในการบูรณาการแหล่งท่องเที่ ยวเชิงธรรมชาติกับแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่ตอบสนองกับวิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน โดยคณะผู้วิจัยจะทําหน้าที่
เป็น เพียงกระบวนกร (Facilitator) ในการดําเนินการ
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5. รูปแบบการท่องเที่ยวทางเลือก
จากกระบวนการถอดบทเรียน นักวิจัยและชุมชนสามารถร่วมกันพัฒนาแม่บทในการบูรณาการ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในรูปแบบของการท่องเที่ยวทางเลื อก
(Alternative Tourism Scheme) และเส้นทางศึก ษาธรรมชาติ (Nature Trail) จํานวน 2 เส้นทาง ซึ่ง
ผ่านจุดศึกษาธรรมชาติและวัฒนธรรม จํานวน 10 จุด ได้แก่
เส้นทางที่ 1 ศาลเจ้าพ่อเขาน้อย-โบราณสถานปราสาทเขาน้อยสีชมพู-ศาลาธรรม-วัดเขาน้อ ยสี
ชมพู ระยะทางรวมประมาณ 900 เมตร
จุดศึกษาธรรมชาติ
วัฒนธรรม

ตําแหน่ง/พิกัด

กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว

1. ศาลเจ้าพ่อเขาน้อย

13°34'59.18" N
102°31'39.06" E

สักการะเจ้าพ่อเขาน้อย เพื่อความเป็นสิริ
มงคล

2. โบราณสถานปราสาท
เขาน้อยสีชมพู

13°35'2.36" N
102°31'35.24" E

เยี่ยมชมโบราณสถาน ศึกษาประวัติศาสตร์

3. รอยพระพุทธบาท

13°35'4.02" N
102°31'35.32" E

สักการะรอยพระพุทธบาท ชมทิวทัศน์ ศึกษา
กระบวนการเกิดรอยแอ่งน้ําในหินปูน

4. หลุมยุบและถ้ําเปิด

13°35'5.74" N
102°31'31.41" E

ศึกษาธรณีวิทยาของหินปูน การเกิดหลุมยุบ
ถ้ําเปิด และช่องแสง

5. ศาลาธรรม

13°34'59.18" N
102°31'39.06" E

กิจกรรมด้านวัฒนธรรม/สินค้าชุมชน

ตารางที่ 1 รายละเอียดและกิจกรรมเส้นทางศึกษาธรรมชาติแหล่งประวัติศาสตร์ปราสาทเขาน้อยสีชมพู
เส้นทาง 1
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เส้นทางที่ 2 ศาลเจ้าพ่อเขาน้อย-จุดเรียนรู้ซากดึกดําบรรพ์-จุดสังเกตการณ์ชายแดน-ศาลเจ้าพ่อ
เสือ-วัดเขาน้อยสีชมพู ระยะทางรวมประมาณ 1,050 เมตร
จุดศึกษาธรรมชาติวัฒนธรรม

ตําแหน่ง/พิกัด

กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว

1. ศาลเจ้าพ่อเขาน้อย

13°34'59.18" N
102°31'39.06" E

สักการะเจ้าพ่อเขาน้อย เพื่อความเป็นสิริมงคล

2. จุดเรียนรู้ซากดึกดําบรรพ์

13°34'57.93" N
102°31'41.35" E

ศึกษาแหล่งซากดึกดําบรรพ์ ธรณีประวัติ และ
สภาพแวดล้อมโบราณ

3. ลานปฏิบัติธรรม

13°34'56.04" N
102°31'42.44" E

ทําบุญ นั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม

4. จุดสังเกตการณ์ชายแดน

13°35'5.74" N
102°31'31.41" E

ศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ/การทหาร ชมทิวทัศน์

5. นิเวศป่าไม้/ต้นไม้สีชมพู

13°34'50.76" N
102°31'48.63" E

ศึกษานิเวศวิทยาป่าเบญจพรรณ /ป่าผสมผลัด
ใบ

6. ศาลเจ้าพ่อเสือ

13°34'48.65" N
102°31'51.93" E

สักการะเจ้าพ่อเสือ/สินค้าชุมชน

ตารางที่ 2 รายละเอียดและกิจกรรมเส้นทางศึกษาธรรมชาติแหล่งประวัติศาสตร์ปราสาทเขาน้อยสีชมพู
เส้นทาง 2
เส้นทางศึกษาธรรมชาติทั้ง 2 เส้นทางสามารถเดินทางเป็นวงกลมโดยผ่านเส้นทางถนนโดยรอบ
โดยมีจุดบรรจบกันที่บริเวณศาลเจ้าพ่อเขาน้อย และวัดเขาน้อยสีชมพู ซึ่งมีเส้นทางบันไดระยะทางสั้นๆ
เชื่อมถึงกัน ดังแสดงในรูปที่ 5 นอกจากแผนที่เส้นทางท่องเที่ยวแล้ว ในแผนแม่บทการพัฒนายังมีข้อเสนอ
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เกี่ยวกับความต้องการสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยวที่ควรได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม
รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูล แนวทางการประชาสัมพันธ์ และสื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว เช่น ป้าย
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ และคู่มือการท่องเที่ยวในเส้นทางการศึกษาธรรมชาติ เป็นต้น

รูปที่ 3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในภาคการสํารวจพื้นที่ และกระบวนการถอดบทเรียน แผนผังแม่บท
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในบริเวณโดยรอบปราสาท
เขาน้อยสีชมพู
อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์ และข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษาเชิงประจักษ์ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ก่อนและหลังการดํ า เนิน
กิจกรรมการสํารวจร่วมกันระหว่างคณะผู้วิจัยและตัวแทนชุมชนผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 40 คน โดยมี
ประเด็นหลัก 2 ประเด็นได้แก่ 1. ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรการท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยวในพื้นที่ 2. ระดับความต้องการมีส่วนร่วมและความคาดหวังต่อการพัฒนาศักยภาพด้านการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและการตระหนักถึงคุณค่า
ของทรัพยากรท่องเที่ ยวในพื้นที่ และความต้องการในการมี ส่วนร่วมและความคาดหวัง ต่ อการพั ฒ นา
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น สามารถสรุปได้ว่ากระบวนการจากงานวิจัย ได้สร้างการ
รับรู้ร่วมกันและสร้างความตื่นตัวของชุมชน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อการพั ฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในแหล่งโบราณสถานปราสาทเขาน้อยสีชมพูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแท้จริงใน
อนาคต
ในประเด็นการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างยั่งยืน นักวิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญใน
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการผลักดันแผนแม่บท สู่แผนปฏิบัติการ ข้อเสนอเชิงนโยบาย ข้อเสนอการ
สนับสนุนงบประมาณ ในระดับชุมชน/จังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสอดคล้องกับวิถี
ชีวิต และทําให้ชุมชนมีสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ดี และสามารถพึ่งตนเองได้ต่อไป
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ประโยชน์ที่ได้รับ
คณะผู้วิจัยคาดหวังว่างานวิจัยนี้จะสามารถเป็นต้นแบบ ของการส่งเสริมความร่วมมือของชุมชน
ในการพั ฒนาแหล่ ง ท่ องเที่ ยวเชิ ง ธรรมชาติ โ ดยเฉพาะในด้ า นทรั พ ยากรธรณี ร่ วมกั บแหล่ งท่ องเที่ ย ว
เชิ ง วั ฒ นธรรม เพื่ อ บู ร ณาการการท่ อ งเที่ ย วทางเลื อ ก ในแนวทางของการท่ อ งเที่ ย วฐานชุ ม ชน
(Community-based Tourism, CBT) ที่ตอบสนองกับวิถีชีวิตและความต้องการของชุมชน ให้กับชุมชน
อื่นซึ่งมีบริบทในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว คล้ายคลึงกับพื้นที่ปราสาทเขาน้อยสีชมพูและชุมชนตําบล
คลองน้ําใส
เอกสารอ้างอิง
กรมทรัพยากรธรณี (2550) ธรณีวิทยาประเทศไทย, กรมทรัพยากรธรณี, กรุงเทพฯ
พจนา สวนศรี (2546) เอกสารการสอนชุดวิชา หน่วยที่ 8-15 การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ, มสธ., นนทบุรี
สินธุ์ สโรบล (2547) การจั ดการท่ องเที่ ย วโดยชุ มชน, ประชาคมวิจัย ฉบับที่ 57, สํานักงานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัย, กรุงเทพฯ
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําใส (2560) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวปราสาทเขาน้อย,
องค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําใส, จังหวัดสระแก้ว
Fontaine H., and S. Salayapongse (1997) Biostratigraphy of East Thailand. Int. Conf. on
Stratigraphy and Tectonic Evolution of SE Asia and the Southern Pacific,
Bangkok, p. 73-82.
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การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม บ้านทับช้าง หมู่ 4 ตําบลท่าเกวียน อําเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว

วุฒิชัย สายบุญจวง1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุ ประสงค์ เพื่อพัฒนาและค้ นหากิ จกรรมในการสร้างการมีส่วนร่ วมและศึ ก ษา
ผลของการดํ า เนิ นกิ จ กรรมสร้ า งการมี ส่ วนร่ ว มของภาคส่ วนต่ า ง ๆ และประชาชนบ้ า นทั บ ช้ าง ม.4
ต.ท่าเกวียน อําเภอวัฒนานคร จ.สระแก้วในการจัดการขยะ ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม
ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาชุมชน (ประเด็นขยะ) ของบ้านทับช้าง โดยใช้
วิธีการทางมานุษยวิทยาประกอบด้วย การทําแผนที่เดินดิน การทําปฏิทินชุมชน และการศึกษาด้วยวิธีการ
สนทนาแบบกลุ่ม (Focus group) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลที่สําคั ญ จํานวน 15 คน และการจัด
กิจกรรมตามวงจรของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลการดําเนินงาน พบว่า 1.กิจกรรมในการ
สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชน บ้านทับช้าง ม.4 ต.ท่าเกวียน อําเภอวัฒนานคร
จ.สระแก้วในการจัดการขยะ คือ (1).การวิเคราะห์ชุมชนด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม
ด้วยเทคนิคการประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วม (Participatory rural appraisal) ได้แก่ การทําแผน
ที่รอบใน-รอบนอกของชุมชน, การทําผังโครงสร้างองค์กรชุมชนและการทําปฏิทินชุมชน ร่วมกับเยาวชน
ในชุมชน (2).การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการและเครื่องมือในการวิจัย (3).การดําเนินการเก็บ
ข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญจํานวน 15 คน (4).การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาโครงการแก้ไขปัญหาชุมชน ด้วยเทคนิค Swot Analysis และเทคนิคการวางแผนแบบมีส่วนร่วม
(appreciation-influence-control: A-I-C) (5).การจั ด กิ จ กรรมแก้ ไ ขปั ญ หาด้ ว ยวิ ธี ก ารติ ด ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะร่วมกับเยาวชนในชุมชน สําหรับผลการดําเนินกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชนบ้านทับช้าง ม.4 ต.ท่าเกวียน อําเภอวัฒนานคร จ.สระแก้วในการจัดการ
ขยะ พบว่า (1). ชาวชุมชนเกิดความตระหนักในประเด็นปั ญหาของชุมชน (ขยะและสิ่งแวดล้อม) โดย
ร่วมกันกันตรวจตราและจัดเวลาให้กับชาวชุมชนได้ตรวจตราในจุดเสี่ยงที่มีคนนําเอาขยะมาทิ้ง อีกทั้งชาว
1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ชุมชนได้เริ่มให้ความสําคัญกับการจัดการขยะ โดยเริ่มตั้งแต่การรู้จักคัดแยกขยะในระดับครัวเรือนพร้อม
ทั้งส่งต่อไปถึงการสร้างและปลูกจิตําสํานึกให้กับบุตรหลานของตนเองและชาวชุมชนด้วยกัน (2). เกิดภาคี
เครือข่ายในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชน โดยชาว
ชุมชนจะร่วมกันสร้างจิตสํานึกให้กับบุตรหลานและชาวชุมชนด้วยกันเอง ผ่านการทํากิจกรรมต่าง ๆ ของ
ชุมชน เช่น การทําบุญในวันพระ งานแต่ง งานบุญกลางบ้าน และงานสําคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน โดย
ชาวชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ ผ่านการใช้ถุงดํา อย่างไรก็ดีนอกจากการ
ร่วมกันสร้างจิตสํานึกแล้ว ในการจัดการกับของเหลือใช้ เช่น วัสดุทางการเกษตร ของใช้ในครัวเรือนหรือ
บรรจุภัณฑ์ ที่ สร้า งปั ญหา เช่น ขวดน้ํ า ดื่ ม ชาวชุม ชนยัง มี การนํ า กั บมาใช้ ใหม่ หรื อนํ ามาซ่ อมแซมใหม่
แทนการทิ้ง ทั้งนี้สําหรับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนจะทําหน้าที่ในการณรงค์เรื่องการคัด
แยกขยะให้กับชาวชุมชน โดยเริ่มตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงระดับชุมชน (อ.ส.ม.) พร้อมทั้งการแจกสื่อ
แผ่นพับ ใบความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะในชุมชนและ 3. จากเดิมชุมชนพบ
ปัญหาขยะพลัดถิ่ น (จากบุคคลภายนอกนํามาทิ้งในบริ เวณชุมชน) ในปัจจุ บันพบว่า ปั ญหานั้ นหมดไป
ก็ด้วยวิธีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะในชุมชน รวมทั้งการสร้างความตระหนักในประเด็นปัญหา
สิ่งแวดล้อมโดยชาวชุมชนร่วมกับเยาวชนในชุมชน
คําสําคัญ : การจัดการขยะ, การมีส่วนร่วม
ที่มาและความสําคัญ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของประชากรที่เ ป็ นไป
อย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ทําให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
เพื่อ การผลิ ต และการอุ ปโภค บริ โภค การสร้ า งที่ อ ยู่ อ าศั ยและผลิ ต อาหารเพิ่ ม มากขึ้ น ประกอบกั บ
พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการใช้บรรจุภัณฑ์ฟุ่มเฟือยเพิ่มมากจาก
สถานการณ์ ข ยะมู ลฝอยชุ ม ชนที่ เกิ ดขึ้ นใหม่ ในปี 2557 พบว่ า ขยะมู ลฝอยได้ เกิ ดขึ้ น ประมาณ 25.19
ล้านตัน โดยมีแนวโน้มที่สูงขึ้นทุกปี ทั้งนี้จากสถานการณ์ขยะมูลฝอย โดยเฉพาะสถานการณ์ขยะมูลฝอย
ในชุมชน พบว่า ในปี 2560 มีปริมาณ 27.40 ล้านตัน หรือ 75,046 ตันต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.26 จาก
ปี 2559 ซึ่งก็เกิดจากสาเหตุหลัก ๆ ดังที่กล่าวเบื้องต้น คือ การเพิ่มขึ้นของประชากรและพฤติกรรมการ
บริโภคของประชาชน,(กรมควบคุมมลพิษ,2561:23) ทั้งนี้จากประเด็นดังกล่าว ปัญหาขยะ จึงเป็นสาเหตุ
สําคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหา สิ่งแวดล้อมและมีผลต่อสุขภาพ ที่นับเป็นปัญหาสําคัญของสัง คม
และชุมชน ซึ่งต้องมีการจัดการ แก้ไขพื้นที่ บ้านเรือนที่มีปริมาณขยะ ที่นอกจากจะดูสกปรก ส่งกลิ่นเหม็น
สภาพแวดล้อมไม่น่าอยู่ แล้ว ยังกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่าง ๆ ตลอดจนเป็นแหล่งที่อยู่ของพาหะ
นําโรค อาทิ แมลงสาบ แมงวัน หนู ฯลฯ ที่ก่อให้เกิดความรําคาญตามมา
จาการลงพื้นที่ เพื่อศึกษาข้อมูลด้วยวิธีการทางมานุษยวิทยาประกอบด้วย การทําแผนที่เดินดิน
การทําปฏิทินชุมชนและสนทนาแบบกลุ่ม(Focus group) เพื่อที่จะเข้าใจสภาพบริบทและสภาพปั ญหา
ของชุมชน ในตําบลท่าเกวียน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ทําให้ทราบว่า บ้านทับช้าง หมู่ที่ 4
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ตําบลท่าเกวี ยน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป็นพื้นที่ ที่ตั้งอยู่ ในเขตองค์ การบริหารส่วนตํ า บล
ท่าเกวียน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สภาพพื้นที่เป็นที่ราบติดภูเขา ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพทําการเกษตรและรั บจ้ า งเป็ นหลั ก บ้านทั บช้ าง หมู่ที่ 4 ตั้งอยู่ ในเขตองค์ การบริ หารส่ วนตํ า บล
ท่าเกวี ยน อําเภอวั ฒ นานคร จังหวัดสระแก้ ว มีพื้นที่ 80 ไร่ ลักษณะภู มิประเทศมี ลัก ษณะเป็ น ที่ ร าบ
เชิงเขา ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทําการเกษตรและรับจ้าง (ตัดไม้ยูคา) สําหรับทุนทางสังคมของ
บ้านทับช้าง หมู่ที่ 4 พบว่า ทุนทางสังคมของชุมชนประกอบด้วย ทุนทางวัฒนธรรม อันได้แก่ ประเพณี
ข้ า วจี่ งานสื บ สานประเพณี ส งกรานต์ วั นผู้ สูง อายุ แ ละครอบครั ว ทุ นทางทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ เขาจาน อันเป็นแหล่งอาหารของชาวชุมชน เช่น สมุนไพร หน่อไม้ เห็ด เป็นต้น และ
นอกจากนี้ยังมีปราชญ์ชุมชน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทําไม้กวาด ชื่อ นายบุญส่ง และนายผัน จันทะนู
ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรและยังเป็นหมอชาวบ้านที่ทําการรักษาด้วยสมุนไพรในชุมชน และเป็น
พื้ น ที่ ที่ มี ปั ญ หาสํ า คั ญ คื อ ปั ญ หาทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยพื้ น ที่ มี ก ารลั ก ลอบนํ า ขยะมาทิ้ ง จาก
บุคคลภายนอกชุมชน ประกอบกับรถเร่ขายของ(รถพุ่มพวงในภาษาถิ่น) ที่ได้ทิ้งเศษเหลือต่าง ๆ อาทิ
เศษผัก ถุงพลาสติกต่าง ๆ ไว้ในพื้นที่ต่าง ๆของชุมชนซึ่งพบปัญหาที่เกิดขึ้น จํานวน 6 จุดเช่น บริเวณริม
ถนนทางเข้าชุมชน จํานวน 4 จุด บริเวณศาลากลางบ้านและลานกีฬาชุมชน จํานวน 2 จุด ทั้งนี้จากสภาพ
ปัญหาดั งกล่ า วได้ ส่ง ผลให้ ชุมชนมี ทัศ นี ย ภาพที่ ไม่ น่า ดู โดยเฉพาะบริ เวณหรื อจุ ดที่ มีการนํ า ขยะมาทิ้ ง
ตลอดจนมีกลิ่นเหม็นอีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ ที่เป็นพาหะนําโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ
เป็นต้น ทั้งนี้จากสภาพปัญหาดังกล่าวที่เกิดจากความมักง่ายของบุคคลภายนอกที่นําขยะมาทิ้ง ประกอบ
ข้อจํากั ด ที่ ชาวชุ มชนยั งขาดความรู้ ความเข้า ใจและขาดการมี ส่วนร่ วมในการจัด การขยะอย่ า งถู ก วิ ธี
ที่อาจจะส่งผลให้ปัญหาดังกล่าวนั้นไม่ได้รับแก้ไขและจะส่งผลเสียต่อชุมชนในอนาคต อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่า
ชาวชุมชนจะได้พยายามที่จะแก้ไขปัญหาของตนเองผ่านแนวทางและวิธีการที่หลากหลายมาโดยตลอด แต่
สภาพปัญหาดังกล่าวก็ยังไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและตรงจุด จนสภาพของปัญหาที่
เกิดขึ้นได้ถูกปล่อยปะละเลย และส่งผลเสียต่อชุมชนมาโดยตลอด ทั้งนี้จากสถานการณ์ของสภาพปัญหา
ดังกล่าว ทําให้ชาวชุมชนตลอดจนผู้นําชุมชนและผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาของชุมชน ด้วยการใช้
วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่เชื่อว่าจะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องมาร่วมกันแก้ไขปัญหา ร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้
อย่างแท้จริงและให้สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนผ่านกะบวนการมีส่วนร่วม จนเกิดเป็นแนวทางสําคัญ
ในการจั ดการขยะภายในชุ ม ชนอย่ า งถู ก วิ ธี ดั ง ที่ สิ ทธิ ณัฐ ประพุ ท ธนิ มิ ต , (2546:157) ได้ อ ธิ บายว่ า
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยพัฒนาหรือแก้ปัญหาในชุมชน ตามแนวทาง
ใหม่ให้ประสบผลสําเร็จ เพราะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วน
สําคัญ คือ นักวิชาการ นักพัฒนาและคนในชุมชนได้นําเอาจุดแข็งที่ฝ่ายหนึ่งมีและเป็นที่ต้องการของอีก
ฝ่ายอย่างเท่าเทียม อีกทั้งกาญจนา ทองทั่ว,(2552:15) ได้อธิบายว่า งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
นั้น จะช่วยเพิ่มพลังทางปัญญาให้ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกับปัญหาของตนเอง โดยผ่าน
กระบวนการวิ จั ยและนํ าข้ อมู ลที่ ได้ ม าวิ เคราะห์ แสวงหาทางเลื อ ก แล้ วนํ า ไปสู่ ก ารจั ดการแก้ ปั ญ หา
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ที่แท้จริง และนอกจากนี้ จุฑาทิพย์ ภัทราวาท, (2553:6) ยังได้อธิบายว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม จะทําให้ผู้วิจัยและประชาชนซึ่งเป็นผู้ร่วมวิจัย จะได้มีโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกัน ตั้งแต่การระบุ
ปั ญหา การให้ ข้ อมู ล และการมี ส่วนร่ วมในการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล ตลอดจนการมี ส่ว นร่ วมในการระดม
ความคิดในการหาทางแก้ปัญหา ซึ่งการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจะช่วยสนับสนุนให้ชาวบ้านได้
สร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับตนเอง และสามารถนําไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและค้นหากิจกรรมในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชน
บ้านทับช้าง ม.4 ต.ท่าเกวียน อําเภอวัฒนานคร จ.สระแก้ว
2. เพื่อศึกษาผลของการดําเนินกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชน
บ้านทับช้าง ม.4 ต.ท่าเกวียน อําเภอวัฒนานคร จ.สระแก้ว ในการจัดการขยะ
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มตั้งแต่ กรกฎาคม 2560-ธันวาคม 2561
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชน เยาวชนและผู้นําชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ในพื้นที่ ม.4 ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร
จ.สระแก้ว ผู้แทนจากหน่ วยงานองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นสมาชิ ก สภาองค์การบริ หารส่ วนตํา บลท่ า
เกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้วและอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
ในการพัฒนาแนวทางการพัฒนาและค้นหากิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ
และประชาชนในพื้นที่ในการจัดการขยะและสร้างแนวทางการจัดการขยะอย่างถูกวิธีโดยการมีส่วนร่วม
ผู้วิจัยใช้แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เริ่มตั้งแต่การ
วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นําชุมชน องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ สร้ า งการทํ า งานร่ ว มกั น มาปรั บใช้ ใ นการการศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นา
และค้นหากิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่ในการจัดการขยะ
และสร้างแนวทางการจัดการขยะอย่างถูก วิธีโดยการมี ส่วนร่วม และการทําเวที ชาวบ้า น ผ่านเทคนิ ค
Swot Analysis และกระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วม (AIC) โดยเริ่มตั้งแต่
1. การศึกษาบริบทของชุมชน เป็นการศึกษารายละเอียดระดับครัวเรือนประกอบด้วย จํานวน
ผู้อยู่อาศัย อาชีพหลัก อาชีพรอง ที่มาของรายได้ แรงงานหลักของครัวเรือน การถือครองที่ดินทั้ง ที่ ดิน
ทํากินและที่ ดินอยู่อาศัย และระดับชุมชน ประกอบไปด้วย ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ การมีส่วนร่วม
กิจกรรมทางวัฒนธรรม การทําบุญปกติ กิจกรรมตามวันสําคัญ เป็นต้น
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2. การสร้างแกนนํา รูปแบบคณะกรรมการดําเนินงานการวิจัยชุมชน โดยมีพื้นฐานจากผู้ นํา
บ้านทับช้าง หมู่ 4 ตําบลท่าเกวียน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในพื้ นที่
จํานวน 1ทีม ซึ่งคณะกรรมการดําเนินโครงการวิจัยจะมีบทบาทในการวางแผนงานงานวิจัยปฏิบัติการ
ร่ วมกับชาวบ้ า น ดํ า เนิ นการวิ จัย และติ ดตามการวิ จั ย และเพื่อ ให้ ก ารดํ า เนิ นงานวิ จั ยเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพนั้น โครงการวิจัยจะจัดฝึกอบรมทีมวิจัยชุมชน จํานวน 1 ครั้ง เพื่อนําไปสู่การทํางานร่วมกัน
อย่างมีเป้าหมายและวิธีการที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ในการแก้ปัญหาได้อย่างครบถ้วนประเด็นการศึกษา
3. การสร้ างการรั บรู้ และกํ าหนดแผนดํ าเนิ นงานเป็ นขั้น ตอน การออกแบประเด็ นการวิ จัย
ที่ตรงกับความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่บ้านทับช้าง หมู่ 4 ตําบลท่าเกวียน อําเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว ซึ่งขั้นตอนดัง กล่า วนี้ เกิ ด ขึ้ นจากการสํารวจข้ อมู ลสภาพปั ญหาจากการศึกษา ฃเอกสารและ
การศึ กษาบริ บทชุ มชน โดยคณะกรรมการดํ า เนิ นงานการวิ จั ยชุ ม ชนจะเป็ นผู้ มี บ ทบาทสํ า คั ญในการ
ดําเนินงาน และวิธีการที่นําไปสู่การสรุปประเด็นการศึกษาระหว่างชาวบ้านและคณะกรรมการวิจัยชุมชน
จะเกิดขึ้นจากการจัดเวทีประชาคมในชุมชน
(4) การดํ าเนิ นการทํ างานวิ จัย เป็นขั้ นตอนการปฏิ บัติการตามแผนการวิ จัย ประกอบด้ วย
1) การสร้ า งความสนใจและค้ น หานั ก วิ จัยชุ ม ชน โดยการชี้ให้ ชาวชุ มชนได้ เ ห็ นและปั ญหาและความ
ต้องการอยากแก้ไขปัญหาของตนเอง 2) การศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชนต่อด้วยการประชุม
พูดคุยเพื่อค้นหาปัญหา/สาเหตุของปัญหาในชุมชน โดยวิธีการสนทนากลุ่ม เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสําหรับ
นักวิจัยชุมชนที่จะต้องนําข้อมู ลที่ ได้เข้าสู่กระบวนการทําวิ จัยอย่างเป็นระบบต่อไป เมื่อทําการค้ นหา
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาแล้ว หากพบว่าเป็นปัญหาในเรื่องใด การทําวิจัยจะต้องมุ่งไปที่กลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นโดยตรง 3) การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเค้าโครงวิจัยและพัฒนาเครื่องมือวิจัย
เพื่อ เสริ มสร้ า งความรู้ ค วามเข้า ใจเรื่ องกระบวนการวิ จัย ให้ แ ก่ นัก วิ จัยชุม ชน โดยมี กระบวนการ ดั ง นี้
คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน โดยการให้นักวิจัยชุมชน ดูตัวอย่าง
การทํ า วิ จั ย ท้ อ งถิ่ น หรื อ การทํ า วิ จั ย เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา เมื่ อ ได้ เ ค้ า โครงวิ จั ย ฉบั บ ร่ า ง ต่ อ มาก็ จั ด
กระบวนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยชุมชนและดําเนินการเก็บข้อมูลวิจัย ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม จากนั้นการประมวลผลข้อมูลและวางแผนแก้ไขปัญหาชุมชน การประมวลผลข้อมูลวิ จัย
โดย การจัดเวทีประมวลผลเพื่อเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ นักวิจัยชุมชน ผู้นําชุมชน หน่วยงาน/
องค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ชาวบ้านทั่วไปหรือผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ทีมวิชาการจากภายนอก
มาร่วมประมวลข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย อันจะนํา ไปสู่การพัฒนาแผนงาน โครงการ
หรือกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน เมื่อได้กิจกรรมและกําหนดวันเวลาแล้วจึงจัดกิจกรรมแก้ไขปั ญหา
ชุมชนชาวบ้านหรือนักวิจัยชุมชนเป็นผู้ดําเนินการร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยหน่วยงาน/องค์กร
ภาครัฐ เอกชน และ ประชาสังคม สนับสนุ นงบประมาณเบื้ องต้ นในการจัดกิจกรรมแก้ไขปั ญหาชุ ม ชน
และติดตามหนุนเสริมในแต่ละกิจกรรม เพื่อเอื้ออํานวยให้เกิดการแก้ไขปัญหา รวมถึงร่วมให้ ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม
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ภาพที่ 1 การวิเคราะห์ชุมชนด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมกับเยาวชนในพื้นที่

ภาพที่ 2 การอบรมให้ความรู้เรื่อง การจัดขยะในชุมชนและการวิเคราะห์ปัญหาชุมชนด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม และการทํากิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะร่วมกับ
เยาวชนในชุมชน
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การพัฒนาและค้นหากิจกรรมในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชนบ้าน
ทับช้าง ม.4 ต.ท่า เกวีย น อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ วในการจั ดการขยะ สามารถสรุ ปผลการดํ า เนิ น งาน
หรือผลการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1. กิ จ กรรมในการสร้ า งการมี ส่ วนร่ ว มของภาคส่ วนต่ า ง ๆ และประชาชนบ้ า นทั บช้ า ง ม.4
ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว ในการจัดการขยะ สามารถสรุปผลการดําเนินงานหรือผลการวิจัย
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1 การวิเคราะห์ชุมชนด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ด้วยเทคนิคการ
ประเมินสภาวะชนบทแบบมีส่วนร่วม (Participatory rural appraisal : PRA ) ได้แก่ การทําแผนที่รอบ
ใน-รอบนอกของชุมชน, การทําผังโครงสร้างองค์กรชุมชนและการทําปฏิทินชุมชนร่วมกับเยาวชนในชุมชน
1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการและเครื่องมือในการวิจัย
1.3 การดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลที่สําคัญจํา นวน
15 คน
1.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยเทคนิค Swot
Analysis และเทคนิคการวางแผนแบบมีส่วนร่วม(appreciation-influence-control : A-I-C)
1.5 การจั ดกิ จกรรมแก้ ไ ขปั ญ หาด้ ว ยวิ ธี การติ ด ป้ า ยป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ ห้ า มทิ้ ง ขยะ
ร่วมกับเยาวชนในชุมชน
2. ผลการดําเนินกิจกรรม ฯ มีดังต่อไปนี้
2.1 ชาวชุมชนเกิดความตระหนั ก ในประเด็ นปัญหาของชุมชน (ขยะและสิ่งแวดล้ อ ม)
โดยร่วมกันกันตรวจตราและจัดเวลาให้กับชาวชุมชนได้ตรวจตราในจุดเสี่ยงที่มีคนนําเอาขยะมาทิ้ง อีกทั้ง
ชาวชุมชนได้เริ่มให้ความสําคัญกับการจัดการขยะ โดยเริ่มตั้งแต่การรู้จักคัดแยกขยะในระดับครัวเรื อน
พร้อมทั้งส่งต่อไปถึงการสร้างและปลูกจิตําสํานึกให้กับบุตรหลานของตนเองและชาวชุมชนด้วยกัน
2.2 เกิ ด ภาคี เครื อ ข่ า ยในการพั ฒ นาและแก้ ไ ขปั ญ หาของชุ ม ชนร่ ว มกั บอาสาสมั ค ร
สาธารณสุ ข ประจํ า ชุมชน โดยชาวชุ มชนจะร่วมกั นสร้ างจิ ต สํา นึ กให้กั บบุ ตรหลานและชาวชุมชนด้ วย
กันเอง ผ่านการทํ า กิ จกรรมต่ า ง ๆ ของชุมชน เช่น การทํา บุญในวั นพระ งานแต่ ง งานบุ ญกลางบ้ า น
และงานสําคัญต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยชาวชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ
ผ่านการใช้ถุงดํา อย่างไรก็ดีนอกจากการร่วมกันสร้างจิตสํานึกแล้ว ในการจัดการกับของเหลือใช้ เช่น วัสดุ
ทางการเกษตร ของใช้ในครัวเรือนหรือบรรจุภัณฑ์ที่สร้างปัญหา เช่น ขวดน้ําดื่ม ชาวชุมชนยังมีการนํากับ
มาใช้ใหม่หรือนํามาซ่อมแซมใหม่ แทนการทิ้ง ทั้งนี้สําหรับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธรณสุขชุมชน ในชุมชน
จะทําหน้าที่ในการณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะให้กับชาวชุมชน โดยเริ่มตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงระดับ
ชุมชน (อาสาสมัครสาธรณสุข ชุ ม ชน) พร้อมทั้งการแจกสื่ อ แผ่นพับ ใบความรู้ ต่า ง ๆ ที่เกี่ยวข้อ งการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและขยะในชุมชน
2.3. จากเดิมชุมชนพบปัญหาขยะพลัดถิ่น (จากบุคคลภายนอกนํามาทิ้งในบริเวณชุมชน)
ในปัจจุ บันพบว่าปั ญหานั้ นหมดไป ก็ด้วยวิ ธีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามทิ้งขยะในชุมชนรวมทั้ ง การ
สร้างความตระหนักในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยชาวชุมชนร่วมกับเยาวชนในชุมชน
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อภิปรายผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะ
จากการดําเนินโครงการ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ โดยการใช้แนวทางการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ที่เป็นการสร้างกระบวนการในการทํางานร่ วมกั นระหว่างชาวชุม ชนกั บ
นักวิจัย ซึ่งเป็นวิธีการทํางานหนึ่งที่ได้สร้างการรับรู้และความตระหนักในประเด็นปัญหาให้กับชาวชุมชน
อีก ทั้ง ยั ง เป็ น เทคนิ ค ที่ ช่ว ยส่ ง เสริม กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ ให้ ชาวชุ ม ชน ดั ง นั้ นผลการดํ า เนิ นงานจาก
โครงการจึงสะท้อนให้เห็นว่าในการแก้ไขปัญหาของชุมชน จุดเน้นสําคัญจึงควรเริ่มต้นจากชาวชุมชน ทั้งนี้
เพราะเป็นผู้ที่รู้สึกและรับรู้ถึงปั ญหาอีกทั้งยังเป็ นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา ดังนั้นในการแก้ ปัญหา
หรือพัฒนาควรเริ่มต้นจากคนที่ เค้าอยู่กั บปัญหาและการใช้เทคนิควิ ธีการต่าง ๆ ที่สร้างการมีส่วนร่วม
พร้อมทั้งสร้างการเรียนรู้ที่เป็นระบบให้กับผู้ที่อยู่กับปัญหาเป็นแนวทางสําคัญในการทํางาน ดังที่อมาวสี
อัมพันศิริรัตน์และคณะ, (2560) ได้อธิบายว่าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นการปฏิบัติการ
ทางสังคม เป็นกระบวนการสร้างการเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนให้กับผู้ที่อยู่ในสถานการณ์และที่สํา คั ญคื อ
การสร้างการีส่วนร่วมและให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อันเป็นแนวทางในการเสริมพลัง
อํานาจและสร้างจิตสํานึกให้เกิดขึ้นในปัจเจกบุคคล ทั้งนี้จากผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จาก
การดํ าเนิ นโครงการในครั้ ง นี้ จ ะเห็ น ได้ ว่า ชาวชุ ม ชนเกิ ด ความตระหนั ก ในประเด็ น ปั ญหาของชุ ม ชน
(ขยะและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งจากการที่ชาวชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหาของชุมชน ก็จะนํามาสู่การมีส่วนร่วมใน
แก้ไขหรือพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งจากการที่คนในได้ตระหนักถึงปัญหาของชุมชน ซึ่งเป็นปัญหา
ที่เกิดจากบุคคลภายนอก การที่คนในได้ตระหนักและสะท้อนวิธีคิดผ่านกิจกรรมการพัฒนาย่อมส่งผลให้
ผู้ที่สร้างปัญหาได้ตระหนักและรู้ตัวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตนเองที่ส่งผลต่อผู้อื่น ซึ่งจาก
การดําเนินโครงการดังกล่าวก็ จะพบว่า สิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่ ทํา ให้ปัญหาของชุมชนได้รั บการแก้ ไขคื อ
การจั ดกิ จกรรมโดยชุ ม ชน จนนํ า ไปสู่ ค วามเกรงใจหรื อ ระมั ดระวั ง ของบุ ค คลที่ จ ะสร้ า งปั ญ หาให้ กั บ
คนอื่น ๆ ดังนั้นแนวทางและหรือวิธีการสําคัญในการพัฒนาเชิงพื้นที่ จึงควรเน้นการมีส่วนร่วมพร้ อมทั้ ง
สร้างการเรี ยนรู้ ให้ กั บชาวชุมชนจึ ง เป็ น สิ่ง สํ า คั ญในการดํา เนิ นงาน ในการดํา เนิ นโครงการพั ฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเริ่มต้นด้วยการใช้เทคนิค วิธีการที่สร้างการมีส่วนร่วมและต้องสร้างการ
เรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ
ประโยชน์ที่ได้รับ
ชาวชุ ม ชนในพื้ น ที่ เ กิ ดความตระหนั ก ให้ ค วามสํ า คั ญและสํ า นึ ก ในความเป็ น เจ้ า ของชุ ม ชน
และเกิดการรับรู้ถึงถึงปัญหาของชุมชน อีกทั้งชาวชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ในการวิเคราะห์ ปัญหา
และหาแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาอย่างเป็นระบบผ่า นวิธีการในเชิงการวิ จัย ตลอดจนเกิ ดภาคี ในการ
พัฒนา (อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน) ในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะแยกขยะในระดับ
ครัวเรือน
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การพัฒนาแผนเศรษฐกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วม : กรณีศึกษาบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ
ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วิ ณ ากร ทีรัก 1
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษารูปแบบบริบทและมิติชุมชนบ้านคลองบางหลวง
ไหว้พระ และ (2) เพื่อศึกษาวิเคราะห์โอกาสการพัฒนาชุมชนบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ ทําการศึกษา
กับประชนชนบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ ด้วยวิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
และการสุ่ ม แบบบั ง เอิ ญ (Accidental sampling) ใช้ แ บบสั ม ภาษณ์ กึ่ ง โครงสร้ า งเป็ น เครื่ อ งมื อ ใน
การศึกษา นําข้อมูลที่ได้สรุปผลเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านคลองบางหลวงไหว้ พระ มีสภาพพื้นที่เป็นที่ ราบลุ่ม มีลําคลอง
หลายสายผ่ า น จํ า นวนหลั ง คาเรื อ น 668 หลั ง คาเรื อ น ประชากรทั้ ง หมด 1,021 คน เป็ น คนดั่ ง เดิ ม
ประมาณ 200 กว่ า หลั ง คาเรื อ น รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ ครั ว เรื อ น 25,000 บาทต่ อ เดื อ น ลั ก ษณะเชื้ อ ชาติ
ประกอบด้วยคนไทยดังเดิมปทุมธานีแ ละคนไทยเชื้ อสายมอญ นับถือศาสนา พบว่านับถือศาสนาพุ ทธ
100 เปอร์เซ็นต์ คนในชุมชนมีทักษะในการทําขนมไทยโบราณ เช่น ขนมผักกาด ข้าวแช่ ข้าวเหนียวแดง
กวน ข้าวต้มมัด และขนมตาล การทําน้ําสมุนไพร การทําเครื่องแกงสูตรโบราณ การนวดแผนไทย การทํา
เกษตรกรรมทั้งทํานา และปลูกพืชผักสวนครัว โอกาสในการพัฒนาชุมชนสามารถปฏิบัติได้ผ่านการจัดการ
เร่งส่งเสริมการรวมกลุ่ม การพัฒนาสูตรพริกแกง การพัฒนาตํารับน้ําพริกใหม่ๆ ส่งเสริมและพัฒนาสูตรน้ํา
สมุ นไพรชนิ ด ต่ า ง ๆ ที่ สอดคล้ อ งกั บความต้ อ งการชุ ม ชนและวั ต ถุ ดิ บ ที่ มี ใ นท้ อ งถิ่ น การจั ดการด้ า น
การตลาดในรูปแบบต่าง ๆ ให้ความรู้ในการนวดแผนไทยตามหลักวิชาการ ให้ความรู้และส่งเสริมการปลูก
ผักสวนครัวอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และควรให้ความรู้และส่งเสริมการปลูก ผัก
สวนครัวอย่างจริงจั งเพื่ อพั ฒนาตามวิถีเศรษฐกิ จพอเพี ยง เร่งแก้ปัญหาปั ญหาการพนั นและยาเสพติ ด
และควรให้ความสําคัญในการแก้ปัญหาคุณภาพดิน หรือปัญหาดินเสื่อมคุณภาพ เป็นต้น
1

สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ, งานวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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คําสําคัญ : โอกาส, การพัฒนา, บ้านคลองหลวงไหว้พระ
ที่มาและความสําคัญ
ชุมชนแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ ชุมชนชนบท (Rural) และชุมชนเมือง (Urban) ชนบทเป็นส่วนที่อยู่
นอกเขตเมืองหรือ เขตเทศบาล มีประชากรที่เลี้ ยงชีพ ด้วยการเกษตรกรรมเป็ นสําคั ญ มีระเบียบสั ง คม
ที่สอดคล้องกับลักษณะชุมชนแบบหมู่บ้าน ตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่มก้อน หรือกระจัดกระจายตามลักษณะภูมิ
ประเทศหรือตามประเพณีนิยม และเมืองเป็นชุมชนแบบหนึ่งที่กําหนดให้เขตเทศบาลที่มีจํานวนประชากร
ตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป เป็นเขตเมืองชนบทและเมืองมีความแตกต่างกันทั้งด้านด้านอาชีพ (Accupation)
ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ด้านขนาดของชุมชน (Size of community) ด้านความหนาแน่นของ
ประชากร (Density of population) ด้านความต่ างแบบกันหรือความเป็ นแบบเดี ยวกันของประชากร
(Heterogeneity and homogeneity of population) ด้านความแตกต่างทางสังคมและการแบ่งชั้นทาง
สั ง คม (Social differentiation and stratification) ด้ า นการเคลื่ อ นที่ ท างสั ง คม (Social mobility)
และด้ า นระบบของการกระทํ าระหว่ า งกั น (System of interaction) (wikibooks, 2017) เนื่ อ งจาก
ชนบทและเมืองมีความแตกต่างกันทําให้รูปแบบในด้านการจัดการ การจะพัฒนาชุมชนใดชุมชนหนึ่งย่อม
แตกต่างกัน การพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงใช้วิธีการต่างกัน แต่เป้าประสงค์เดียวกัน คือต้องการให้คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชนดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม กระบวนการเรียนรู้ชุมชนเป็นหนึ่งขั้นตอนที่สําคัญใน
การพัฒนา เมื่อรู้ชุมชนนั้น ๆ แล้ว ส่งที่ควรปฏิบัติ คือการวิเคราะห์ถึงปัญหาชุมชน เพื่อนําปัญหานั้นมา
วิเคราะห์หาโอกาสในการพัฒนาหรือการสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนา นําข้อมูลที่ได้คัดสรรและส่งเสริมให้
ชุมชนเกิดอาชีพ หรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป
ชุมชนคลองบางหลวงไหว้พระ เป็นอีกหนึ่งชุมชนในเขตตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก้ ว
จังหวัดปทุมธานี ที่มีความน่าสนใจในการพัฒนา เนื่องจากเป็นชุมชนที่มีประชากรตกเกณฑ์ จปฐ. จํานวน
มากในด้านการมีงานทําและรายได้ ร้อยละ 50 ของครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งประชาชนในชุมชนที่ตกเกณฑ์นั้น
มีทักษะความด้านการประกอบอาหาร และอื่น ๆ ที่น่าพัฒนาได้ ผู้วิจัยจึงคิดศึกษาการวิเคราะห์โอกาสการ
พั ฒนาชุ ม ชนบ้ า นคลองบางหลวงไหว้ พระ ตํ า บลคู บ างหลวง อํ า เภอลาดหลุ มแก้ ว จั งหวั ด ปทุ ม ธานี
โดยการใช้วิธีวิเคราะห์ บริ บทชุม ชน วิเคราะห์กลยุ ทธ์การพั ฒนาหรือการยกระดับด้ วย TOWS matrix
Model และการเลือกกิจกรรมในการส่งเสริมเชิงการยกระดับการพัฒนา เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อตกผลึกความคิดทักษะภูมิรู้ของประชาชนร่วมกับวิชาการจากผู้วิจัย เพิ่มโอกาสลด
ความเหลื่อมล้ําทางสังคมในชุมชน ส่งผลให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฉบับที่ 12 ต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์โอกาสการพัฒนาชุมชนบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ
2. เพื่อพัฒนาแผนเศรษฐกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
งานวิจัยนี้ดําเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561-กุมภาพันธ์ 2562
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
งานวิ จัย นี้ เ ป็ นงานวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ บ้ า นคลองบางหลวงไหว้ พ ระหมู่ 11
ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยขอบเขตวิจัยเน้นศึกษาประชากรดั่งเดิม ที่มี
ความสัมพันธ์กันในชุมชน เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ได้แก่ ผู้นํา
ชุมชน ประธานและแกนนํากลุ่มต่าง ๆ เช่น กองทุนหมู่บ้าน กลุ่ม อสม. กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี เป็นต้น
และสุ่มเป้าหมายแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ได้แก่ ประชากรทั่ วไปในชุมชนที่ มาร่วมในการ
ประชาคมหมู่บ้าน และการลงสํารวจรายครัวเรือน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการศึกษารายงานบันทึกการ
ประชุม ภาพถ่ายกิจกรรม สังเกตอย่างมีส่วนร่วม (Participant observation) โดยการเยี่ยมเยียน สังเกต
พื้ นที่ สั ง เกตการทํ า กิ จ กรรมของของทุ ก ๆ คน เป็นต้ น การสัม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก (In-depth interview)
โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ กึ่งโครงสร้างในแต่ละคนในชุมชนเป้า หมาย การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus
group) กับกรรมการและสมาชิ กกลุ่มต่าง ๆ และประชาชนทั่ วไป สรุปข้อมูลการวิ เคราะห์ โอกาสการ
พัฒนาโดยใช้วิธี TOWS matrix Model และนําข้อมูลที่ได้เปิดเวทีชุมชนเพื่อคัดสรรโครงการที่ประชาชน
ในชุมชนสนใจ และกําหนดแผนการส่ ง เสริ ม เชิ งยกระดั บอาชี พชุมชน สรุปผลด้ วยวิ ธีการบรรยายเชิ ง
พรรณนา
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ไดจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
1. บริบทชุมชน
หมู่บ้านคลองบางหลวงไหว้พระ หมู่ 11 สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีลําคลองหลายสายซึ่งเหมาะสม
ต่อการทําการเกษตรทุกหมู่บ้าน เช่น คลองบางหลวงไหว้พระ คลองพระอุดม คลองบางโพธิ์เหนือ คลองพระมหา
โยธา คลองบางหลวง คลองเจ้า คลองหม่อม คลองบางโพธิ์ใหม่ คลองคูขวางมอญ คลองคูขวางไทย คลอง
บางเตย และคลองบางโพธิ์ จํ า นวนหลั ง คาเรื อ น 668 หลัง คาเรื อ น ประชากรชาย จํ า นวน 481 คน
ประชากรหญิง จํานวน 540 คน รวมประชากร ทั้งหมด 1,021 คน แต่จํานวนครัวเรือนที่เป็นคนดั่ง เดิม
ประมาณ 200 กว่าหลังคาเรือน ลักษณะเชื้อชาติ ประกอบด้วยคนไทยดังเดิมปทุมธานีและคนไทยเชื้อสาย
มอญ นับถือศาสนา พบว่านับถือศาสนาพุทธ 100 เปอร์เซ็นต์ อาศัยวัดสุวรรณจินดาราม และวัดบ่อทอง
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เป็นสถานที่ ประกอบกิจกรรมทางศาสนา ประกอบอาชีพของคนในชุมชน พบว่าส่วนใหญ่เป็นพนัก งาน
โรงงาน เนื่องจากรอบ ๆ ชุมชนมีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนมาก เช่น โรงงานแป้งมัน โรงงานวุ้ นเส้น
โรงงานเหล็ ก โรงงานน้ํ ามั นพื ช เป็ นต้ น รองลงมา ประกอบอาชี พ รับจ้า งทั่วไป ค้ า ขาย เกษตรกรรม
(ทํานา) และหมอนวดแผนไทย การศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
ส่วนใหญ่ เรี ย นในสถานศึ กษาในเขตอํา เภอลาดหลุ ม แก้ ว และอํา เภอเมื องปทุ มธานี ได้แก่ รร.บั วแก้ ว
รร.ปทุ ม วิ ลั ย และเด็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย นจะเรี ย นที่ ศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก ก่ อ นวั ย เรี ย น อบต.คู บ างหลวง เป็ น ต้ น
ด้ านสิ่ ง แวดล้ อ มไม่ มี ปั ญ หาด้ า นสิ่ ง แวดล้ อม เช่ น ขยะ น้ํ า เสี ย การใช้ น้ํา มี ก ารใช้ น้ํ า เพื่ อ อุ ป โภคจาก
น้ําประปาจัง หวั ดปทุ ม ธานี การใช้น้ําในการบริโภค ส่วนใหญ่ กดน้ํา จากตู้ อัตโนมั ติที่มีบริก ารในชุม ชน
และการใช้น้ําทางการเกษตรและอื่น ๆ จากคลองบางหลวงไหว้พระ คลองพระอุดม คลองคูขวางมอญ
และคลองมหาโยธา คนในชุมชนมีทักษะในการทําขนมไทยโบราณ เช่น ขนมผักกาด ข้าวแช่ ข้าวเหนียว
แดงกวน ข้าวต้มมัด และขนมตาล การทําน้ําสมุนไพร การทําเครื่องแกงสูตรโบราณ การนวดแผนไทย
การทําเกษตรกรรมทั้งทํานา และปลูกพืชผักสวนครัว

ภาพที่ 1 การเก็บข้อมูลบริบทชุมชน

ภาพที่ 2 การศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชน : การทําขนมผักกาด
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2. วิเคราะห์โอกาสการพัฒนาชุมชนบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ
การวิเคราะห์โอกาสการพัฒนาโดยใช้วิธี TOWS matrix Model สามารถอธิบายได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์โอกาสการพัฒนาชุมชนบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ
จุดแข็ง (Strenght)
จุดอ่อน (Weakness)
1. ประชาชนในชุมชนมีความรัก 1. ผู้นําชุมชนในส่วนงานปกครอง
สามัคคี เอื้ออาทรกันและกัน
ไม่มีความเข้มแข็ง
ปัจจัยภายใน 2. ประชาชนในชุมชนมีทักษะใน 2. ประชาชนในชุมชนมีทักษะ
การทําพริกแกงสูตรโบราณด้วย
หลายด้านแต่ขาดการรวมกลุ่ม
กระบวนการตํามือ และการทํา 3. ขาดความรู้ในการพัฒนา
น้ําพริกสูตรต่าง ๆ
ผลิตภัณฑ์ เช่น การออกแบบ
3. ประชาชนในชุมชนมีทักษะ
ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์
ในการทําน้ําสมุนไพรที่ได้
4. ขาดความรู้ในการผลิตที่ได้
จากผลผลิตท้องถิ่น เช่น
มาตรฐาน
น้ํากระเจี๊ยบ น้ําใบเตย
5. ขาดทักษะในการวางแผน
น้ํามะพร้าว เป็นต้น
การตลาดในเชิงส่วนผสม
4. ประชาชนในชุมชนมีทักษะใน
การตลาด (4P)
การทําขนมผักกาด ซึ่งเป็นขนม 6. ดินเสื่อมโทรมหลังจากอุทกภัย
โบราณ
ปี 2554
5. ประชาชนในชุมชนมีทักษะใน 7. ชุมชนมีปัญหาการพนันและยา
การนวดแผนไทย
เสพติด
ปัจจัยภายนอก
6. ประชาชนในชุมชนมีทักษะ
ในการปลูกพืชผักสวนครัว
และการทํานา
โอกาส(Opportunity)
SO : กลยุทธ์เชิงรุก
WO : กลยุทธ์เชิงแก้ไข
1. รัฐบาลมีนโยบายแผน
S2O2 : มหาวิทยาลัยฯ ควรเร่ง
W1O3 : หน่วยงานภาครัฐควร
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ส่งเสริมและพัฒนาสูตรพริกแกง ทําการอบรมพัฒนาผู้นําระดับ
เพื่อลดปัญหาความ
และพัฒนาตํารับน้ําพริกใหม่ ๆ
ชุมชนในการสร้างกระบวนการ
เหลื่อมล้ําทางสังคม
S3O2 : มหาวิทยาลัยฯ ควรเร่ง
มีส่วนร่วมกับชุมชนตามหลัก
โดยมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจ
ส่งเสริมและพัฒนาสูตรน้ํา
ธรรมาภิบาล
ฐานราก
สมุนไพรชนิดต่าง ๆ ที่สอดคล้อง W2O2 : มหาวิทยาลัยฯ ควร
กับความต้องการชุมชนและ
จัดระบบการรวมกลุ่มอาชีพ
วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น
หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือ
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2. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย S5O3 : หน่วยงานภาครัฐ
อลงกรณ์ ในพระบรม
และเอกชนควรส่งเสริมและให้
ความรู้ในการนวดแผนไทยตาม
ราชูปถัมภ์ มีงบประมาณ
หลักวิชาการ
สนับสนุนการพัฒนา
ชุมชนตามพระราโชบาย S6O2 : มหาวิทยาลัยฯ ควรให้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา ความรู้และส่งเสริมการปลูกผัก
สวนครัวอย่างจริงจังเพื่อพัฒนา
วชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร รัชกาลที่ 10
ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต S6O3 : หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนควรให้ความรู้และ
ของประชาชนในชุมชน
ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว
3. หน่วยงานภาครัฐ และ
อย่างจริงจังเพื่อพัฒนาตามวิถี
เอกชน เห็นความสําคัญ
ของการพัฒนาชุมชนใน
เศรษฐกิจพอเพียง
ลักษณะการยกระดับขีด
ความสามารถชุมชน
4. ปัจจุบันห้างร้าน ตลาดชัด
ให้มีพื้นที่การขายสินค้า
ชุมชน

อุปสรรค (Threat)
1. ผู้นําสายปกครองระดับ
ชุมชนไม่เห็นความสําคัญ
ของการพัฒนาชุมชน
2. ชุมชนยังไม่เข้าใจระบบ
การขายว่าผลิตแล้วจะ
ขายที่ใด

กลุ่มรูปแบบอื่น ๆ ให้กับ
ประชาชนในชุมชน
W2O3 : หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนควรจัดระบบการ
รวมกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่ม
รูปแบบอื่น ๆ ให้กับประชาชน
ในชุมชน
W4O2 : มหาวิทยาลัยฯ ควรให้
ความรู้ด้านการพัฒนาสูตร
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิธีการ
ผลิตที่ได้มาตรฐาน
W5O2 : มหาวิทยาลัยฯ ควรจัด
อบรมเทคนิคการพัฒนาสินค้า
และการขายสินค้าให้กับ
ประชาชนในชุมชน
W5O3 : หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนควรให้ความรู้
และแก้ปัญหาดินเสื่อมสภาพ
W6O3 : หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนควรให้ความรู้เรื่อง
โทษและพิษจากสารเสพติด
และวางมาตรการเกี่ยวกับการ
จัดการยาเสพติดในชุมชน
ST : กลยุทธ์เชิงป้องกัน
WT : กลยุทธ์เชิงรับ
S2T2 : ควรอบรมและหาช่องทาง W2T2 : ควรจัดให้มีการรวมกลุ่ม
การจัดจําหน่วยผลิตภัณฑ์พริก
เพื่อเพิ่มโอกาสการผลิต การ
แกงและน้ําพริกเพิ่มเติมให้ชุมชน ได้รับความช่วยเหลือ และ
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและ
ช่องทางการตลาด
เข้าถึงแหล่งตลาด
W6T1 : ผู้นําชุมชนควรให้
S3T2 : ควรอบรมและหาช่องทาง ความสําคัญปัญหาการพนัน
การจัดจําหน่วยผลิตภัณฑ์น้ํา
และยาเสพติด
สมุนไพรเพิ่มเติมให้ชุมชน
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เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและ
3. ไม่มีคนสืบทอดสูตร
W6T5 : ผู้นําชุมชนควรให้
เข้าถึงแหล่งตลาด
และวิธีการทําขนมไทย
ความสําคัญในการแก้ปัญหา
S3T4 : ควรจัดอบรมเชิง
โบราณ
คุณภาพดิน หรือปัญหาดิน
4. ประชาชนในชุมชนขาด
ปฏิบัติการการทําการตลาด
เสื่อมคุณภาพ
ความรู้ในการใช้เทคโนโลยี ออนไลน์ให้กับผู้ผลิตพริกแกง
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และน้ําพริกเพื่อเพิ่มเติมช่องทาง
และช่องทางการขาย
การตลาด
S2T4 : ควรจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการการทําการตลาด
ออนไลน์ให้กับพริกแกง และ
น้ําพริกเพื่อเพิ่มเติมช่องทาง
การตลาด
S3T4 : ควรจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการการทําการตลาด
ออนไลน์ให้กับผู้ผลิตน้ําสมุนไพร
เพื่อเพิ่มเติมช่องทางการตลาด
2. การพัฒนาแผนเศรษฐกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ
จากการวิ เ คราะห์ โ อกาสการพั ฒ นาโดยใช้ วิธี TOWS matrix Model นํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ เ ปิ ด เวที
ประชาคมหมู่บ้านร่วมกับผู้นํา และประชนชนในชุมชน ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ
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จากภาพที่ 3 พบว่าประชาชาชนในชุมชนสนใจโครงการดังต่อไปนี้
1. โครงการเพิ่ ม รายได้ ล ดรายจ่ า ย ด้ วยการพั ฒ นาตํ า หรั บพริ ก แกงตํ า มื อ น้ํ า พริ ก ปลาย่ า ง
และน้ําสมุนไพร
2. โครงการปรับปรุงคุณภาพดินเสื่อมโทรมเพื่อการผลิตผักสวนครัว
3. โครงการแก้ปัญหาการพนันและยาเสพติด
สรุปได้ ว่า ชุม ชนมีค วามสนใจทํ า 3 โครงการ แต่ที่สนใจมากที่ สุด คือ โครงการเพิ่มรายได้ ลด
รายจ่าย ด้วยการพัฒนาตําหรับพริกแกงตํามือ น้ําพริกปลาย่าง และน้ําสมุนไพร ซึ่งเป็นโครงการยกระดับ
อาชี พชุ มชนจากทุนความรู้ ที่มีแ ต่ เดิ ม คื อ การพั ฒนาตํ าหรั บพริ ก แกงตํ า มื อ น้ํา พริ ก ปลาย่ า ง และน้ํ า
สมุนไพร มีผู้เข้าร่วมโครงการ 17 ครัวเรือน ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ ชุมชนมีความสนใจศึกษาดูงานด้านการ
จัดการผลิ ตภัณฑ์ น้ําพริก พริกแกง และระบบเกษตรปลอดภัย ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภั ย
ตําบลคลองห้า หมู่ 2 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจที่สามารถยกระดับตนเอง
เกิดรายได้อย่างต่อเนื่อง ทําการอบรมเชิงปฏิบัติการ เติมทักษะความรู้ ครั้งที่ 1 หลักสูตร “เทคนิคใหม่ ๆ
ในการถนอมอาหารน้ําพริกปลาย่าง และพริกแกง” ครั้งที่ 2 หลักสูตร “เทคนิคการออกแบบตราสิ นค้า
และฉลากสินค้าพริกแกง น้ําพริกปลาย่าง และน้ํากระเจี๊ยบ” ครั้งที่ 3 หลักสูตร “เทคนิคการจัดการบรรจุ
ภัณฑ์พริกแกง น้ําพริกปลาย่าง และน้ํากระเจี๊ยบ” ดําเนินการจดทะเบียนเป็ นกลุ่มอาชีพกับสํานั ก งาน
พัฒนาชุมชนอําเภอลาดหลุมแก้ว ชื่อกลุ่ม “กลุ่มอาชีพบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ” กําหนดกติกากลุ่ม
ดําเนินการส่งเสริมการตลาด และเทคนิคการตลาดตามหลักการส่วนประสมการตลาด
อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์ และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษา สรุปได้ว่าชุมชนบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ หากมีการจั ดการข้างต้ นตามการ
วิเคราะห์ด้วยวิ ธี TOWS matrix Model ส่งผลให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วบนพื้นฐานศั ก ยภาพ
ชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป และชุมชนตัดสินใจเลือกพัฒนาสูตรพริกแกงตํามือ น้ําพริกปลาย่าง
และน้ําสมุนไพร สอดคล้องกับการศึกษาของ พรรณิลัย นิติโรจน์ (2557) และ ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา
(2554) กล่าวว่า ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีลักษณะชุมชนที่คล้ายๆ กัน คือมีความเป็นเมือง
และบางพื้นที่ผสมรูปแบบชนบท ประชากรอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น ประชากรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มดั่งเดิมและกลุ่มประชากรแฝง ในด้านการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ไม่ใช่สังคมเกษตรกรรม โอกาสการ
พั ฒนาชุ ม ชนบ้ า นคลองบางหลวงไหว้ พระ สอดคล้ อ งกั บการศึ ก ษาของ ขวัญกมล ดอนขวา (2556)
และพระใบฏีกาสุพจน์ ตปสีโล (2561) กล่าวว่า ชุมชนแต่ละชุมชนมีรูปแบบบริบทเชิงพื้นที่ และทักษะ
ความสามารถที่เป็นทุ นทางปั ญญาแตกต่างกัน ในการพัฒนานั้นควรให้ความสําคัญในการศึกษาปั ญหา
ชุมชน แล้วนําปัญหานั้นๆ มาเขียนเป็นกลยุทธ์เชิงการพัฒนา จากนั้นจึงทําการแก้ปัญหานั้นๆ โดยการ
พัฒนาที่ดีนักส่งเสริมต่อให้ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกโครงการปฏิบัติจึงจะเกิดผลเชิงประจักษ์และความ
ยั่งยืนอย่างแท้จริง
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ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้โครงการเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ
2. ได้แนวทางการส่งเสริมอาชีพชุมชนบ้านคลองบางหลวงไหว้พระ
เอกสารอ้างอิง
ขวัญกมล ดอนขวา. (2556). รายงานการวิจัย เรื่อง การจัดการธุรกิ จชุมชนบทพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 142 น.
ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา. (2554). รายงานวิ จัย เรื่อง โครงการพั ฒนาชุ ม ชนตํ าบลศาลายา จังหวั ด
นครปฐมเชิงบูรณาการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 117 น.
พรรณิลัย นิติโรจน์. (2557). วิทยานิพนธ์ เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของ
กรุงเทพมหานคร : ศึกษาเฉพาะกรณี การจั ดทํ าแผนที่ชุ มชนพึ่ งตนเองเขตวังทองหลาง.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 124 น.
พระใบฏีกาสุพจน์ ตปสีโล. (2561). การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน : การเชื่อมโยงชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
และหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และสุรินทร์. Journal of
MCU Peace Studies Vol.6 No.1 (January-March 2018). หน้า 116-128
Wikibooks. (2017). ความรู ้ด้า นประชากรและชุม ชนเมือ ง/ประเภทของชุม ชน. สืบ ค้น จาก
https://th.wikibooks.org/wiki วันที่สืบค้น 28 เมษายน 2562
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การอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนเพื่อสร้างครัวเรือนต้นแบบปลูกพืชสมุนไพร
ในตําบลหนองสังข์ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

ผมหอม เชิดโกทา1
บทคัดย่อ
การวิจัยครังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทําแผนการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านของชุมชน เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนในตําบลหนองสังข์กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ตัวแทนชุมชนและนักวิจัยชุมชน
ปราชญ์ท้องถิ่นประธานกลุ่มอาสาสมัครหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มผู้สูงอายุ นายกและสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลหนองสังข์ผู้ใหญ่บ้าน จํานวน 31 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่
แบบสํ า รวจและแบบประเด็ น คํ า ถามในการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บัติ ก าร นํา เสนอผลการวิ จัย โดยพรรณนา
วิ เคราะห์ ผ ลการวิ จั ย พบว่ า การสํ า รวจพื ช สมุ น ไพรตํ า บลหนองสั ง ข์ มี พื ช สมุ น ไพรพื้ น บ้ า น จํ า นวน
139 ชนิด ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าชุมชนยังมีการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน แต่ไม่มีความรู้ในเรื่องของชนิ ด
และการใช้ประโยชน์ของสมุนไพรที่มีในชุมชน ดังนั้นผู้วิจัยจึงร่วมกับผู้นําชุมชนนายกและสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองสังข์ ปราชญ์ชุมชน ประชุมจัด ทํา แผนการบริห ารจัด การและการอนุรัก ษ์พืช
สมุนไพรพื้นบ้านของชุม ชนเพื่อ นํา ไปสู่ก ารสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งชุมชนมีต้นทุน
เรื่องปราชญ์ท้องถิ่นเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์สร้างจิตสํานึกคนในท้องถิ่นให้รู้คุณค่าของสมุนไพรพื้นบ้าน
โดยจัดกิจกรรมปฏิบัติการบริหารจัดการอนุรักษ์พืชสมุนไพร โดยการเชิญวิทยากรที่มีความรู้เรื่องชนิ ด
และการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพื้นบ้านมาให้ความรู้และสร้างเครือข่ายการตลาดในการติดต่อซื้อขาย
สมุนไพรเพิ่มรายได้และส่งเสริมภูมิปัญญา ใช้ภูมิปัญญาเป็นฐานในการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ ใช้เทคโนโลยี
มาช่วยในการติดต่อเครือข่ายการตลาดและการผลิตสมุนไพรเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และมีการ
ตั้ งกลุ่ม เพื่อ ผลิ ตและจํ า หน่า ยสมุ นไพรและเป็ นศู น ย์ก ลางการเรี ย นรู้ ด้า นสมุ น ไพรทั้ ง ชนิ ด และการใช้
ประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนชุมชนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
คําสําคัญ : การอนุรักษ์, สมุนไพรพื้นบ้าน, เศรษฐกิจชุมชน,สร้างความเข้มแข็ง
1

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ที่มาและความสําคัญ
ประเทศไทยมีการพัฒนาการด้านแพทย์แผนไทยและการใช้สมุนไพรเป็นยามาตั้งแต่ ในอดีตจนถึง
ปัจจุบันมนุษย์รู้จักการนําเอาสมุนไพรที่อยู่ในป่ามาใช้เป็นยารักษาโรค ในยุคโบราณมนุษย์มีการดํารงชีวิต
อยู่แบบพึ่งพาธรรมชาติ ในการนําสมุนไพรไปใช้กับวิถีชีวิตโดยภูมิปัญญาของคนไทยเป็นระยะเวลานาน
เป็นอาหาร ยา พิธีกรรม และความเชื่อต่าง ๆ ซึ่งมีวิธีดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาใช้ดั้งเดิม เช่น การนําต้ม
ชง ดองเหล้ า บริโภคโดยตรงจากอาหารแต่ ละมื้ อ เครื่องดื่ม และสมุ นไพรยั ง คงมีบทบาทในการดู แ ล
สุขภาพของประชาชนมาโดยตลอดคนไทยโบราณจึงผูกพันกับหมอพื้นบ้านและยาสมุนไพรในการดู แล
รักษาสุขภาพของชุมชน (ยุคล ละม้ายจีน, 2550) การใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรของคนในชุมชนเป็นผลผลิต
จากธรรมชาติที่มนุษย์รู้จักนํามาใช้ประโยชน์แต่หลังจากมีความเจริญด้านเทคโนโลยีและด้านวิทยาศาสตร์เข้า
มามีบทบาทมากขึ้น มีการทดลอง มีการสังเคราะห์ จึงมีการผลิตยาปฏิชีวนะที่มีสารเคมี ที่ใช้ประโยชน์ ได้
สะดวกรวดเร็วทันตามความต้องการของคนในยุคปั จจุบัน ทําให้การใช้สมุนไพรลดลง ทําให้การพัฒนาไม่
ยั่งยืนเกิดจากแนวความคิด ภูมิปัญญาสมัยใหม่ซึ่งส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพและการรักษา
โรคของคนในอดีตมีการนําเอาสมุนไพรที่อยู่ในป่ามาใช้เป็นยารักษาโรคภัยทําให้มีการดํารงชีวิตอยู่แบบพึ่งพา
ธรรมชาติ (จักรพงศ์ แท่งทอง, 2550)
ในปัจจุบันตําบลหนองสังข์มีพื้นที่เป็นที่ราบและพื้นที่ราบสูง ดินกรวดปนทราย มีที่สาธารณะใน
ตําบลเหมาะที่จะเลี้ยงสัตว์ สภาพดินในส่วนที่เป็นที่ราบเหมาะสมที่จะทํานา ทําสวน ส่วนที่ราบสูงเหมาะที่
จะปลู ก พื ช ไร่ ในพื้ นที่ บางหมู่ มีแ หล่ ง น้ํ า เหมาะสํ า หรั บการทํ า เกษตร ปั ญหาที่ พบในตํ า บลหนองสั ง ข์
ประชากรส่ ว นใหญ่ เ ป็ นผู้ สูงวั ย ที่ อาศั ยอยู่ ในพื้ น ที่ มี จํา นวนมากถึง ร้ อ ยละ 10 และความห่ า งไกลจาก
แหล่งข้อมูลด้านสุขภาพ ประกอบกับการให้บริการทางสาธารณสุขที่ไม่ทั่วถึง ทําให้ผู้สูงวัยขาดความรู้
ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ และจาการสํารวจข้อมูลเบื้องต้น พบว่า ผู้วิจัยร่วมกับผู้นําชุมชน ตัวแทน
ชุมชนและผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองสังข์ สํารวจพืชสมุนไพรพื้นบ้านบริ เวณ
ตําบลหนองสังข์ ซึ่งชุมชนมีพืชสมุนไพรพื้นบ้านหลากหลายชนิด แต่ชุมชนไม่มีความรู้เรื่องชนิดและการนํา
สมุนไพรมาใช้ประโยชน์ ดังนั้นชุมชนต้องการการพัฒนาต้นแบบการปลูกและอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน
เพื่อเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้าน และเปลี่ยนวิถีชีวิตด้านพฤติกรรมการใช้สมุนไพร
พื้นบ้าน พัฒนาองค์ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องชนิดของพืชสมุนไพร สรรพคุณ และการใช้ประโยชน์วิธีการปลูก
และเพิ่มมูลค่าการเชื่อมเครือข่ายตลาดผู้ซื้อสมุนไพรเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
และนําข้อมูลที่ได้ไปสู่การกําหนดแผนบริหารจัดการอนุรักษ์พืชสมุนไพรที่มีอยู่และจะพัฒนาไปสู่การอบ
แห่งขายและแปรรูปผลิตภัณฑ์เกิดการต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ สํ า รวจพื ชสมุ นไพรพื้ นบ้ านของชุ ม ชนเพื่ อ การอนุ รั กษ์ สร้ างเครื อข่ า ยการตลาดให้ กั บ
เศรษฐกิจชุมชนในตําบลหนองสังข์
2. เพื่ออนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายการตลาดให้กับเศรษฐกิจชุมชนใน
ตําบลหนองสังข์
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ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลา มีนาคม พ.ศ. 2560-มีนาคม พ.ศ. 2562
กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มเป้าหมายของงานวิจัย ได้แก่
1.1 ตั วแทนชุ ม ชนและนั ก วิ จั ยชุ มชนจากหมู่ บ้า นในตํ า บลหนองสั ง ข์ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บการมี
ส่ วนร่วมในการอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาต้ นแบบการจั ด การในการอนุ รั ก ษ์ สมุ นไพรพื้ นบ้ า นเพื่ อ เศรษฐกิ จ
และสิ่งแวดล้อมชุมชนในตําบลหนองสังข์ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
1.2 ตัวแทนของชุมชนผู้มีความรู้เรื่องสมุนไพรพื้นบ้านจํานวน 4 กลุ่ม ได้แก่ ปราชญ์ท้องถิ่น
2 คน ประธานกลุ่มต่าง ๆ จํานวน 3 คน กลุ่มผู้สูงอายุ 5 คน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 5 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน
เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์คุณค่าของสมุนไพรพื้นบ้าน
โดยการสั ม ภาษณ์ การถ่ า ยภาพ สั ม ภาษณ์ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ นนํ า ไปสู่ ก ารพั ฒ นาสมุ น ไพรพื้ นบ้ า นเพื่ อ
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมชุมชนในระบบนิเวศชุมชนตําบลหนองสังข์
1.3 เจ้าหน้าที่ของรัฐในชุมชน นายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสังข์ ได้แก่ นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองสังข์ 1 คน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 1 คนรองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองสังข์ 4 คน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสังข์ 3 คน ผู้นําชุมชนผู้ใหญ่บ้าน
ทั้ง 8 หมู่บ้านๆ ละ 1 คน จํานวน 8 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 16 คนโดยการประชุมกลุ่มเพื่อกําหนดแนวทางใน
การอนุรักษ์สมุนไพร ทําให้เกิดแนวทางพัฒนาต้นแบบการจัดการในการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อเศรษฐกิจ
ชุมชน ตําบลหนองสังข์
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
1. เครื่องมือในการเก็บข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสํารวจความหลากหลายของสมุ นไพร
พื้นบ้าน ประเด็นคําถามการสนทนากลุ่มเพื่อทําแผนพัฒนาต้นแบบการจัดการในการอนุรักษ์สมุ น ไพร
พื้นบ้านสู่ความยั่งยืนในครัวเรือนตําบลหนองสังข์ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์คุณค่าของพืชสมุ นไพร
พื้นบ้านในระบบนิเวศชุมชนตําบลหนองสังข์ โดยการจัดกิจกรรมการในการอนุรักษ์
2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสํารวจพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ในระบบนิเวศป่าชุมชนและใน
ชุมชน และสังเกตสภาพแวดล้อมของชุมชน วิถีชีวิต สังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตแบบไม่ มีส่วน
ร่วม และการจัดการประชุมกลุ่มประเด็นคําถามเพื่อทําแผนบริหารจัดการในการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้านสู่
ความยั่งยืนในครัวเรือนตําบลหนองสังข์ โดยการจัดกิจกรรมการในการอนุรักษ์
3. การวิเคราะห์ โดยนําข้อมูลเชิงคุณภาพที่ ได้จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก การสํารวจ การสังเกต
แบบไม่มีส่วนนํามาจัดหมวดหมู่และเปรียบเทียบความเหมือนความต่าง เพื่อจัดหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์
การวิจัยและเชิงปริมาณด้วยการวัดความรู้เรื่องสมุนไพร
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สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
1. จากการสํารวจพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่นํามาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคชุมชนตําบลหนองสังข์
จากการศึ ก ษาพบว่ า มี พื ชสมุ นไพรพื้ นบ้ า น จํ า นวน 139 ชนิ ด แบ่ ง เป็ น 2 ประเภท 1) ประเภทใช้
รับประทานเป็นอาหาร จํานวน 69 ชนิด 2) ประเภทใช้เป็นยารักษาโรค จํานวน 70 ชนิด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ชุมชนยังมีพืชสมุนไพรพื้นบ้าน แต่คนในพื้นที่ขาดความรู้ในเรื่องของชนิดและการใช้ประโยชน์ของสมุนไพร
ที่มีในชุมชน ชุมชนมีปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ด้านสมุนไพรพร้อมถ่ายทอดความรู้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา
เรียนรู้ และมีกลุ่มแกนนําที่ให้ความสนใจจะเรียนรู้และสืบทอดความรู้จากผู้รู้แต่ยังขาดการสนับสนุ นจาก
ภาครัฐ
2. สภาพปัญหาพบว่า ประชากรส่วนหนึ่งเป็นผู้สูงวัยที่อาศัยอยู่ในพื้นชุมชนหนองสังข์ไม่มีรายได้
และห่างไกลจากแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ เกิดจากคนในชุมชนไม่
มีการผู้สืบทอดภูมิปัญญาด้านการใช้สมุนไพรพื้นบ้านจากบรรพบุรุษและไม่มีความรู้เรื่องสมุนไพร ชนิด
ของพืชสมุ นไพร สรรพคุณและการใช้ ประโยชน์ ขาดผู้ให้ ความรู้ ที่มี ความรู้ จริ งและการสนั บสนุ น การ
ขยายพันธุ์พืชสมุนไพรเพราะสมุนไพรจะได้มาจากป่าธรรมชาติ แต่ชุมชนมีการบุกรุกมีการตัดไม้ทําลายป่า
อย่างต่อเนื่องมีผลทําให้สมุนไพรในชุมชนลดน้อยลงหรือบางชนิดก็สูญหายไปและหายากขึ้น ดังนั้นผู้วิจัย
ร่วมกับผู้นําชุมชน ตัวแทนชุมชนและผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และร่วมกันแก้ปัญหา
3. ประชุมจัดทํา แผนการบริหารจัดการในการอนุรัก ษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านของชุม ชนเพื่อ การ
นํา ไปสู่ก ารสร้า งเครือ ข่า ยการตลาดให้กับ เศรษฐกิจ ชุม ชน ในตํา บลหนองสัง ข์ ให้ทํางานอย่างเป็น
รูปธรรม โดยการสนับสนุนด้านการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อได้ชุมชนต้นแบบปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการ
อนุรักษ์และการตลาด ได้แผนบริหารจัดการในการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านดังนี้
3.1 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนให้ปลูกและอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน
3.2 จัดอบรมให้ความรู้เรื่องชนิดและการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรจากแพทย์แผนไทยที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรโดยตรง
3.3 สร้างตั วแทนชุ มชมเพื่ อเป็ นต้ นแบบปลู กพื ชสมุนไพรเพื่ อการอนุ รักษ์ และการตลาดเพิ่ ม
รายได้ให้กับชุมชนต้นแบบสู่ความเป็นอยู่ทางสังคม และสํารวจแปลงปลูกพืชสมุนไพรของต้นแบบ
3.4 ส่งเสริมภูมิปัญญาการอนุรักษ์พืชสมุนไพรให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเกิดประโยชน์ในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน ใช้ภูมิปัญญาเป็นฐานในการรวมกลุ่มในการพัฒนาอาชีพ และใช้เทคโนโลยีช่วยในการ
ติดต่อเครือข่ายการตลาดและการผลิตสมุนไพรเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน
3.5 สร้างเครือข่ายการตลาดในการจําหน่ายพืชสมุนไพรอบแห้งเพื่อเศรษฐกิจชุมชนตําบลหนองสังข์
4. ปฏิบัติการตามแผนการบริหารจัดการการอนุรักษ์พืชสมุนไพร โดยเชิญวิทยากรแพทย์แผนไทย
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรโดยตรงมาให้ความรู้เรื่องชนิดและการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพรพื้นบ้าน
และร่วมเป็นเครือข่ายการตลาดในการติ ดต่ อซื้อขายสมุนไพร หลังปฏิบัติการตามแผนแล้ วชุมชนเกิ ดการ
เปลี่ ยนแปลงจากเดิ ม ดั ง นี้ 1) ได้ กระบวนการมี ส่ วนร่ วมในชุ ม ชนร่ วมกั นปลู กและอนุ รั กษ์ พื ชสมุ น ไพร
2) ชุ มชนมี ความรู้ เรื่องชนิ ดของพื ชสมุ นไพรและการนํ าไปใช้ ประโยชน์ ในการดูแลสุ ขภาพกิ นผั กเป็ นยา
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ร้อยละ 80 3) ชุมชนมีต้นแบบปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการอนุรักษ์ได้แปลงปลูกพืชสมุนไพรในชุมชนเพื่ อเป็ น
ต้นแบบจํานวน 8 ครัวเรือน 4) ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่ นด้านสมุ นไพรที่มีความรู้วิถีเดิมที่พึ่งผักสมุ นไพร
รักษาโรคก่อนถึงมือหมอเกิดการเรียนรู้ร่วมกันและเกิดเป็นชุมชนปลูกพืชสมุนไพรสามารถต่อยอดสร้างพื้นที่
เพื่อสร้างรายได้จากมรดกภูมิปัญญาพื้นที่และเก็ บเป็ นฐานความรู้พืชสมุนไพรที่กิ นได้ โดยให้ผู้สูงอายุ ที่มี
ความรู้เรื่องยามาเล่าเรื่องและบอกต่อให้กับคนรุ่นใหม่และเกิดกระบวนการสืบทอดภูมิปัญญา 5) ได้เครือข่าย
การตลาดเพื่อจําหน่ายสมุนไพรจากสมาคมแพทย์แผนไทย

ภาพที่ 1 ภาพการจัดประชุมจัดทําแผนการอนุรักษ์พืชสมุนไพร
อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระชับและข้อเสนอแนะ
การจัดทําแผนบริหารจัดการการอนุรักษ์พืชสมุนไพรของชุมชนตําบนหนองสังข์ โดยการสํารวจ
พืชสมุนไพรพื้ นบ้านมีจํา นวน 139 ชนิด ซึ่งแสดงให้ เห็ นว่าชุ มชนยัง มี การอนุรั ก ษ์ พืชสมุ นไพรพื้ นบ้ า น
แต่ไม่มีความรู้ในเรื่องของชนิดและการใช้ประโยชน์ของสมุนไพรที่มีในชุมชน ดังนั้นผู้วิจัยจึงร่วมกั บผู้ นํา
ชุมชนและนายกและสมาชิกองค์การบริ หารส่ วนตําบลหนองสังข์ ปราชญ์ชุมชน ประชุมจัด ทํา แผนการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบ้านของชุมชนเพื่อการนําไปสู่การสร้างเครือข่ายการตลาด
ให้กับเศรษฐกิจชุมชน ในตําบลหนองสังข์ ให้ทํางานอย่างเป็นรูปธรรม โดยการสนับสนุนด้านการอนุรักษ์
สมุนไพรพื้นบ้านเพื่อได้ชุมชนต้นแบบปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการอนุรักษ์และการตลาด ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
งานวิ จั ย ของยุทธนา สุดเจริญ (2553) ได้ศึกษาการประเมินคุณประโยชน์ผักและสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัด
สมุทรสงคราม พบว่า ผัก และสมุนไพร ที่ปลูกในจังหวัดสมุทรสงครามไว้เพื่อแปรรูป ภาครัฐจะเน้ นด้าน
มาตรฐานการผลิต ส่วนภาคประชาชนจะเน้นการกล่าวอ้างสรรพคุณ และรูปแบบผลิตภัณฑ์ ผักท้องถิ่น
บางชนิด เช่นชะคราม มีศักยภาพที่สามารถแปรรูปเป็นอาหารเพื่อสุขภาพได้ และพืชที่ปลูกได้ในหลาย
พื้ น ที่ ใ นประเทศ เช่ น ยอ รางจื ด และพลู ให้ คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการสู ง เช่ น กั น เมื่ อ ปลู ก ในจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม
ข้อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเกี่ ย วกั บงานวิ จั ย ควรมี หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องเข้ า มามี บ ทบาทสํ า คั ญในการ
อนุรักษ์พืช สมุ นไพรพื้น บ้ า น โดยกํ า หนดเป็ นนโยบายของการองค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น และมี การ
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ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พืชสมุนไพรที่หายากในรูปแบบของสวนสมุนไพร
อย่างเป็นระบบโดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับชุมชน
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป ควรดําเนินการวิจัยด้านการขยายพันธ์สมุนไพรสําหรับ
สมุนไพรหายากและกําลังจะสูญพันธุ์ โดยดําเนินการวิจัยด้านพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านในพื้นที่ของแต่ ละ
ชุมชนในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์และควรดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพรสร้างมูลค่า
ให้กับสมุนไพร
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับชนิดของพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ของพืชสมุนไพร
2. ได้อาสาสมัครครัวเรือนปลูกและอนุรักษ์พืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาเป็นครัวเรือนต้นแบบในการ
ปลูกพืชสมุนไพรในการขยายผลต่อไป
เอกสารอ้างอิง
จักรพงศ์ แท่งทอง. (2550). พืชสมุนไพรในวิทยาเขตบ้านยางน้อย. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี.
ยุทธนา สุดเจริญ. (2553). การประเมินคุณประโยชน์ผักและสมุนไพรพื้นบ้านจังหวัดสมุทรสงคราม.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
ยุคล ละม้ายจีน. (2550). ความหลากหลายของพืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตามภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รุจินาถ อรรถสิษฐ. (2535) “คุณสมบัติและพฤติกรรมของหมอพื้นบ้านในชุมชน”, สาธารณสุขปริทัสน์
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การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของตําบลบ้านด่าน
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

พัชราภรณ์ จันทรฆาฎ1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของตําบล
บ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการจัดการการท่องเที่ ยวเชิงวั ฒนธรรมแบบมีส่วนร่ วมตํา บลบ้านด่า น อําเภออรัญประเทศ จังหวั ด
สระแก้ว และ 2) เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมตําบลบ้านด่าน
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วน
ร่วมของตําบลบ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา
เป็ น รายประเด็ น พบว่ า อยู่ ใ นระดั บ มากในทุ ก ด้ า น อั น ดั บ แรก คื อ ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการรั บ
ผลประโยชน์ รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา และด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ตามลําดับส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนเป็นอันดับสุดท้าย ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของตําบลบ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ประกอบ
ไปด้วย ภาวะผู้นําด้านการสร้างแรงบันดาลใจ รองลงมา คือ ภาวะผู้นําด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์
และภาวะผู้ นํา ด้ า นการกระตุ้ นทางปั ญญา สํ า หรั บแนวทางการพั ฒ นาการมี ส่ วนร่ วมการจั ด การการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีของตําบลบ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว คือ 1) ผู้นําด้าน
การสร้ า งแรงบั นดาลใจทํ า ได้ โดยกระตุ้ นให้ สมาชิ ก ในชุ มชนตื่ นตั วในการเข้ ามามี ส่วนร่วมจั ดการการ
ท่องเที่ยวของชุม ชนและจั ดสรรงบประมาณจากภาครั ฐมาสนั บสนุ นช่า งฝี มือที่ เป็ นผู้ สืบทอดมรดกภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น 2) ผู้นําด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์จะต้องเป็นผู้ที่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสู ง
เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวมมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้สําเร็จ 3) ผู้นําด้านการกระตุ้นทาง
ปัญญาควรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสนับสนุนให้สมาชิกมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง
1

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
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คําสําคัญ : การจัดการท่องเที่ยว, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ที่มาและความสําคัญ
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น เป็นรูปแบบของการจัดการ
ท่องเที่ยว ของชุมชนที่ให้ความสําคัญกับศิลปวัฒนธรรมและประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น โดยชุมชน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว เช่น การมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการท่องเที่ ยว
การจัดรูปแบบการท่องเที่ยว และการดําเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว ทั้งนี้ชุมชนเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์
จากการท่องเที่ยวซึ่งแตกต่าง จากการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวั ฒนธรรมโดยทั่วไปที่มีการจัดการโดย
หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนได้กลายเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชนมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการพัฒนา และตัดสินใจ รวมถึงได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว
ทํ า ให้ มี ก ารกระจายรายได้ สู่ ส าธารณประโยชน์ ข องชุ ม ชน (Community Based Tourism, 2013)
สระแก้ว นับว่าเป็นหนึ่งในจังหวัดซึ่งมีศักยภาพตามที่รัฐบาลได้กําหนดนโยบายให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วนั้นประกอบด้วยพื้นที่ 4 ตําบล ใน 2 อําเภอ
รวมพื้นที่ ทั้งหมด 207,500 ไร่ (332 ตร.กม.) ได้แก่ ตําบลท่าข้าม ตําบลบ้านด่าน ตําบลป่าไร่ ซึ่งอยู่ใน
อําเภออรัญประเทศ และ ตําบลผักขะ ซึ่งอยู่ในเขตอําเภอวัฒนานคร มีด่านชายแดนอรัญประเทศเป็นจุด
ผ่านแดนถาวร เชื่อมต่อกับจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ซึ่งมีมูลค่าการค้าระหว่างไทย-กัมพูชา
โดยปัจจัยที่ทําให้มูลค่าการค้าชายแดนด่าน อําเภออรัญประเทศ มีทิศทางเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ เกิดจากสภาพ
เส้นทางคมนาคมที่ ดี ทําให้การนําเข้าและส่งออกเป็ นไปด้ วยความสะดวก ขณะที่ความสัมพันธ์ข องคน
ชายแดนทั้ง 2 ประเทศยังเป็นไปด้วยดี (สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว, 2559)
อย่ า งไรก็ ตาม ตํา บลบ้ านด่ า น อํ า เภออรั ญประเทศ จั ง หวั ดสระแก้ ว มี ความหลากหลายของ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว มีวัฒนธรรมที่หลากหลายชาติพันธุ์ เนื่องจากการอพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้ง อยู่ที่
จังหวัดสระแก้ว โดยเฉพาะ ตําบลบ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ มีประชาชนในท้องถิ่นอาศัยอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุขมาอย่างยาวนานทั้งหมด 5 ชาติพันธุ์ ได้แก่ ไทย เวียดนาม กัมพูชา จีน และญ้อ มีการนํา
วั ฒ นธรรมด้ า นอาหารการกิ น สร้ า งเป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ข องชุ ม ชน เพื่ อ ต้ อ นรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว จนทํ า ให้ มี
ร้านอาหารเกิดขึ้นมากมาย มีการจัดกิจกรรม มหกรรมอาหาร 5 ชาติพันธุ์ ครั้งที่ 4 ถือเป็นการจัดงานมา
ต่ อเนื่ องทุก ปี เป็ นกิ จกรรมการท่ อ งเที่ ย วที่ ดึง ดู ดความสนใจแก่ นัก ท่ องเที่ ยวให้ เดิ นทางมายั ง จั ง หวั ด
สระแก้ว และส่งเสริมให้เป็นถนนคนเดินทุกวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
(สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว, 2561) จากข้อมูลความสําคัญและความหลากหลายใน
ทุนทางวัฒนธรรม ร่วมกับประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเพื่อให้เกิดการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของตําบลบ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อนําผล
การศึกษาไปพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อ ศึ กษาปั จ จั ยที่ ส่ ง ผลต่ อ การจั ด การการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมแบบมี ส่ ว นร่ วมตํ า บล
บ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
2. เพื่อ สร้ า งเครื อ ข่า ยการเรี ยนรู้ก ารท่ องเที่ ยวเชิ ง วั ฒ นธรรมแบบมี ส่ วนร่ วมตํ า บลบ้ า นด่ า น
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
เดือน มีนาคม 2560-กรกฎาคม 2661
กลุ่มเป้าหมาย
ประชากร คื อ ประชาชนที่ อ ยู่ ในพื้ นที่ ตํ า บลบ้ า นด่ า น อํ า เภออรั ญ ประเทศ จั ง หวั ดสระแก้ ว
7 หมู่บ้าน จํานวนทั้งสิ้น กลุ่มประชาชนในพื้นที่ตําบลบ้านด่าน มีประชากรทั้งหมด 4,782 คน แยกเป็น
ชาย 2,359 คน เป็นหญิง 2,423 คน (สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านด่าน, 2559, ออนไลน์) ทั้งนี้เนื่องจาก
กลุ่มประชากรมีจํานวนทั้งหมด 4,782 คน ซึ่งจากการคํานวณจากสูตร ได้จํานวนของกลุ่มตัวอย่างจํานวน
400 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม ทั้ง 7 หมู่บ้าน (Cluster Random Sampling) จากประชาชนที่อยู่
ในเขตพื้นที่ตําบลบ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ตําบลบ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้แก่ ผู้บริหาร
เทศบาลตําบลบ้านด่าน ผู้ประกอบการ และผู้นําชุมชนจํานวน 7 คน เพื่อยืนยันข้อมูลที่ได้จากการวิ จัย
เชิงปริมาณ
การวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ .97
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ตอนที่ 2 ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ตอนที่ 3 ปัจจัยภาวะผู้ นํา ตอนที่ 4 การจัดการการท่ อ งเที่ ยวเชิง วั ฒนธรรมแบบมี ส่วนร่วมของตํ า บล
บ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
1. ผู้ ตอบแบบสอบถามที่ เป็ นกลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง อายุ อ ยู่ ร ะหว่ า ง 31-40 ปี
การศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา อาชีพหลักค้าขาย รายได้ต่อเดือน 15,000-20,000 บาท
2. ผลการจั ดการการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรมแบบมี ส่วนร่ วมของตํ า บลบ้ า นด่ า น อําเภออรั ญ
ประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า อยู่ในระดับมากในทุ กด้ าน
อันดับแรก คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการค้ นหา
ปัญหา และด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตามลําดับ ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนเป็นอันดับ
สุดท้าย โดยเมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของ
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ชุมชนด้านการมีส่วนร่ วม ในการรับผลประโยชน์ ในภาพรวมอยู่ ในระดั บมาก (X = 3.56, S.D = 0.38)
โดยการได้รับประโยชน์ที่เกิด จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของชุมชน เป็นอันดับแรก ส่วนด้านการ
ส่วนร่วมในการค้ นหาปั ญหาใน ภาพรวมอยู่ ในระดั บมาก (X = 3.54, S.D = 0.44) โดยการช่ วยค้ น หา
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแหล่งท่องเที่ยว เป็นอันดับแรก ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (X= 3.50, S.D =0.30) โดยการร่วมปรึกษาหารือปัญหาเรื่องการจัดการท่องเที่ยวของชุมชน
เป็ น อั น ดั บ แรก สํ า หรั บ ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการวางแผนในภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก (X = 3.44,
S.D = 0.41) โดยชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารและ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตนเป็นอันดับแรก
3. ปัจจัยที่ส่ง ผลต่ อการจัดการการท่ องเที่ ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมี ส่วนร่ วมของตํา บลบ้า นด่ า น
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พบว่า ปัจจัยภาวะผู้นําด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ปัจจัยภาวะผู้นํา
ด้านการมี อิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์และปัจจัยภาวะผู้นําด้านการกระตุ้นทางปัญญาส่งผลต่อการจัดการ
การท่อ งเที่ยวเชิง วั ฒนธรรมแบบมี ส่วนร่วมของตํ า บลบ้ า นด่ า น อํ า เภออรั ญประเทศ จั งหวั ดสระแก้ ว
โดยสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมี ส่วน
ร่วมตําบลบ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว = 0.76 + 0.39 (ภาวะผู้นําด้านการสร้า งแรง
บันดาลใจ) + 0.22 (ภาวะผู้นําด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์) + 0.14 (ภาวะผู้นําด้านการกระตุ้น
ทางปัญญา)
โดยปัจจัย ทั้ง 3 ด้าน อธิบายการผันแปรของการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วน
ร่วมของตําบลบ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้ร้อยละ 69.10 4. เพื่อสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของตําบลบ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ในด้านหนึ่งได้ก่อให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม จุดแข็ง จุดอ่อ น ศักยภาพของพื้ นที่ ดังนั้น เครือข่า ยการท่ องเที่ ย วเชิ ง วั ฒนธรรมควรเป็ น
เครือข่ายแห่งการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้นการสานสร้างความสัมพันธ์ทั้งการไปมาหาสู่ และการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร รวมถึงการวางแผนเพื่อการทํางานด้านวัฒนธรรมร่วมกันในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ
ชู กลิ่ น อุ นวิ จิต ร และคณะ (2557) ที่ ก ล่า วถึง รู ปแบบเครื อ ข่ า ยของโปรแกรมการท่ องเที่ ยวเพื่ อ เป็ น
ทางเลื อกของนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มุ่ง การเรี ยนรู้ และหาประสบการณ์ ใหม่ ข้ อค้ นพบสํ าคั ญอีก ประการ คื อ
จากการลงพื้นที่สํารวจพื้นที่และกิจกรรมการมีส่วนร่วมของตําบลบ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว มีภูมิปัญญาและศักยภาพในการขับเคลื่อน กล่าวคือ ด้านแรก เงื่อนไขขององค์การบริการส่วน
ตําบล ที่มีบทบาทสร้างความพร้อมให้แก่ชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชน มีปฏิทินกิจกรรม
ตลอดทั้งปี เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในชุมชน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของคนในชุมชนต่อการ
ตอบสนองนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวนวัตวิถี
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ภาพที่ 1 ประชุมกลุ่มกับผู้บริหารเทศบาลตําบลบ้านด่าน

ภาพที่ 2 ประชุมกลุ่มกับประชาชนในพื้นที่ทั้ง 7 หมู่บ้าน
อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระชับและข้อเสนอแนะ
จากการระดมความคิ ดเห็ นของคนในชมชุ น และร่วมกั นวิ เคราะห์ ศั กยภาพ จุดเด่นของพื้ น ที่
ตนเองเพื่อให้เกิดการจัดการการท่องเที่ยวในการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง เกิดการยอมรับและได้รับความ
ร่ วมมือ จากคนในชุ ม ชน และการจั ดทํ า กิ จกรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม เพื่ อให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วได้
ตัดสินใจอีกทางเลือกหนึ่งในการท่องเที่ยว โดยจําแนกออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. การศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในภาพรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยอันดับแรก คือ ด้านเศรษฐกิจ รองลงมา คือ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม
และการเรี ยนรู้ ตามลํ า ดั บ ส่ วนด้ านทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อ มเป็ น อั นดั บสุ ดท้ า ย โดยด้ า น
เศรษฐกิจ สอดคล้องกับ Kemnoi (2011) ซึ่งกล่าวว่าค่าเฉลี่ยของด้านเศรษฐกิจสูงที่สุดอยู่ในระดั บมาก
และสอดคล้อง กับ Melita (2014) ซึ่งอธิบายว่า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการอย่างยั่งยืน
โดยการส่ง เสริม ให้ ทุกภาคส่ วนเข้ามามี ส่วนร่ วม ในการบริหารจั ดการการท่อ งเที่ยวอย่ างยั่ง ยื น ทั้งใน
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เชิงอัตลักษณ์ท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
เพื่ อ เพิ่ ม มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ได้ แ ก่ การกํ า หนดขี ด ความสามารถในการรองรั บของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
การส่ งเสริ มนวั ตกรรมด้ า นการพั ฒ นาสิ น ค้ า และบริ การด้ า นการท่ องเที่ ยว การสร้า งจิ ตสํ า นึ ก ในการ
อนุ รั กษ์ ทรั พ ยากรการท่ อ งเที่ ยว และการพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนโดยการให้ ค วามรู้ แ ละการ
สนั บสนุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (ผู้ ให้ สั ม ภาษณ์ ค นที่ 1) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บแผนพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2560 –2564 ยุ ทธศาสตร์ ที่ 1 การพั ฒ นาคุ ณ ภาพแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว สิ น ค้ า และบริ ก ารด้ า นการ
ท่องเที่ย วให้ เกิ ดความสมดุลและยั่ง ยื น สอดคล้ อ งกั บงานวิ จัยของ Wanna Khampuanbutra (2015)
พบว่า มีผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาพื้นบ้านมีการผลิตเพื่อสร้างรายได้ ให้กับชาวบ้าน
2. สภาพแวดล้ อมด้ า นสั ง คม ผู้ตอบแบบสอบถามมี ค วามคิ ดเห็ นในภาพรวมอยู่ ในระดั บมาก
เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า สถานที่ท่องเที่ยวมีคุณค่าต่อการศึกษาหาความรู้ รองลงมา คือ มีการร่วม
มือกันเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนเนื่องจากเป็นชุมชนที่มีชาวมอญอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ มีความ
เป็นมาทางประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน รวมทั้งยังมีลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมประเพณี 5 ชาติพันธุ์
ที่เป็นเอกลักษณ์ เฉพาะที่มีคุณค่าต่อการศึกษาหาความรู้ และคนในตําบลบ้านด่านมีการร่วมมือกันเป็น
อย่างดี เพราะผู้คนส่วนใหญ่เป็นคนภายในท้องถิ่นจึงมีความสนิทสนมกันแบบเครือญาติ มีการพูดคุยถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้น และยังมีความสัมพันธ์ในลักษณะเชื้อสายประเพณีเดียวกัน ดังนั้นจึงมีการร่วมมือร่วมใจ
กั น เพื่ อแก้ ไขปั ญหาของชุ ม ชนสอดคล้ อ งกั บ Tongpeng (2011: 16-17) ; Namwong (2009: 18-19)
กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงวั ฒนธรรมเป็นการท่องเที่ ยวในลัก ษณะที่ ให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ า ยทั้ ง
นักท่องเที่ยว ผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและประชาชนในท้องถิ่นโดยยึดหลักที่ว่า
ต้ อ งให้ ทุ ก ฝ่ า ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ รั บความรู้ แ ละประสบการณ์ จ ากการท่ อ งเที่ ย ว อี ก ทั้ ง ยั ง สอดคล้ อ งกั บ
Kemnoi (2011) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมด้านสังคมของชุมชนนั้ นประชาชนในชุมชนได้รับความรู้ แ ละ
วิทยาการใหม่ ๆ จากการ ท่องเที่ยว และมีการร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน
3. สภาพแวดล้อมด้านวัฒนธรรมและการเรียนรู้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวม
อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า มีการฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมของ 5 ชาติพันธุ์ที่เป็น
เอกลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อดึงดูดใจนักท่องเที่ยว รองลงมา คือ กิจกรรมการท่องเที่ยวมีความเหมาะสมกับ
สภาพวัฒนธรรมของพื้นที่ ทั้งนี้เนื่องจากชาวชุมชนต้องการพัฒนาชุมชนโดยมีภาครัฐเป็นปัจจัยสําคัญใน
การขับเคลื่อนกิจกรรม โดยต้องการให้ วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ของชาติพันธุ์ กัมพูชา ญ้อ ไทย จีน
และเวี ยดนามที่ ขาดหายไปหรื อ ปฏิ บัติน้อยลงมี การฟื้ นฟู ส่ง เสริ มมากขึ้ นและต่ อ เนื่ อ ง (Sirituwanon,
2008) นอกจากนี้ตําบลบ้านด่าน ต้องการให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งท่องเที่ยวที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีวัฒนธรรมเป็นของตนเองสอดคล้องกับงานวิจัยของ Charoen chaisombat
(2011) ว่ามีการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและค่านิยมดั้งเดิม
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ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้ทราบปั จจั ยที่ ส่ง ผลต่ อการจั ดการการท่ องเที่ ยวเชิง วัฒนธรรมแบบมี ส่วนร่วมของตํ า บล
บ้านด่านอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
2. ได้เครือข่ายสร้างการเรียนรู้การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของ ตําบล
บ้านด่าน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
เอกสารอ้างอิง
ชูกลิ่น อุนวิจิตร และคณะ. (2557). รายงานการวิจัยโครงการพัฒนากลไกการจัดการท่องเที่ยวระดั บ
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การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืนบ้านเนินสะอาด ม.6 ตําบลหนองน้ําใส
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สมทรง บรรจงธิติทานต์1
ปิยะ กล้าประเสริฐ1
บทคัดย่อ
การศึ ก ษา มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มส่ ง เสริ ม การจั ด การป่ า ชุ ม ชน
และศึกษารูปแบบการจัดการป่าชุมชนบ้านเนินสะอาด หมู่.6 ตําบลหนองน้ําใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเอกสาร ข้อมูลภาคสนาม
ด้วยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การจัดเวทีประชาคม การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ข้อมูลที่ได้
นํามาวิเคราะห์แบบอุปนัยและวิเคราะห์โดยจําแนกชนิดข้อมูล
ผลการศึกษา พบว่า บ้านเนินสะอาด ภูมิหลังการตั้งถิ่นฐานจากชาวอีสานที่อพยพเข้ามาบุกเบิก
ที่ดินทํากิน ยังสื่อสารพูดภาษาอีสาน หมู่บ้านห่างจากอําเภอวัฒนานคร ประมาณ 20 กิโลเมตร ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่เป็นเครือญาติ มีจํานวนครัวเรือน 89 ครัวเรือน ผู้อยู่อาศัย 260 คน นับถือศาสนาพุทธ อาชีพ
หลัก ทําเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ ด้านงานพัฒนามีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนทํางานร่วมกับหมู่บ้านทั้ง
ด้านสุขภาพ อาชีพ สิ่งแวดล้อม ส่วนปัญหาสําคัญ คือ หมู่บ้านขาดระบบจัดการใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เหมาะสมโดยเฉพาะพื้นที่ป่าชุมชนแหล่งสุดท้ายของหมู่บ้าน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชาวบ้าน ดังนั้น การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม จึงเป็น
แนวทางการจั ด การแก้ ปัญ หาผ่ า นการจั ดตั้ ง องค์ ก รกลุ่ ม อนุ รั กษ์ ป่า ชุ ม ชน ที่ เกิ ดขึ้ นจาก การร่ วมคิ ด
การประชุมร่วมวางแผนเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา การร่วมกันปฏิบัติการ และร่วมติดตามการดําเนินงาน
ภายใต้ทุนทางสังคมที่ดํารงอยู่ในหมู่บ้าน ได้ถูกนํามาสร้างกลไกลขับเคลื่อนเกิดองค์กรทางสังคมพร้อมกับ
สร้างเครือข่ายงานพัฒนาในระดั บพื้ นที่ ที่ส่งผลหมู่บ้านมีศักยภาพในการจัดปัญหาพื้ นที่ ป่าชุมชนและ
พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
คําสําคัญ : ทุนทางสังคม, การมีส่วนร่วม, การจัดตนเอง
1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ที่มาและความสําคัญ
ระบบนิ เวศและสิ่ ง แวดล้ อ มนั้ น เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของมนุษ ย์ ที่ ไ ด้ ใช้ ประโยชน์ เกื้ อ กู ลพึ่ ง พาอาศั ย
และดํารงอยู่ นับอดี ตถึง ปั จจุบัน แต่วิถีการพัฒนาในสถานการณ์ ที่เป็ นอยู่ม นุษย์ กลั บมีความต้ องการที่
หลากหลายเพื่อ นํา ทรั พยากรธรรมชาติ มาตอบสนองความต้อ งการตนเองเพื่อก้า วไปสู่ การสร้างความ
ทั น สมั ย ทั้ ง ด้ า นการผลิ ต การบริ โ ภค ความต้ อ งการดั ง กล่ า วนี้ ไ ด้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ระบบนิ เ วศและ
สิ่งแวดล้อมรวมถึงวิถีชีวิตผู้คน อาทิ ความเสื่อมโทรมของป่าไม้ แหล่งน้ําที่เคยหล่อเลี้ยงผู้คนกลับแห้งหาย
พันธุ์ปลาท้องถิ่นสูญหายไปกลับฤดูกาล พื้นดินอันอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุกลับถูกกัดเซาะไปพร้อมกับฝน
ไม่ ตกต้ อ งตามฤดู ก าล สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ ดั่ง ที่เป็ นอยู่ จึง ขาดความสมดุ ล ขาดการเกื้ อ กู ล ประเด็ น
ดังกล่าว ชัชวาล ทองดีเลิศ (2547: 19) ให้ความเห็นอย่างน่าสนใจว่า ปัจจุบันความคิด ความเชื่อของคน
ในท้องถิ่นเริ่มเปลี่ยน แต่ก่อนนี้เคารพธรรมชาติ แต่ปัจจุบันเริ่มทําลายธรรมชาติ สมัยก่อนผืนแผ่นดินมีแม่
ธรณี แม่คงคา มีผีป่า แต่ตอนนี้ใส่ปุ๋ย ใส่ยา ฆ่าแม่ธรณี จากเดิมความเชื่อของเรามีความเป็นพี่น้องเกื้อกูล
กั นแต่ ตอนนี้ เ ป็ น แบบตั ว ใครตั ว มั น สมัยก่ อ นพึ่ ง ตนเอง แต่ สมั ย นี้ พึ่ ง คนอื่ น พึ่ ง ตลาด ซึ่ ง เราเรี ย กว่ า
“บริโภคนิยม” เนื่องจากเมื่อไรก็ตามไม่มีการซื้อ ธุรกิจจะเจ๊ง ตอนนี้จึงส่งเสริมการซื้อกัน ส่งเสริมให้มีการ
ใช้เงินมาก ๆ เพื่อให้ธุรกิจต่าง ๆ อยู่ได้ และมีความสอดคล้องกั บความเห็ นของ อรศรี งามวิทยาพงศ์
(2549 : 59-60) ที่ ได้ อ ธิ บายไว้ ว่า การพั ฒนาเศรษฐกิ จ ที่ รั ฐกํ า หนดขึ้ น นํ า ไปสู่ ค วามทั นสมั ย ตามแผน
พั ฒนาฯ มี จุดมุ่ ง หมายสํ า คั ญ คื อ การเพิ่ มความเจริ ญเติ บโตหรื อ ความมั่ ง คั่ ง ทางวั ต ถุ ด้ วยเศรษฐกิ จ
ภาคอุตสาหกรรมและบริการตามแบบประเทศอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นต้นแบบของความทันสมัยที่รัฐต้องการ
และมุ่งการขยายตัวของเมืองใหญ่ที่มีความทันสมัย ซึ่งจุดมุ่งหมายทั้ง 2 ประการนี้ ได้กระทบต่อวิถี ชีวิต
ของชาวชนบทในระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งพาเน้นการพึ่งพาธรรมชาติและการพึ่งพากันเองภายในชุม ชน
และระหว่ า งชุ ม ชน การเปลี่ ย นแปลงการผลิ ต ภาคเกษตรกรรมจากเพื่ อ กิ นเองในครั ว เรื อ นที่ มี ค วาม
หลากหลายตามประโยชน์การบริโภคและใช้สอย มาปลูกพืชเชิงเดี่ยวและมุ่งใช้สารเคมีควบคุมจัดการกับ
ธรรมชาติ เช่น ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ฯลฯ เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ได้ปริมาณมากตามความต้องการ
ในด้านกายภาพหรือระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่า จากการถางป่าเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ การ
ตัดถนนเพื่อความสะดวกในการขนย้ายผลผลิตสู่ตลาดโลกและนําสินค้าอุปโภคบริโภคจากตลาดภายนอก
เข้ า สู่ ชุมชน มี การสร้ า งเขื่ อ นเพื่ อผลิต ไฟฟ้ า ให้ แ ก่ เศรษฐกิ จอุ ตสาหกรรม ฯลฯ การเปลี่ ยนแปลงทาง
กายภาพดังกล่าว จึงนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งการผลิตและการบริโภคของชุมชนเดิมโดยตรง
จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนําร่องในเรื่องการบริหารจัดการ
ท้องถิ่น จากสํานักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในปีงบประมาณ 2559-2562 ดังนั้น
ผู้ วิจัยได้ จั ดทํา การประชุ ม กลุ่ ม (Focus Group) เมื่ อ วันที่ 25 สิ ง หาคม 2560 กั บผู้ มี ส่ว นได้ ส่ ว นเสี ย
(Steak Holder) ที่ระดับพื้ นที่ ประกอบด้ วย ผู้นําชุม ชน ตัวแทนชุม ชน ผู้ปกครอง ตัวแทนหน่ วยงาน
ราชการ จํานวน 18 คน พื้นที่ตําบลหนองน้ําใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในประเด็นที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการท้ องถิ่ นอย่างมี ส่วนร่วม จากเวทีการสนทนากลุ่ม พบว่า มีตัวแทนชาวบ้า นได้ เสนอ
ปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น อ้อย มันสําปะหลัง ยูคาลิปตัส
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เป็นพืชใช้พื้นที่ดินปลูกมาก น้ํามาก สารเคมีมาก ขาดระบบจัดการใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม
อาชีพเกษตรกรรมดั้งที่ผลิตในปัจจุบันมีแนวโน้มส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในระยะ
ต่อไป
ภายใต้ สถานการณ์ ที่ปรากฏนี้ บ้า นเนิ น สะอาด หมู่ 6. ตํ า บลหนองน้ํ า ใส อํ าเภอวั ฒ นานคร
จังหวัดสระแก้ว เป็นพื้นที่แห่งหนึ่งที่มีป่าชุมชนสาธารณะประโยชน์ ประมาณ 20 ไร่ ชาวบ้านต่างได้ ใช้
สอยประโยชน์ แต่ขาดระบบการจัดการทรัพยากรส่วนกลางอย่างเหมาะสม จากการลงพื้นที่ผู้ใหญ่ บ้าน
สมบูรณ์ ดาชัย ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่า “ชาวบ้านไปเก็บพืชผักพื้นบ้านธรรมชาติจากป่าชุมชนไม่สอดคล้อง
กับฤดูกาล การใช้สอยไม้บางชนิดและกินสัตว์บางอย่าง เช่น ไม้ไผ่ หวาย ไม้แห้ง ฟืน ไข่มดแดง กระปอม
ขาดการดูแล ใครว่าใครก็ไม่ได้ต่างคนต่างใช้ประโยชน์แต่ขาดการดูแลนานวันอาจจะไม่มีป่าชุมชนพื้ น
สุดท้ายบ้านเนินสะอาดคงอยู่ กอปรกับ มีคนนอกพื้นที่เข้ามาใช้ประโยชน์โดยไม่บอกกล่าว ถามหาที่ดิน
เป็นของใครจะขายหรือไม่ บางคนต้องการที่ดินไปปลูกอ้อย ปลูกมันสําปะหลัง เพราะเป็นอาชีพที่นายทุน
มีเงินต้องการขยายกิจการเพิ่ม” (วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560, สัมภาษณ์) สอดคล้องกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
สมาน ทองชั่ง ที่ให้ข้อมูลว่า “มีคนนอกหมู่บ้านมาหาหน่อไม้มากกลัวจะไม่แทงหน่อเป็นลําต้น บางคนเข้า
มาตั ดไม้ ไผ่ ก็ ไม่ บ อกกั บ คนในหมู่ บ้า นเพราะคิ ด ว่ า เป็ นของส่ ว นกลาง” วั นที่ 21 สิ ง หาคม พ.ศ.2560,
สัมภาษณ์) ประเด็นดังกล่าว ชี้ให้เห็นได้ว่า การคงอยู่พื้นที่ป่าชุมชนบ้านเนินสะอาดจะดํางอยู่อย่างยั่นยืน
นั้น จําเป็ นอย่ างยิ่ ง ต้ องมี ก ารส่ ง เสริ มระบบการจัด การที่ เ หมาะสมโดยชาวบ้ านเป็ นกลไกขั บเคลื่ อ นที่
นําไปสู่การเป็นเจ้าของทรัพยากรส่วนกลางที่แท้จริง
ดังนั้น แนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นเครื่องมือ
สําคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาบนพื้นฐานจากความร่วมมือระหว่างชาวบ้าน ผู้นํา หน่วยงาน นักวิจัย
ซึ่งเป็นกลไกสําคัญขั บเคลื่อนไปสู่ หมู่บ้า นให้มีศักยภาพในการจั ดการพื้นที่ ป่าชุมชนของตนเองได้ อ ย่ า ง
ยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อเพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน และศึกษารูปแบบการ
จัดการป่าชุมชนบ้านเนินสะอาด หมู่.6 ตําบลหนองน้ําใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัด สระแก้ว
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
มีนาคม พ.ศ.2561-มีนาคม พ.ศ.2562
กลุ่มเป้าหมาย
ชาวบ้านเนินสะอาด หมู่ 6 ตําบลหนองน้ําใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
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การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
ที่ ม าโจทย์ วิ จัย เกิ ดขึ้ น จากการจั ด เวที ประชาคมระดั บ ตํ า บล โดยมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลหนองน้ํา ใส มีผู้แทน 12 หมู่บ้า นได้
นําเสนอสภาพปัญหาพื้ นที่ ซึ่งนําไปสู่ การพั ฒนาโจทย์ วิจั ยร่วมกั นระหว่า งนั ก วิจัยและผู้แ ทนชาวบ้ า น
ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมกันกําหนดประเด็นวิจัยเรื่องการส่งเสริมการจั ดการ
ป่าชุมชนอย่างยั่งยืนบ้านเนินสะอาด ม.6 ตําบลหนองน้ําใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ภายใต้
กรอบการจัดการแก้ปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเนินสะอาด ที่เกิดขึ้นจากนั้น ควรดําเนินการอย่างไร
เพราะเหตุใด ที่สอดคล้องกับบริบทวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน โดยเฉพาะ กระบวนการสร้างการมี
ส่วนร่วม ซึ่งเวทีประชาคมดังกล่าวนี้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันระดมสภาพปัญหาสถานการณ์การบุกรุก
และใช้สอยพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเนินสะอาดที่ขาดการเฝ้าระวังและจัดระบบการใช้สอยที่สอดคล้องกั บวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และมีแนวโน้มส่งผลหมู่บ้านเนินสะอาดไม่สามารถจัดการทรัพยากรและ
พึ่งพาตนเองได้ในอนาคต นอกจากนี้เวทีประชาคมได้สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมสร้างความตระหนักรู้
ปัญหาร่วมระหว่างชาวบ้านยังได้นําไปสู่มีผู้สนใจเป็นนักวิจัยชาวบ้านเข้าร่วมขับเคลื่อนการแก้ปัญหาป้า
ชุมชนในระยะต่อมา
การลงส่งสํารวจข้อมูล เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งของการวิจัยร่วมกันระหว่างชาวบ้านและนักวิจัย โดยมี
นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ
ชาวบ้าน ทําการสัมภาษณ์ผู้นําหมู่บ้านและสังเกตสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน โดยเฉพาะบริบท
หมู่บ้านประกอบด้วย ภูมิหลังการตั้งถิ่นฐานบ้านเนินสะอาด ลักษณะทางกายภาพ วิถีการผลิต อาชีพ
ขนบความเชื่อทางสังคม ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. ผู้นํากลุ่ม หลังจากนั้น นักวิจัย
ได้จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านคืนข้อมูล เพื่อให้ชาวบ้านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้วิเคราะห์สถานการณ์หมู่บ้าน
โดยมุ่งเน้นประเด็นระบบการจัดการใช้สอยที่ ยั่งยื นและปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชน พร้อมทั้งรั บฟัง
เรื่องราวเหตุการณ์เพื่อเติมเต็มข้อมูลให้สมบูรณ์ ซึ่งนําไปสู่กระบวนการตัดสินใจร่วมกันวางแผนในการ
จัดการปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทหมู่บ้าน
การสร้ า งภาคี ค วามร่ วมมื อ เป็ นขั้ นตอนที่ หนุ น เสริ ม ให้ ก ารวิ จัย มี ค วามรอบด้ า นมากขึ้ น คื อ
ประสานงานกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และองค์การบริหารส่วนตําบลหนองน้ําใส
เข้ามาดําเนินการอบรมให้องค์ความรู้ระบบการบริหารจัดการป่าชุมชนที่ยั่งยืน นั้น ควรดําเนินการอย่างไร
เพราะเหตุใด และใครควรมีบทบาทดําเนินการ ที่ส่งผลต่อชุมชนมีศักยภาพจัดการตนเองได้อย่างยั่ง ยืน
และประสานหน่วยงาน ศูนย์เพาะชํากล้าไม้จังหวัดสระแก้ว เพื่อสนับสนุนกล้าพันธุ์ไม้ยืนต้น ดําเนินการ
ปลูกเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเนินสะอาด
จั ดตั้ ง กลุ่ มอนุ รั กษ์ ป่า ชุ ม ชนบ้ า นเนิ นสะอาด เป็ นกระบวนการกลุ่ ม ชาวบ้ า นที่ เกิ ดขึ้ น จากเวที
ประชาคมและการวางแผนของชาวบ้าน ซึ่งเป็นองค์กรทางสังคมในระดับหมู่บ้านมีบทบาทในการจัดการ
พื้นที่ป่าชุมชนให้เกิดความยั่งยืน พร้อมทั้งลงพื้นที่ปฏิบัติการปลูกป่าชุมชนร่วมกันระหว่างชาวบ้าน ผู้นํา
นักศึกษา ภาคีความร่วมมือ เป็นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มจํานวนพันธุ์ไม้ในพื้นที่ป่าชุมชน
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บ้านเนินสะอาด และการเข้าร่วมขบวนองค์กรชุมชนในระดับพื้นที่ โดยกลุ่มได้รับการจดแจ้งเป็นสมาชิก
สภาองค์ ก รชุ ม ชนตํ า บลหนองน้ํ า ใส และชาวบ้ า นในหมู่ บ้ า นเนิ น สะอาดจํ า นวน 1 ครอบครั ว ได้ รั บ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้โครงการบ้านมั่นคงชนบท
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
กระบวนการมีส่วนร่วมการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน บ้านเนินสะอาด หมู่ 6 ตําบลหนองน้ําใส
อําเภอวัฒนานคร จังหวัด สามารถสรุปผลการดําเนินงานมีสาระสําคัญ คือ
กระบวนการมีส่วนร่วมงานวิจัยพื้นที่ เริ่มจากการร่วมคิดร่วมพูดคุย หรือชาวบ้านเรียกว่าจับเขา
คุยกัน (โสเห่) เป็นขั้นตอนเกิดขึ้นจากสภาพปัญหาพื้นที่ป่าชุมชนถูกคุกคามจากปัจจั ยภายในและนอก
หมู่บ้าน มีแนวโน้มส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้านและหมู่บ้าน อาทิ พื้นที่ป่าชุมชน
อาจสูญเสียชาวบ้านไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป ชาวบ้านอาจมีความขัดแย้งเพราะความเห็นต่างใน
การปกป้ อ งรั ก ษาพื้ น ที่ ป่า ชุ ม ชน อาจมี หน่ ว ยงานภายนอกเข้ า มาเสนอวิ ธีก ารจั ด การป่ า ชุ ม ชนที่ ไ ม่
สอดคล้องกับบริบทวิถีชีวิตและหมู่บ้าน
การประชุมร่วมวางแผน เป็นขั้นตอนการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้นํา ชาวบ้าน และหน่วยงาน
ภายนอก ผ่านการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาว่าอะไรเป็นมูลเหตุปัญหาที่
เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในหมู่บ้าน พบว่า ที่ผ่านมาชาวบ้านได้ใช้สอยประโยชน์จากพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเนิน
สะอาดอย่างต่อเนื่อง ไม่มีใครว่าใครได้ ใครทักท้วงก็ไม่ฟังเพราะเป็นคนหมู่บ้านเดียวกัน นานวันเข้ากลับมี
คนนอกพื้นที่เข้ามาใช้ประโยชน์และพยามใช้สอยแบบถาวร ซึ่งเวทีประชาคมการแลกเปลี่ยนเพื่อวิเคราะห์
ปัญหา โดยมีเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ฯ เข้าร่วมการจัดเวทีได้
นําไปสู่การรับทราบข้อมูลและการตระหนักของชาวบ้านว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ระยะยาวอาจส่ง ผล
กระทบต่อความยั่งยืนในการใช้สอยทรัพยากรส่วนร่วมของหมู่บ้าน และชาวบ้านเกิดความขัดแย้งระหว่าง
กันเอง หรือต้องขัดแย้งกับคนนอกหมู่บ้าน ดังนั้น การรู้เรื่องราวตนเองภายใต้สถานการณ์ที่ดํารงอยู่จะ
เป็นกลไกสําคัญนําไปสู่การจัดการปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทหมู่บ้านได้อย่างแท้จริง นอกจากนั้น เวที
การอบรม เพื่อเพิ่มความรู้เรื่องการการจัดป่าชุมชนแล้วนั้น ผู้นํา ร่วมกับชาวบ้าน และนักศึกษาสาขาวิชา
การพัฒนา ได้ร่วมกันลงพื้นที่ปฏิบัติการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นป่าชุมชน โดยได้การสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้
จากศูนย์เพาะชํากล้าไม้จังหวัดสระแก้ว ซึ่งพันธุ์ไม้ที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ ฯ เป็นกล้าไม้ประเภทยืน
ต้น อาทิ ไม้ประดู ไม้แดง ยางนา สะเดา ขั้นตอนดังกล่าวนี้นําไปสู่ชาวบ้านเนินสะอาดได้รับประโยชน์
ร่วมกัน ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากความยั่งยืนหากชาวบ้านร่วมกับผู้นําหมู่บ้านดําเนินการบริหารจัดการให้พื้นที่
ป่าชุมชนสามารถยังประโยชน์แก่ชาวบ้านที่แท้จริง เช่น ร่วมกันตระหนักรู้ถึงความสําคัญการอนุรักษ์พื้นที่
ป่าชุมชนระหว่างชาวบ้าน การจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชน การกําหนดกฎเกณฑ์การใช้สอยประโยชน์
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวบ้านดังคํากล่าวที่ว่า “ขุดมันให้ถมเง้า เห็ดเฒ่าให้จมไว้ ไม้ล้มทําฟื้น ป่ายืนคน
ยัง” กระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านดังกล่าวนี้ จะเป็นกลไกสําคัญนําไปสู่การรับประโยชน์ร่วมกันใน
รูปแบบผู้ เป็ นเจ้ าของปั ญหาย่ อมรู้ ปัญหาและวิ ธีการแก้ ปัญหาตนเอง และผลจากการแก้ ปัญหาสิ้ น สุ ด
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ประโยชน์ย่อมตกอยู่กับเจ้าของปัญหาโดยแท้จริง และเกิดกระบวนการร่วมติ ดตามการจัดการพื้ นที่ ป่า
ชุมชนให้ยั่งยืน โดยข้อเสนอจากเวทีประชาคม ได้เสนอรูปแบบ 3 วิธีการ คือ การบอกกล่าวด้วยวาจา การ
ประชาสั ม พั น ธ์ โ ดยใช้ ห อกระจายเสี ย งหมู่ บ้ า น และจั ด เวรยามตรวจตราเข้ า ระวั ง พื้ น ที่ ป่ า โดย
คณะกรรมการกลุ่มอนุรักษ์ ฯ จะแบ่งบทบาทหน้าที่ร่วมกันติดตามดําเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ และนํา
ผลการติดตามรายงานแจ้งข่าวโดยใช้หอกระจายเสียงหมู่บ้านเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์
ส่วนรูปแบบการจัดการป่าชุมชนบ้านเนินสะอาด สามารถสรุปได้ดังนี้
แนวทางการจั ด การป่า ชุ ม ชนอย่ า งยั่ ง ยื น นั้ น ต้ องใช้ กระบวนการกลุ่ ม เป็ นองค์ ก รทางสั ง คม
รูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นขั้นตอนการพัฒนาที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชาวบ้าน
เนินสะอาด ในการจัดการแก้ปัญหาพื้นที่ป่าชุมชน บนพื้นฐานการวิเคราะห์สถานการณ์ การวางแผน การ
ปฏิบัติการ การร่วมรับประโยชน์ และติดตามนําอุ ปสรรคปัญหาไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ ใช้ สอยป่ า
ชุมชนบ้านเนินสะอาดที่ สอดคล้ องกั บวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ ของชาวบ้า นสูงสุ ด และการสร้างภาคีค วาม
ร่วมมือ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ที่เกิดขึ้นจากชาวบ้าน ซึ่งเป็นองค์กรงานพัฒนาที่นําไปสู่การสร้างความ
ร่วมมือกับภาคีหน่วยงานสนั บสนุนภายนอกหมู่ บ้าน โดยเฉพาะสถาบันพั ฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) ลงพื้ น ที่ ทํ า งานร่ ว มกั บ หมู่ บ้ า นทั้ ง ด้ า นงานพั ฒ นาทั ก ษะความรู้ เ รื่ อ งการจั ด การป่ า ชุ ม ชน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงกระบวนการสร้างเครือข่ายงานพัฒนาในระดับพื้นที่ได้อย่างน่าสนใจ
อย่ า งไรก็ ต าม การส่ง เสริ มการจั ดการป่ า ชุ ม ชนอย่ า งยั่ ง ยื น ที่ สามารถยกระดั บ ไปสู่ ชุ ม ชนมี
ศักยภาพหรือขีดความสามารถในการจัดการตนเองที่สอดคล้องบริบทในพื้นที่ได้อย่างน่าสนใจในครั้งนี้ คือ
การพัฒนาความเข้มแข็งองค์กรทางสังคมรูปแบบกลุ่มที่เกิดขึ้นและยกระดับไปสู่เป็นองค์กรทางกฎหมาย
ภายใต้พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 ดังนั้น กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านเนินสะอาด ซึ่งเป็น
องค์กรทางสังคมที่จัดตั้งดําเนินงานโดยชาวบ้านนี้ ได้นําไปจดแรกรับเป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตําบล
หนองน้ําใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จึงเป็นความร่วมมือการทํางานเครือข่ายองค์กรชุ ม ชน
ระดับตําบล โดยสภาองค์กรชุมชนจะมีบทบาทหนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนา เช่น การจัดทํา
แผนชุมชนรายหมู่บ้าน การได้รับสนับสนุนงบประมาณโครงการบ้านมั่นคงชนบท ร่วมทั้งเป็นองค์กรทาง
สังคมมีบทบาทพัฒนาสร้างผู้นํางานพัฒนาหมู่บ้าน ที่มีความต่อเนื่องการจัดการแก้ปัญหาหมู่บ้าน อาทิ
การพัฒนาอาชีพ การแก้ปัญหาความยากจน การจัดการสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน ฯลฯ ซึ่งเป็นประเด็ นที่
เกี่ยวข้องยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และพัฒนาทักษะระบบการจัดการโดยหมู่บ้าน
เป็นแกนหลัก โดยเฉพาะทักษะเรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่น เช่น การประชุม การตัดสินใจ การรับฟัง
ผู้อื่น กระบวนการพัฒนาทักษะเรียนรู้นับมีความสําคัญในงานพัฒนาที่ส่งผลให้ชาวบ้านสามารถอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างพึ่งพาอาศัยกันพร้อมต่างตระหนักเล็งเห็นคุณค่าการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขอย่างแท้จริง
อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระชับและข้อเสนอแนะ
การจั ดการป่ า ชุ ม ชนหมู่ บ้า นเนิ น สะอาด หมู่ 6 ตํ า บลหนองน้ํ า ใส อํ า เภอวั ฒ นานคร จัง หวั ด
สระแก้ว จะดํารงอยู่มีความยั่งยืนอย่างแท้จริงนั้น วิธีการจัดตั้งองค์กรทางสังคมเป็นองค์กรแกนกลางการ
พัฒนาระดับหมู่บ้าน ภายใต้ชื่อกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านเนินสะอาด ดังกล่าวนี้ จึงเป็นแนวทางการพัฒนา
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ที่ส่งผลต่อกระบวนการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืนอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ
ผู้ใหญ่ บ้านสมบู ร ณ์ ดาชัย ที่ชี้ให้ เห็ นถึ งความสํ าคั ญที่ ชาวบ้ า นต้ องก้าวไปสู่ การสร้างความร่ วมมื อ เพื่ อ
ปกป้องพื้นที่ป่าชุมชนแหล่งสุดท้ายของหมู่บ้านให้ดํารงคงอยู่ (วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560, สัมภาษณ์)
ดังนั้น กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านเนินสะอาด ที่จัดตั้งดําเนินงานจึงมีบทบาทสร้างความร่วมมือการทํางาน
เครือข่ายในพื้นที่โดยเฉพาะการเข้าเป็นสมาชิกสภาองค์กรชุมชนตําบลหนองน้ําใส ที่เชื่อมโยงงานพัฒนา
ในมิติต่าง ๆ อย่างน่าสนใจ
อย่างไรก็ดี กระบวนการกลุ่มที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างชาวบ้านเนินสะอาด ได้เปิดพื้นที่ทาง
สังคมให้ชาวบ้านต่างได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ข้อมูลข่าวสารที่นําไปสู่ชุมชนมีขีดความสามารถ
หรือการพัฒนาศักยภาพชุมชนจัดการตนเองภายใต้กระแสการปิดล้อมจากการพัฒนาไปสู่ความทั นสมั ย
ซึ่ง อรศรี งามวิทยาพงศ์ (2549: 59-60) และชัชวาล ทองดีเลิ ศ (2547: 19) ที่ได้อธิ บายไว้แล้ ว นั้ นว่ า
การปลูกพืชเชิงเดี่ยวและมุ่งใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ได้ปริมาณมากนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้ งการ
ผลิตและการบริโภคของชุมชน ประเด็นดังกล่าว ชี้ให้เห็นได้ว่า บ้านเนินสะอาด ซี่งเป็นพื้นที่วิจัยครั้ ง นี้
ชาวบ้ า นได้ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ ตระหนั ก ร่ ว มกั น แสวงหาแนวทางในการจั ด การเรื่ อ งการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของหมู่บ้านได้อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง ต่อไป
ประโยชน์ที่ได้รับ
ชาวบ้านเนินสะอาด ต่างได้ตระหนักร่วมกันในจัดการปัญหาชุมชนด้วยตนเอง ภายใต้สถานการณ์
พื้นที่ป่าชุมชนกําลังถูกบุกรุกและใช้ สอยทรัพ ยากรที่ขาดการจัดการอย่างเหมาะสม ซึ่งการสร้างความ
ตระหนักรู้ยังสะท้อนถึงความรู้สึกหวงแหนทรัพยากรชุมชนส่วนรวมที่ต้องอนุรักษ์ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
และเกิดกระบวนการกลุ่ม จากความร่วมมือระหว่างชาวบ้าน กลุ่มเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนการจัดการป่า
ชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน รวมทั้งสร้างภาคีหน่วยงานความร่วมมือระดับพื้นที่
มี ห น่ ว ยงานเข้ า มาสนั บสนุ น งานพั ฒ นาหมู่ บ้า น ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม สวั สดิ ก ารชุ ม ชน
และเชื่อมโยงไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ กลุ่มที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างชาวบ้าน ได้ถูก
นํ า ไปจดแจ้ ง เป็ น สมาชิ ก สภาองค์ ก รชุ ม ชนหนองน้ํ า ใส ซึ่ ง เป็ น ขบวนองค์ ก รชุ ม ชนมี บ ทบาทจั ด ทํ า
แผนพัฒนาระดับหมู่บ้านและเชื่อมโยงไปสู่การขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะร่วมกัน
เอกสารอ้างอิง
ชัชวาล ทองดีเลิ ศ. (2547). แนวคิดการฟื้ นฟู ชีวิตชุ มชนท้ องถิ่ น. กรุงเทพฯ: สถาบันพั ฒ นา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน).
อรศรี งามวิทยาพงศ์. (2549). กระบวนการเรียนรู้ในสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลง : จากยุค
ชุมชนถึงการพัฒนาความทันสมัย. กรุงเทพฯ: วิทยาลัยการจัดการทางสังคม มูลนิธิโกมลคีมทอง.
สมบูรณ์ ดาชัย (วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560, สัมภาษณ์)
สมาน ทองชั่ง (วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560, สัมภาษณ์)
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การมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมพลังชีวิตของนักเรียน
กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก ตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

กานต์มณี ไวยครุฑ1
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมพลังชีวิตของนั กเรียน กรณีศึก ษา
โรงเรี ยนชุ ม ชนบ้ า นโนนจิ ก ตํ าบลวั ฒนานคร อํ าเภอวั ฒนานคร จั ง หวั ดสระแก้ ว โดยมี วัตถุ ประสงค์
เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมพลังชีวิตของนักเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชน
บ้านโนนจิก ตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ผลการศึกษาพบว่า
ส่วนที่ 1 พบว่าต้นทุนชีวิตของเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิกส่วนใหญ่มีต้นทุนชีวิตอยู่ในระดับดี
เยี่ยม จํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 66.1 รองลงมาต้นทุนชีวิตอยู่ ในระดั บดี จํานวน 13 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.6 และต้นทุนชีวิตที่น้อยที่สุดคือกําลังตกอยู่ในภาวะเสี่ยง จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7
ส่วนที่ 2 พบว่า กิจกรรมที่ชุมชนบ้านโนนจิก ตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
นํามาใช้ ในการส่ง เสริมพลัง ชี วิตได้ แ ก่ กิจกรรมป้องกั นยาเสพติ ด กิจกรรมส่ง เสริ ม สัม มาชี พ กิจกรรม
ส่งเสริมการไหว้ กิจกรรค่ายธรรมะ และกิจกรรมกีฬา
คําสําคัญ : การมีส่วนร่วม, พลังชีวิต, ชุมชนบ้านโนนจิก
ที่มาและความสําคัญ
จั งหวั ดสระแก้ วเป็นจัง หวัด หนึ่ ง ที่ ได้ รับการคั ด เลื อกให้ เป็ นจั งหวั ดนํา ร่ องในเรื่ องการป้ อ งกั น
และแก้ ไ ขปั ญ หาเด็ ก และเยาวชนจากสํ า นั ก กองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) ใน
ปีงบประมาณ 2559-2562 ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงทําการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการประชุม
กลุ่ม (Focus Group) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Steakholder) ประกอบด้ วย
ผู้นําชุมชน ตัวแทนชุมชน ผู้ปกครอง ตัวแทนหน่วยงานราชการ จํานวน 18 คน ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ตําบล
1

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

151

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

วัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในประเด็นทีเกี่ยวกับการบริหารจัดการท้องถิ่นอย่างมีส่วน
ร่วม ประเด็นปัญหาที่พบคือ 1) ปัญหาด้านเยาวชน 2) ปัญหาด้านการจัดการน้ํา 3) ปัญหาด้านต้นทุนการ
ใช้สารเคมี 5) ปัญหาขยะในชุมชน จากปัญหาดังกล่าวทั้งห้าปัญหานั้นคณะผู้วิจัยได้ให้ชุมชนร่วมลํา ดับ
ความรุนแรงของปัญหาที่ชุมชนเห็นว่าเป็นปัญหาที่ควรแก้ไขเร่งด่วน ผลจากการประชุม ปัญหาที่ชุมชน
ต้องการในการที่จะแก้ไขคือปัญหาด้านเด็กและเยาวชนในชุมชน ทั้งนี้เนื่องจากชุมชนสังเกตพบปัญหาที่
เกิ ดขึ้ นคื อ เด็ ก ในระดั บประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาเริ่ มมี การทดลองสู บบุ หรี่ มีพ ฤติ กรรมหนี เรี ย น
เล่นการพนัน ติดโทรศัพท์ ติดเกมส์ มีพฤติกรรมก้าวร้าว จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อตัว
เด็กเยาวชน ทําให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตามวัยและต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อ ชีวิต
นอกจากนี้สถาบัน ครอบครัวซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุด และมีความสําคัญมากที่สุดก็มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาพสังคมและ เศรษฐกิจ พ่อแม่ต้องไปทํางานหาเลี้ยงครอบครัว ไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนดูแลใกล้ชิด
ลูกทําให้เด็ก ๆ เรียนรู้ชีวิตด้วยตนเองจากสังคมนอกบ้าน และอาจถูกชักจูงไปในทางที่ เสื่อมเสีย ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ล้วนส่งผล กระทบทั้งต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ดังนั้นคณะวิ จัยและชุ มชนค้ นพบปั ญหาร่ วมกั นและมี ความพยายามที่ จะแก้ ไขปั ญหาดัง กล่ า ว
จึ งทํ า ให้ ทํา การศึ กษาเชิ ง เอกสารร่ ว มกั น โดยค้ นพบข้ อมู ลเชิ ง วิ ชาการของ สุ ริ ยเดว ทรี ปาตี (2553)
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนที่ว่าคนทุ กคนเกิดมามีต้นทุ นชีวิตในระดับหนึ่ง โดยจะ
เพิ่มขึ้นตามการเลี้ยงดูของพ่อแม่ สิ่งแวดล้อมที่ ดีงาม และความใกล้ชิดกั บธรรมชาติ ทั้งต้นทุ นภายใน
และภายนอกตัวเอง แต่โลกยุคเทคโนโลยีในปัจจุบัน สร้างความเป็นวัตถุนิยมจนห่างไกลจากความเป็น
ธรรมชาติมากขึ้น แย่งกันอยู่ แย่งกันกิน แย่งกันเรียน แย่งกันทํามาหากินโกลาหล สับสนไปหมด พลอยทํา
ให้เลี้ยงลูกแบบเครื่องจักรเครื่องยนต์ ขาดความเอื้ออาทร ความเข้าใจพัฒนาการ สร้างความคาดหวังมาก
จนเกิดความเครียด เด็กและเยาวชนก็ต้องเคร่งเรียน ใครเรียนได้ก็เรียนไป ใครเรียนไม่ได้ก็ต้องถอยออกไป
ส่วนผู้ใหญ่ก็ต้องเคร่งเครียดกับการทํางานหาเงิน การวัดคุณค่าของคนจึงต่างจากอดีตอย่างสิ้นเชิง ต้นทุน
ชี วิตที่ มี อยู่ แล้ ว ที่ ค วรจะมี และควรจะเป็ นถู ก บั่ นทอนจนเด็ก บางคนเหลื อ ต้ นทุ นชี วิต น้ อ ยมาก (Low
Asset) ในการต่อสู้กับภยันตรายและภัยจากสังคม เกิดผลผลิตที่มีความเสี่ยงมากมาย ส่วนเด็กและเยาวชน
คนไหนโชคดีที่เกิดมาท่ามกลางครอบครัวและสิ่งแวดล้อมที่อบอุ่น เข้าใจ และช่วยกันรักษาส่งเสริมต้นทุน
ชีวิตก็จะพอกพูนต้นทุนชีวิตเพื่อต่อสู้ภยันตรายและภัยทางสังคมได้อย่างสันติสุขและยั่งยืน
จากข้อความดังกล่าวข้างต้นจะทําให้เห็นได้ว่าหากเด็กได้ถูกพัฒนาพลังชีวิตหรือต้นทุนชีวิตที่ดีจะ
ทําให้เขามีความเข้มแข็งในการที่จะดําเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยและชุมชน
มีความเห็นร่วมกันในการที่จะแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนมาช่วยในการแก้ ไข
ปัญหาดังกล่าว
วัตถุประสงค์
เพื่ อศึ กษาการมี ส่วนร่ วมในการออกแบบกิ จกรรมส่ ง เสริ มพลั ง ชี วิ ตของนั ก เรี ย น กรณี ศึก ษา
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก ตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
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ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2559-มีนาคม 2562
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายสํารวจพลังชีวิต นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จํานวน 98 คน
กลุ่มเป้าหมายในการจั ดเวที จํา นวนที่ ใช้ ในการวิ จัยครั้ง นี้ จํานวน 95 คน แบ่งได้เป็ น 4 กลุ่ม
นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้นําชุมชนในตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ได้แก่
1) นักเรียน จํานวน 50 คน
2) ครู จํานวน 10 คน
3) ผู้นําชุมชน จํานวน 13 คน
4) ผู้ปกครองนักเรียน จํานวน 22 คน
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
งานวิจัยนี้ดําเนินการด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action
Research : PAR) และการวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ ด้ ว ยการจั ดกระบวนการและกิ จ กรรมที่ ทํา ให้ เกิ ด การมี
ส่วนร่วมของชุมชน โดยกระบวนการวิจัยแบ่งเป็น 6 กระบวนการ ประกอบด้วย
1) การศึกษาพลังชีวิตของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก จํานวน 98 คน โดยใช้แบบสํารวจ
ของสุริยเดว ทรีปาตี (2553) ในการเก็บข้อมูล หลังจากนั้นนํามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณ ประกอบด้วย
ค่าความถี่ และร้อยละ

ภาพที่ 1 สํารวจพลังชีวิตเด็กนักเรียน
2) จัดเวทีเพื่อคืนข้อมูลให้กับชุมชน โดยการเชิญนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้นําชุมชนในตําบล
วัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 เพื่อเสนอข้อมูลจากข้อ 1 เพื่อให้
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและเข้าใจในการจัดทําโครงการ
3) กระบวนการให้ความรู้กับชุมชนเรื่องพลังชีวิต ตามแนวทางการศึกษาของ สุริยาเดว ทรีปาตี
และคณะ (2553) และความเป็นพลเมือง เพื่อให้ชุมชนมีความเข้าใจถึงวิธีที่จะพัฒนานักเรียนหรือส่งเสริม
นักเรียนให้มีพลังชีวิตที่ดี
4) กระบวนการร่วมคิดร่วมแก้ปัญหาของเด็กนักเรียนที่เกิดขึ้นโดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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ภาพที่ 2 การจัดเวทีคืนข้อมูล ระดมสมองเพื่อค้นหาปัญหาและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5) จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมพลังชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนของชุมชน โดยใช้วิธีการเปิ ดรับ
อาสาสมัครในชุมชนเพื่อทําหน้าที่ในการประสานงานการจัดกิจกรรม หน้าที่ในการคิดออกแบบกิจกรรม
ประเมินกิจกรรมที่จัดทําขึ้นและพัฒนากิจกรรมในการส่งเสริมพลังชีวิต
6) การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) คณะกรรมการส่งเสริมพลังชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน
ของชุมชนประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงาน
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
พบว่า ต้นทุนชีวิตของเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิกส่วนใหญ่มีต้นทุนชีวิตอยู่ในระดับดี เยี่ ยม
จํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 66.1 รองลงมาต้นทุนชีวิตอยู่ในระดับดี จํานวน 13 คน คิดเป็นร้ อยละ
13.6 และต้ นทุนชี วิต ที่ น้อ ยที่ สุดคื อ กํ าลั ง ตกอยู่ ในภาวะเสี่ ยง จํ านวน 2 คน คิ ดเป็นร้ อยละ 1.7 โดย
สามารถอธิบายแต่ละด้านได้ดังนี้
ต้นทุนชีวิตของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก ด้านพลังตัวตน ส่วนใหญ่มีพลังตัวตนคือเชื่อว่า
การได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมาก จํานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือฉันยึดมั่น
ในพฤติกรรมที่ดี จํานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 89.8 และต้นทุนชีวิตที่น้อยที่สุดคือฉันไม่สามารถคบคุม
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ เช่น ควบคุมอารมณ์เวลาโกรธเมื่อเกิดการโต้เถียงหรือขัดแย้ง จํานวน
53 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2
ด้านพลังครอบครัว ส่วนใหญ่มีพลังครอบครัวคือ ฉัน มีผู้ปกครองที่ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลื อ
ด้านการเรียนรู้ จํานวน 88 คิดเป็นร้อยละ 89.8 รองลงมาคือฉัน ได้รับความรัก ความอบอุ่น เอาใจใส่
และการสนับสนุนในทางที่ดีจากครอบครัว ฉัน รู้สึกปลอดภัย อบอุ่น และมีความสุขเมื่ออยู่ในครอบครัว
ตัวเอง และฉัน อยู่ในครอบครัวที่มีระเบียบกฎเกณฑ์ชัดเจน มีเหตุผล และมีการดูแลให้ปฏิบัติตาม จํานวน
86 คน คิดเป็นร้อยละ 88.1 และต้นทุนชีวิตที่น้อยที่สุดคือฉันไม่สามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราว
เกี่ยวกับสื่อ เช่น วิทยุ ทีวี สื่อประเภทอื่น ๆ ภายในครอบครัว จํานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3
ด้านพลังปัญญา ส่วนใหญ่มีพลังปัญหาคือ ฉัน อยู่ในโรงเรียนที่มีระเบียบกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน มีเหตุผล
และมีการดูแลให้ปฏิบัติตาม จํานวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 96.6 รองลงมาคือฉัน อยู่ในสถาบันการศึกษา
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ที่เอาใจใส่ สนับสนุน และช่วยเหลือผู้เรียนได้ดี จํานวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ89.8และต้นทุนชีวิตที่น้อย
ที่สุดคือฉันใฝ่รู้ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของชุมชน จํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 66.1
พลั ง เพื่ อ นและกิ จ กรรม ส่ วนใหญ่ มี พ ลั ง เพื่ อ นและกิ จ กรรมคื อ ฉั น ทํ า กิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ ต าม
ความชอบและพึงพอใจของฉันเอง เช่น ทํางานศิลปะ เล่นดนตรี วาดรูป เป็นประจํา และฉัน ร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา หรือประกอบพิ ธีกรรมเป็ นประจํ า จํานวน 85 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 86.4 รองลงมาคื อ ฉั น
และเพื่อนชวนกันทํากิจกรรมที่ดีเป็นประจํา จํานวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 83.1 และต้นทุนชีวิตที่น้อย
ที่สุดคือฉันไม่ได้เล่นกีฬาหรือออกกําลังกายเป็นประจํา จํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 71.2
พลังชุมชน ส่วนใหญ่มีพลังชุมชนคือฉัน มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อที่สร้างสรรค์กับเพื่ อน
จํานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 94.9 รองลงมาคือ ฉัน รู้สึกอบอุ่น มีความสุข และภูมิใจในวิถีชีวิตเมื่ออยู่ใน
ชุมชนของฉัน และฉัน มีผู้ใหญ่อื่นนอกเหนือจากผู้ปกครองที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้ทําตาม จํานวน 88 คน
คิดเป็นร้อยละ 89.8 และต้นทุนที่น้อยที่สุดคือ ฉันรู้สึกว่าคนในชุมชนไม่ให้ความสําคัญและเห็นคุณค่าของ
เด็กและเยาวชน จํานวน 65 คนคิดเป็นร้อยละ 69.5
สําหรับข้อมูลในส่วนที่ 2 เป็นการศึกษาเพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในส่งเสริมพลังชีวิตของนักเรียน
กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก ตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ผู้ให้ข้อมู ล
สําคัญ ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้นําชุมชน จํานวน 95 คน ด้วยวิธีการเปิดเวทีประชาคมประชาคม
(Focus Group) สรุปผลการเปิดเวทีประชาคม ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้าน
โนนจิก ตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ได้ดังนี้
กระบวนการที่ 1 กระบวนการละลายพฤติกรรม ด้วยกิจกรรม
กระบวนการที่ 2 การสร้างการับรู้และยอมรับจากทุกภาคส่วนในชุมชนร่วมกัน
โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ กับกลุ่มผู้นําชุมชน ครู นักเรียนและผู้ปกครอง โดยนํา
ผลของข้อมูลในส่วนที่ 1 แจ้งให้กับผู้เข้าร่วมทุกคนทราบ
กระบวนการที่ 3 กระบวนการให้ค วามรู้กั บ ผู้ปกครอง ผู้นําชุมชน ครูและนักเรี ยนที่ เข้ า ร่ วม
เกี่ยวกับ พลังชีวิตและความเป็นพลเมือง โดยต้องการให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจกับใน 2 ประเด็นนี้
ก่อน ก่อนที่จะร่วมกันคิดหาทางให้การพัฒนานักเรียน
กระบวนการที่ 4 ร่ วมกั นระดมความคิ ด จากทุ ก คน ทุ ก ภาคส่ ว น วิ ทยากรกระบวนการแบ่ ง
ผู้เข้าร่วมออกเป็นกลุ่มๆ กลุ่มละประมาณ 10 คน หลังจากนั้นวิทยากรกระบวนการตั้งคําถาม
สภาพปั ญหาของนั ก เรี ยนโรงเรี ยนชุ มชนบ้ า นโนนจิ กนั้ นได้ จากการจั ด เวที ระดมความคิ ด ของ
ตัวแทน ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นําชุมชน จํานวน 95 คน และวิธีในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาก็นําผล
การวิเคราะห์จากการจัดเวทีมาใช้เป็นหลักในการพิจารณา ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้
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ตารางที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาและการแก้ไขปัญหา
สภาพปัญหาของนักเรียน
พลังต้นทุนชีวิตที่มีปัญหา
โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก
พลังตัวตน
ปัญหาติดเทคโนโลยี
เข า ไม่ ส า ม า ร ถ ค ว บ คุ ม
เด็ ก ติ ด เกมส์ ติ ด โทรศั พ ท์
สถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นกั บตนเอง เข้าร้านเกมส์ หนีโรงเรียนไปเล่น
ได้ เช่ น ควบคุ ม อารมณ์ เ วลา เกมส์ ติดทีวี
โกรธ เมื่ อ เกิ ดการโต้ เถี ย งหรื อ ปัญหาความรุนแรง
ขัดแย้ง
ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ เถียงกับพ่อ
พลังครอบครัว
แม่ ใช้ คํ า พู ด หยาบคาย รั ง แก
เ ข า ไ ม่ ส า ม า ร ถ พู ด คุ ย เพื่ อ น รั ง แกน้ อ ง ทุ บ ตี พ่ อ แม่
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ รื่ อ งราว ทะเลาะวิวาทเล่นการพนัน ไม่มี
เกี่ ย วกั บ สื่ อ เช่ น วิ ท ยุ ที วี สื่ อ สัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ในชุมชน
ประเภทอื่น ๆ ภายในครอบครัว ปัญหายาเสพติด
เป็นประจํา
มีพฤติกรรมเสี่ยงกับสารเสพ
พลังปัญญา
ติดเริ่มทดลองสูบบุหรี่
เขาไม่ ใ ฝ่ รู้ ภู มิ ปั ญ ญา และ ปัญหาการเรียน
วัฒนธรรมของชุมชน
ขี้เกียจ ไม่รักเรียน
พลังเพื่อนและกิจกรรม
เ ข า ไ ม่ ไ ด้ เ ล่ น กี ฬ า ห รื อ
ออกกําลังกายเป็นประจํา
พลังชุมชน
เขาไม่รู้สึกว่าคนในชุมชนให้
ความสําคัญและเห็นคุณค่า ของ
เด็กและเยาวชน
เข า ไม่ ได้ รั บม อ บ ห ม า ย
บ ท บ า ท ห น้ า ที่ ที่ มี คุ ณ ค่ า
และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน

การแก้ไขปัญหา
ผู้นําชุมชน
สร้ า งกิ จกรรมเรียนรู้ ชุ ม ชน
ครู
สร้ า งกิ จ กรรมการเสริ ม
อาชีพเพื่อให้มีอาชีพติดตัวไป
ผู้ปกครอง
สร้างกิจกรรมขึ้นมาเพื่อลด
พฤติกรรมเสี่ยงและเป็นการป้อง
ปรามการเข้าใกล้ยาเสพติด
นักเรียน
สร้ าง กิ จ กรร มกี ฬ า แ ล ะ
ดนตรี

กระบวนการที่ 5 จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมพลังชีวิต
โดยให้ผู้เข้าร่วม จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมพลังชีวิต โดยคณะทํางานจะมีหน้าที่รับผิดชอบใน
การวางแผน การดําเนินการ การประเมินผล และการปรับปรุงแผนจนบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยมี
วาระการทํางาน 1 ปี โดยผลการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมพลังชีวิต ประกอบด้วย ผู้นําชุมชนจํานวน
4 คน ครูจํานวน 3 คน นักเรียน จํานวน 3 คน และผู้ปกครองจํานวน 4 คน
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สรุปหลัง จากทํ าการศึ กษาบริบทและสภาพปัญ หาของนั ก เรี ยนโรงเรี ยนชุ มชนบ้ านโนนจิ ก
ตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว แล้วนั้นขั้นตอนต่อมาคือการศึกษารูปแบบกิจกรรมใน
การส่ งเสริ มพลั ง ชี วิตคณะกรรมการกํ า หนดวิ ธีการปฏิ บัติง านให้ บรรลุ เป้ า หมาย โดยใช้ โครงการเป็ น
เครื่องมือในการปฏิบัติงานเรียนรู้สร้างพลังชีวิต โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 2 กิจกรรมในการส่งเสริมพลังชีวิต
กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย

ภาคีเครือข่าย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กิจกรรมป้องกัน
ยาเสพติด

เยาวชน

สภ.วัฒนานคร
รพ.วัฒนานคร

องค์การบริหาส่วนตําบล

กิจกรรมส่งเสริม
สัมมาชีพ

เยาวชน
และประชาชน
ผู้สนใจ

กลุ่มอาชีพ ผู้ปกครอง
พัฒนาสังคมจังหวัด
สระแก้ว มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยฯ

องค์การบริหาส่วนตําบล
และโรงเรียนชุมชน
บ้านโนนจิก

กิจกรรมส่งเสริม
การไหว้

นักเรียน
โรงเรียนชุมชน
โนนจิก

ชุมชน

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก

กิจกรรมค่ายธรรมมะ

เยาวชน

วัดชุมชนบ้านโนนจิก

องค์การบริหาส่วนตําบล

กิจกรรมกีฬา

เยาวชน
และประชาชน

รพสต.

องค์การบริหาส่วนตําบล
และโรงเรียนชุมชน
บ้านโนนจิก

อภิปรายผลการดําเนินงาน
ผลจากการศึกษาการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพลังชีวิตของนักเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนชุม ชน
บ้านโนนจิก ตําบลวัฒนานคร อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พบว่า พลังตัวตนในนักเรียนคือ เขาไม่
สามารถควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้ เช่น ควบคุมอารมณ์เวลาโกรธ เมื่อเกิดการโต้เถียงหรือ
ขัดแย้ง โดยชุมชนใช้วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการจัดกิจกรรมในการเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ให้กับนักเรียน
ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุมณฑา หิ้มทองและคณะ (2560) ได้ทําการศึกษาเรื่องการสํ า รวจ
พฤติกรรมก้าวร้าวและการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กปฐมวัย โดยผู้ดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น ผลการศึกษาพบว่า การจัดการพฤติ กรรมก้า วร้าวด้ านการยุ ติพฤติ ก รรม
ก้าวร้าวอยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาครั้งนี้เห็นได้ว่าผู้ดูแลเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่จัดการพฤติ กรรม
ก้าวร้าวในเด็ กปฐมวัยในระยะก่อนแสดงพฤติกรรม จะเป็นการปลูกฝังพฤติ กรรมที่ เหมาะสมให้เด็ ก ลด
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โอกาสในการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว ดังนั้นข้อมูลนี้เป็นพื้นฐานให้ผู้บริหารวางแผนจัดอบรมผู้ดูแ ลให้
ตระหนั ก ถึ ง การจั ด การพฤติ ก รรมก้ า วร้ า วในเด็ ก ปฐมวั ย ที่ เ หมาะสม จากผลการศึ ก ษาและลั ก ษณะ
พฤติ ก รรมของเยาวชนที่ แ สดงออกในด้ า นการควบคุ ม อารมณ์ นั้น ทํ า ให้ เห็ น ได้ ว่า ผู้ ปกครอง ครู แ ละ
หน่วยงานต่าง ๆ ควรให้ความสําคัญกับเรื่องดังกล่าวโดยการจัดกิจกรรมที่ทําให้เยาวชนสามารถทํางาน
หรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้โดยเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะเป็นอีกแนวทางที่จะลดปัญหาการใช้อารมณ์ในการเข้า
สังคม
ข้อเสนอแนะ
ผู้นําชุมชนควรนํากระบวนการมีส่วนร่วมเข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาในชุมชนทุกๆปัญหา และควรมี
การส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับชุมชนด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบมีส่วนร่วมเพราะจะทําให้ค นใน
ชุมชนเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันและยังเป็นเหตุทําให้เกิดความรัก ความสามัคคีและความภาคภูมิใจใน
ชุมชน
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้กิจกรรมในการส่งเสริมต้นทุนชีวิต ที่สามารถปฏิบัติได้จริงอย่างเหมาะสมและนําไปถ่ายโอน
ปรับใช้กับพื้นที่อื่นได้
2. สมาชิ ก ในครอบครั ว และชุ ม ชนได้ มี ส่ ว นร่ ว มกิ จ กรรมเกิ ด สั ม พั น ธภาพที่ ดี ใ นครอบครั ว
และชุมชน
เอกสารอ้างอิง
สุมณฑา หิ้มทองและคณะ. 2560. การสํารวจพฤติกรรมก้าวร้าวและการจัดการพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็ก
ปฐมวัยโดยผู้ ดูแลของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกั ดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น. วารสารพยาบาล
สงขลานครินทร์ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน.
สุ ริ ย เดว ทรี ป าตี . 2553. แบบประเมิ นต้ น ทุ นชี วิ ตเด็ กและเยาวชนไทย . เข้ า ถึ ง ได้ จ าก
http://www.dekplus.com สืบค้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

158

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ทุนทางสังคมและการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว

วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ1
บทคัดย่อ
ในการศึกษาวิจัยเชิงพื้นที่เรื่อง ทุนทางสังคมและการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิ เศษ
จังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจทุนทางสังคมของท้องถิ่นและนํามาเป็นแนวทางพัฒนาชุมชนให้
เกิดการส่งเสริมอาชีพรายได้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนเหมาะสมกับบริบทของชุมชน การศึกษาครั้งนี้ใช้การ
วิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participatory Action Research: Par) โดยวิ ธี ก ารสนทนากลุ่ ม
(Focus Group Discussion :FGD) ผลการศึกษาพบว่า ทุนทางสังคมภายในชุมชนมีจารีตที่ดีงามในด้าน
เสี ยสละความรั ก ที่ มี ในตนเองเพื่ อ แบ่ ง ปั นให้ ผู้อื่ น ทํ าให้ เกิ ดความไว้เนื้ อ เชื่ อใจ ท้ า ยที่ สุดจึ ง ก่ อให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์ ผูกพัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ทุนทางสังคมทางกายภาพภายนอก ยังพบว่า
องค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ที่อยู่ในชุมชนและโครงสร้างทางสังคมมีเครือข่ายทุนทางเศรษฐกิจ สามารถสร้าง
กองทุนและโครงการต่าง ๆ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน อย่างไรก็ตาม ชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดการ
วางแผนในการใช้จ่ายของครอบครัวและรายได้ของชุมชนโดยภาพรวมนั้นยังมีเพียงช่องทางเดียว
คําสําคัญ : ทุนทางสังคม, การพัฒนาชุมชน, เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ที่มาและความสําคัญ
จังหวัดสระแก้วเป็นหนึ่งจังหวัดเป้าหมายในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชายแดนและถูกจัดตั้งให้เป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีเขตจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในกลุ่มที่หนึ่งระยะแรก จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดพื้นที่
การค้ าชายแดนที่ มี พื้นที่ ติดกั บ ประเทศกั ม พู ชาและเวี ยดนาม มี มู ลค่ าการค้ า ชายแดนในรอบปี ที่ผ่ า น
มากกว่า 70,000 ล้านบาท (สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2558) และมีแนวโน้มที่จะเพิ่ม
สูงขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยศักยภาพจากทําเลที่ตั้ง รวมไปถึงสภาพภูมิประเทศที่เหมาะแก่การส่งเสริมในการลงทุน
ให้เป็นศูนย์การค้าและการขนส่งในภูมิภาคอินโดจีน รัฐบาลได้กําหนดเป้าหมายในการพัฒนาหลายด้าน
ด้วยกัน แต่ประเด็นสําคัญคือการแก้ปัญหาแรงงาน ซึ่งปัจจุบันมีแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน
1

อาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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เป็นจํานวนมาก หากดูแนวโน้มจากจํานวนแรงงานต่างด้าวทั้งที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนในปี 2552
อยู่ที่ประมาณ 3 ล้านคน อัตราการเจริญเติบโตของรายได้ต่อหัวของประเทศอยู่ที่ระดับ 4% และอัตรา
การเจริ ญเติ บ โตของจํ า นวนประชากรของไทยอยู่ ที่ 0.7% ต่ อ ปีในช่ วง 20 ปี ข้า งหน้า ทํ า ให้ สามารถ
คาดการณ์ได้ว่า จํานวนแรงงานต่างด้าวในอนาคตน่าจะเพิ่มขึ้นปีละ 3.6% ซึ่งในปี 2562 น่าจะอยู่ที่ 4.27
ล้านคน และน่าจะมีจํานวนประมาณมากถึง 6.13 ล้านคนในปี 2572 (ธนะพงษ์ โพธิปิติ, 2553) ด้วยเหตุนี้
ส่งผลให้มีแรงงานอีกกลุ่มหนึ่งถูกมองข้ามไปและเป็นแรงงานที่ไม่เป็นต้องการและไม่สามารถเข้าสู่ระบบ
อุตสาหกรรมและการลงทุนตามแนวนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษได้นั้นคือ “แรงงานผู้สูงอายุ” นั้นเอง
กลุ่มแรงงานผู้สูงอายุส่วนใหญ่กลุ่มนี้ยังคงเป็นแรงงานในภาคเกษตรและยังจัดเป็นแรงงานนอก
ระบบกลุ่มหนึ่ง ซึ่งยังคงทํางานอยู่ในอุตสาหกรรมเกษตร การบริการและอื่น ๆ เป็นจํานวนมาก ในปัจจุบัน
มีมากกว่ า 30,000 ราย (สํานักงานสถิ ติแ ห่ ง ชาติ , 2560) และคาดว่า จะมีจํา นวนเพิ่ มขึ้ นเรื่ อ ย ๆ ตาม
ลักษณะของโครงสร้างประชากรของประเทศที่กําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตามหากมองให้ลึกแล้ว
คุณูปการของการขับเคลื่อนนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้วมีอยู่หลายประการก็จริงอยู่
แต่นโยบายดังกล่าวก็ยังไม่มีคนกลุ่มใดที่ ใช้สิทธิในขับเคลื่อนปกป้ องทรัพยากรในเขตเศรษฐกิจในพื้ นที่
แม้แต่แรงงานผู้สูงอายุนอกระบบที่ไม่ได้สิทธิพิเศษต่าง ๆ จากนโยบายอย่างเช่นนักลงทุนและแรงงานกลุ่ม
อื่น ๆ ก็ไม่ได้ใช้สิทธิของตนในความเป็นเจ้าของพื้นที่ ในการรักษาทุ นของชุมชนเลย โดยเฉพาะทุ นของ
ชุมชนด้านทรัพ ยากรที่ ดินที่มีนายทุ นเข้ามากว้านซื้อ ทําให้ราคาที่ ดินเพิ่มสูงขึ้น นักลงทุนจะได้รั บสิ ทธิ
พิเศษจากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทําให้เกิดการเกร็งกําไรจากที่ดินเพื่อขายให้นักลงทุนรายอื่นที่สนใจ
เข้ามาลงทุนต่อไป
ความรู้ไม่เท่าทันของนายทุ นที่เข้ามากว้านซื้อที่ดินก่อนการประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิ เศษ
ทําให้ผู้สูงอายุจํานวนหนึ่งได้ขายที่ดินให้กับกลุ่มนายทุนไปในราคาถูกซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดินทางการเกษตร
กว่าจะรู้เท่าทั นก็สูญเสี ยที่ ดินและกลั บมาตระหนั กที่ หลังได้ว่า ไม่มี ที่ดินให้ ลูก หลานได้ทํากิ นในอนาคต
นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบจากการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จะก่อให้เกิดมลพิษทั้งน้ําและมลพิษ
ทางอากาศ ผู้สูงอายุที่ทําเกษตรเมื่อว่างจากงานก็จะพักผ่อนอยู่กับบ้าน แต่อาจได้รับการรบกวนมลภาวะ
ดังกล่าวทําให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมา หากเกิดปัญหาสุขภาพดังกล่าวก็ไม่มีโรงงานใดรับผู้สูงอายุเข้ามา
เป็นแรงงาน หน่วยงานรัฐและนักลงทุนก็ยังไม่มีมาตรการใดที่ เข้ามารับผิดชอบและหามาตรการในการ
ป้องกัน ซึ่งมีแรงงานผู้สูงอายุในพื้นที่หลายรายวิตกกังวลอย่างมาก เนื่องจากยังไม่เห็นข้อมูลส่วนนี้
มากไปกว่า นั้ น ด้ วยนโยบายด้ า นการค้ า และการลงทุ น จากเขตการค้ า เสรี ทํ า ให้ ผลผลิ ต ทาง
การเกษตรเข้ามาในพื้นที่ หรือเกิดโรงงานการรับซื้อผลิตทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อเทียบ
กับผลผลิ ตทางการเกษตรในจัง หวั ดสระแก้ วด้ วยแล้ ว จะเสียเปรียบเนื่ อ งจากปั จจั ยเรื่ องน้ํา ในการทํ า
เกษตรที่ ไม่ เพี ยงพอ ผลผลิตทางการเกษตรที่ มีขนาดเล็ กและสมบูรณ์ น้อยกว่า ของประเทศเพื่ อ นบ้ า น
รวมไปถึงเรื่องค่าแรง ค่าปุ๋ย ค่ายาสําหรับการเกษตร ทําให้นักลงทุ นหั นไปนําเข้าสินค้าทางการเกษตร
จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาจําหน่วยแทนสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยหรือในเขตอุตสาหกรรมพิ เศษ
สระแก้วเอง
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ต่อเนื่องจากเข้ามาของอุตสาหกรรมทําให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรน้ําที่ไม่เพียงพอสําหรับใช้ใน
การอุปโภคบริโภค ซึ่งแต่เดิมพื้นที่จัดตั้งนิคมอุสาหกรรมพื้นที่เขตเศรษฐกิจสระแก้วทั้งของอําเภอวัฒนา
นครและอําเภออรัญประเทศ ได้เป็นเขตประสบปั ญหากับภั ยแล้งเมื่ อเข้าถึงฤดูแล้ง แหล่งน้ําในพื้ นที่ มี
จํากัด ภาคการเกษตรซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นผู้สูงอายุดังที่ กล่าวมาข้างต้น นอกจากจะต้ องแย่งชิงจากโรงงาน
อุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นแล้ว ยังต้องแย่งชิงการใช้น้ําเพื่ออุปโภคบริโภคกับผู้เข้ามาใหม่ที่เป็นแรงงานข้าม
ชาติและแรงงาน ในระบบมีแนวโน้มจะเข้าในอนาคตอีกด้วย ภายใต้นโยบายที่ก้าวกระโดดดังกล่าว ส่งผล
ให้ชุมชนปรับตัวไม่ทัน ยังความกังวลกับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการสูญเสียทรัพยากรของตนเองจาก
นโยบายของรั ฐที่ชุมชนไม่ได้ เข้ามามีส่วนร่ วมในการพิ จารณาไตร่ตรอง ที่สําคัญยังความแตกแยกมาสู่
ชุ ม ชน ความหวงแหนในการรั ก ษาทรั พ ยากรหรื อ ที่ เ รี ย กว่ า ทุ น ทางสั ง คมของตนเองก็ ถู ก บั่ น ทอน
และน้อยลงอีกด้วย
ทุนทางสังคมในชุมชนนั้นเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมหรือโครงสร้างทาง
สั งคมที่ เราสามารถเรี ย กเอาผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิ จจากมั นได้ ทุ นทางสั ง คมที่ มั ก ถู ก กล่ า วถึ ง คื อ
ความเชื่อถือไว้วางใจกัน (Trust) เครือข่าย (Network) สถาบัน (Institution) ซึ่งความสัมพันธ์ทางสังคม
หรือโครงสร้างทางสังคมรูปแบบใดที่เป็นทุนทางสังคมนั้น ที่สําคัญอาจพิจารณาได้ด้วยว่า มันสามารถให้
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับเราได้หรือไม่ ดังเช่นงานวิจัยของ อาทิตย์ บุดดาดวง (2554) ได้ทําการศึกษา
เรื่อง ความสามารถในการนํ า ทุ นทางสัง คมออกมาใช้ของชุ มชนบ้ า นบางไพร อําเภอบางคนที จัง หวั ด
สมุ ทรสงคราม ผลการศึ กษาพบว่ า ชุม ชนบ้ า นบางไพรมี ทุน ทางสัง คมที่ เด่ น ชั ด ที่ สุ ด คื อ “เครือ ข่ า ย
ทางสั ง คม” ที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง โดยเฉพาะในแง่ ข อง “ความเห็ นอกเห็ น ใจ ต่ า งตอบแทน เอื้ อ อาทร
ช่วยเหลือกัน” ซึ่งมีการแสดงให้เห็นมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตและครอบครัว
ของตนเอง กลุ่มหรือเครือข่ายการประกอบอาชีพและการประกอบการ และเครือข่ายการพัฒนาชุม ชน
โดยรวม
การวิจัยครั้งนี้จึงมีแนวคิดในการรักษาทรัพยากรของชุมชนโดยนําทุนทางสังคม (Social Capital)
มาช่วยในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว ด้วยการพยายามให้ประชาชน
เข้ามาสร้างสรรค์พลัง มีส่วนร่วมต่อการพัฒนา รักษาทรัพยากร ห่วงแหน ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
และสามารถปรับตัวให้อยู่ภายใต้นโยบายทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนต่อการพัฒนาชุมชน
ของตนเองในทุก ๆ มิติต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อสํารวจทุนทางสังคมของท้องถิ่นและนํามาเป็นแนวทางพัฒนาชุมชนให้เกิดการส่งเสริมอาชีพ
รายได้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนเหมาะสมกับบริบทของชุมชน
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
การทํางานร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและกลุ่มของชุมชนซึ่งเป็นตัวแทนในพื้นที่เป้าหมาย เริ่มต้นจาก
การทําความเข้าในถึงนโยบายของรัฐและการเชื่อมโยงถึงนโยบายของท้องถิ่น เพื่อให้ชุมชนได้ทราบถึง
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แนวคิดและเป้า หมาย ตลอดจนประโยชน์ จากทุ นทางสั ง คมที่ ต้องรั ก ษา โดยการจั ดเวที การสร้ า งเวที
เครือข่ายชุมชนเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ และหาแนวทางร่วมกันระหว่างชุมชนที่จะทําให้ทุนทาง
สังคมสามารถนํามาช่วยในการพัฒนาชุมชน โดยการนัดหมายผู้นําจากองค์กรหลักอย่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกที่เกี่ยวข้องในชุมชน ว่าจะสามารถนําทุนทางสังคมซึ่งเป็นทรัพยากร
ของชุมชนในพื้นที่มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถนํามาขับเคลื่อนเพื่อนํามาช่วยในการพัฒนาให้เกิด
ความยั่งยืนต่อชุมชนตนเองได้อย่างไร ทั้งนี้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้เวลาตั้งแต่ปี 2560-2561
กลุ่มเป้าหมาย
การศึกษาครั้งนี้ใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) อาศัยความ
เข้าใจที่หลากหลายและความพร้อมของชุมชน ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วจํานวน 4 แห่ง 2 อําเภอ ดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1 แสดงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
อําเภอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อรัญประเทศ
เทศบาลตําบลป่าไร่
เทศบาลตําบลบ้านด่าน
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม
วัฒนานคร
องค์การบริหารส่วนตําบลผักขะ
ผู้วิจัยได้คัดเลือกตัวแทนจากชุมชนจากการจัดเวทีการประชุม จากนั้นได้แจ้งวัตถุประสงค์ในการ
ทํางานร่วมกันกับชุมชนเพื่อให้ทราบถึงเป้าหมายที่จะพัฒนาร่วมกัน สมาชิกชุมชนจะเป็นส่วนสําคัญที่จะ
ให้ข้อมูลในการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งได้ตัวแทนมาทั้งหมด 35 ราย โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน สมาชิกหมู่บ้าน รวมไปถึงเยาวชนในชุมชนที่เข้าร่วมใน
ครั้งนี้
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
การศึกษาครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: Par)
โดยวิธีการสนทนาพูดคุยกันกลุ่ม (Focus Group Discussion :FGD) เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนผ่าน
ทุนทางสังคมที่มี ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เพื่อสํารวจและระดับการมีส่วนร่วม ใช้แบบประเมิน
(Assessment) ในการมี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย นรู้ ใ นทุ ก ขั้ น ตอน ใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content
Analysis) โดยการใช้การวิเคราะห์ผ่านเครื่องมือการทํางานชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Participatory Rural
Appraisal ) หรือที่เรียกว่าเทคนิค PRA ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนเข้าใจภูมิศาสตร์ที่เกิดทุนทางสังคมของชุมชน
ผ่านภูมิปัญหาและฐานทรัพยากรของตนเอง รวมทั้งทักษะที่สามารถนําทุนทางสังคมมาใช้ในการพัฒนา
เป็นอาชีพที่ยั่งยืนยังให้ก่อเกิดรายได้ให้เกิดขึ้น ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังส่งผล
ให้เกิดชุมชนที่เข็มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้นําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
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การศึกษาทุนทางสังคมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนนั้น ใช้เทคนิค PRA ซึ่งหัวใจสําคัญคือการ
สานความสั ม พั น ธ์ สร้ า งการมี ส่ว นร่ ว ม และทํ า ความเข้ า ใจชุ ม ชนนั้ น หมายถึ ง ข้ อ มู ล ของชุ ม ชนผ่ า น
การศึ กษาภู มิศ าสตร์ ข องชุ มชน ทั้ งแผนที่ ร อบในและแผนที่ ร อบนอก ปฏิ ทินการผลิ ตและวั ฒ นธรรม
โอ่งชีวิต ทําเนียบผู้รู้ ตลอดจน Timeline ของชุมชน ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ช่วยในการรวบรวมและค้นหาทุน
ทางสังคมของชุมชนที่สามารถนําไปช่วยในการวางแผนพัฒนาชุมชนให้ยั่งยืนต่อไปได้
เทคนิค PRA ดังกล่าวเป็นเพียงเครื่องมือช่วยให้ชุมชนชวนคิด ชวนคุยที่คนทํางานพัฒนามักจะใช้
เพื่อระดมความเห็น และสร้างการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ซึ่งปกติจะใช้เวลาในการอบรม 3 วัน โดยวันแรกจะ
เป็นการทบทวนมุมมองประสบการณ์ในเรื่องการมีส่วนร่วม ส่วนวันที่ 2 จะเป็นการออกแบบเครื่องมือการ
ลงพื้นที่ และในวันที่ 3 จะนําเครื่องมือที่ออกแบบไว้ลงไปใช้งานในชุมชนจริง ทั้งนี้จะให้ข้อมูลนํา เสนอ
ข้อมูลที่ได้จากการนําเครื่องมือไปใช้ต่อหน้าชุมชนเพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลร่วมกับคนในชุมชนอีกทาง
หนึ่ง

ภาพที่ 1 กระบวนการมีส่วนร่วมในการวิจัย
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมผู้วิจัยใช้เทคนิค PHA เน้นการออกแบบการพัฒนาชุมชนผ่านทุน
ทางสังคมโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ 1) กระบวนการคิด ให้ชุมชนได้วาดแผนที่ชุมชนและระดมความคิด
เกี่ ยวกั บทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ในชุ ม ชน โดยให้ อ ยู่ ใ นประเด็ นหลั ก ๆได้ แ ก่ ทรั พยากรของชุ ม ชน (Nature)
วั ฒ นธรรมและสั ง คม (Culture and Society) และความเป็ น อยู่ ที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Living)
2) การวางแผน ชุมชนได้ร่วมวางแผนในการสํารวจทรัพยากรของชุมชน เพื่อช่วยกันออกแบบ ตัดสินใจ ลง
ฉันทามติร่วม กําหนดและทิศทางการนําทุนทางสังคมมาใช้ให้เหมาะสมกับริบทของชุมชน 3) การลงมือ
ปฏิบัติ ชุมชนได้ร่วมสํารวจข้อมูลทรัพยากรทั้งธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อใช้ในการออกแบบ
นโยบายการพั ฒ นาชุ ม ชนให้ เกิ ด ความยั่ ง ยื น 4) การร่ วมประเมิ น ผล ชุ ม ชนได้ รั บการประเมิ น ผลทุ น
ทางชุมชนที่มีอยู่ในชุมชนผ่านผู้เชี่ยวชาญภายนอก และข้อเสนอแนะร่วมกับจากการประชุมปรึกษาหารือ
เพื่อปรับปรุงพัฒนาและแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในลําดับต่อไป
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ทุนทางสังคม
(Social Capital)

- ทัศนคติ
- ด้านกายภาพ
ภายนอก

แนวทางการพัฒนา
ชุมชนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

ภาพที่ 2 แสดงกรอบการศึกษาเชิงพื้นที่
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินการวิจัยในครั้ง นี้ ใช้แนวคิ ดทุ นทางสังคม (Social Capital) คือ ทุนที่เป็ นปั จจั ย ทาง
สังคมมี ที่มีความสําคัญต่อผลทางเศรษฐกิจหลายๆประการ โดยองค์ประกอบที่ใช้ในการดูทุนทางสังคมมี
2 ส่วน ส่วนแรกคือทัศนคติและส่วนที่สองคือด้านกายภาพภายนอก ซึ่งตัวแปรที่ใช้เพื่อกระบวนการพัฒนา
ชุมชน ได้แก่
1) ทัศนคติโดยดูจาก ความเชื่อมั่นในองค์กรสาธารณะ องค์กรกฎหมาย คุณค่าความถูก
ต้องและโครงสร้างกฎหมาย นอกจากนี้ยังต้องเชื่อมั่นในสถาบันทางสังคม ในส่วนของบรรทั ดฐานหรื อ
จารีตจะมีมุมมองการวัดในเรื่องของพฤติกรรมทางสังคมและทัศนคติต่อประชาชน ผลการศึกษาพบว่า
ผลการวิ จัยชี้ ให้ เห็ นถึง ทุ นทางสั ง คมภายในที่ เกี่ ยวของกั บความเชื่ อมั่ นไว้ เนื้ อ เชื่ อ ใจ
ของชุมชน ที่มีต่อการบริหารจัดการชุมชนในพื้นที่ ชุมชนมีรูปแบบของระบบความสัมพันธ์ไว้ว่า นั้นคือ
ความรัก ก่อให้เกิดจารีตที่ดีงาม เสียสละความรักที่มีในตนเองเพื่อแบ่งปันให้ผู้อื่น ทําให้เกิดความไว้เนื้ อ
เชื่อใจ ท้ายที่สุดจึงก่อให้เกิดความสัมพันธ์ ผูกพัน และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
2) ด้านกายภาพภายนอก ดูจากองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ที่อยู่ในชุมชนและโครงสร้างทาง
สังคม ผลการศึกษาทุนทางสังคมในด้านกายภาพภายนอก ได้ข้อค้นพบดังนี้
องค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ที่อยู่ในชุมชนและโครงสร้างทางสังคมจะเน้นไปดูที่ ทุนเศรษฐกิจ
(ทุนที่เป็นเงิน กองทุน รายได้) ซึ่งมีกองทุนและโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 1. กองทุนหมู่บ้าน 2. กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 3. โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 4. โครงการแก้ไข
ความยากจน (กข.กค.) 5. กองทุนแม่ของแผ่นดิน และ6. สัมมาชีพชุมชน นอกจากกองทุนและโครงการ
ต่าง ๆ ที่สร้างรายได้แล้ว ยังมีทุนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสามารถสร้างเศรษฐกิจให้ชุมชนอย่างเช่น ตลาด
โรงเกลื อ ตลาดทรั พ ย์ มั่ นคง ตลาดสายั นต์ ตลาดเซนเตอร์ พ อยท์ ตลาดเบญจวรรณ ตลาดเดชไทย
ตลาดรัตนธรรม ตลาดรุ่งทวีพร ตลาดเจ๊ไก่ ตลาดอาภรณ์สงวนสิทธิ์ ตลาดหม้อน้ําผึ้ง ตลาด อ.สุวรรณศร
และตลาดเทศบาลตําบลป่าไร่ เป็นตลาดการค้าย่านชายแดน จําหน่ายสินค้าของประเทศเพื่อนบ้าน สินค้า
จีนแดงสินค้ามือสอง อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า แมลง ปลา ผักผลไม้ ฯลฯ
ในขณะที่การสํารวจทุนทางสังคมกับการพัฒนาชุมชน ในเชิงปริมาณผลการศึกษาจาก
การวิเคราะห์พบว่าทุนทางสังคมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วมีค่าระดับภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (X̅ = 3.86, S.D. = 1.01) และการพั ฒ นาชุ ม ชนมี ค่ า ระดั บ ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก (X̅ = 3.86,
S.D. = 1.01) นอกจากนี้ในด้านการพัฒนาชุมชนมีอีก 4 ด้านโดยสรุปผลได้ดังนี้
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ประชาชนในเขตจัดตั้ง นิคมอุ ตสาหกรรมพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิ เศษจังหวั ดสระแก้ว ทั้ง
เทศบาลตํ า บลป่า ไร่ เทศบาลตํ า บลบ้า นด่ า น องค์ ก ารบริ หารส่ วนตํ า บลท่ าข้ า ม และองค์ การบริ หาร
ส่วนตํา บลผั กขะ มีระดับการพั ฒนาชุ มชน ด้านทรัพยากรมนุ ษย์ ภาพรวมอยู่ ในระดั บมาก (X̅ = 4.25,
S.D. = 0.84) ชี้ให้เห็นว่าประชาชนในชุมชนยังได้รับการพัฒนาโดยน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงมา
ปรั บ ใช้ ใ นการดํ า รงชี วิ ต เป็ น สํ า คั ญ ด้ า นสุ ข ภาพภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก (X̅ = 3.82, S.D. = 0.93)
ด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) นักจัดการสุขภาพ ภาคีเครือข่ายอื่น ๆ เข้ามาจัดการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคตามแนวทางของแต่ละโรค ส่งผลให้ในชุมชนมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอด
บทเรียน การจัดการดูแลรักษา ผู้ป่วยในชุมชน
3.) ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก (X̅ = 3.69, S.D. = 0.94) สมาชิ ก ใน
ครอบครัวของชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อม หรือมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ชุมชนมีการจัดการขยะมูลฝอย โดยยึดหลักจั ดการขยะเป็ นศูนย์ (Zero waste)
ภาพรวมจึงอยู่ในระดับมากและด้านเศรษฐกิจชุมชน (รายได้) ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅ = 3.44,
S.D. =1.24) เนื่องจากยังขาดแนวทางการใช้จ่ายของครอบครัว (แผนชีวิตของคนในครัวเรือน) และรายได้
ยังมีเพียงช่องทางเดียวอย่างไรก็ตามภาพรวมในทุก ๆ ด้านนั้นจะเห็นว่ามีการพัฒนาไปในทิศทางและมี
น้ําหนักเดียวกัน
อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระชับและข้อเสนอแนะ
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาทุนทางสังคมในมิติของกระบวนการที่มีอยู่เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความชัดเจนและสมบูรณ์ ผู้วิจัย
ได้นําข้อมูลในเชิงปริมาณและคุณภาพ มาอภิปรายได้ดังนี้
ทุนทางสังคมในมิติของทัศนคติ จะเห็นได้ ว่า การพัฒนาชุมชนในด้า นทรัพ ยากรมนุษ ย์ อ ยู่ ใน
ระดับมาก ซึ่งเป็นผลมาจากพื้นฐานของจารีตประเพณีทางศาสนาที่ช่วยให้สังคมในชุมชนมีทุนทางสังคมใน
ด้านทัศนคติหรือปัจจัยภายในตนเองที่มีมากขึ้น นอกจากนี้ด้วยอิทธิพลจากนโยบายด้านปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ มี องค์ ประกอบสําคั ญนั้ นคื อ พื้ นฐานด้ า นคุ ณธรรมก็ มีส่วนสํ าคั ญที่ทํ า ให้ ชุมชนแห่ง นี้ มี ร ะบบ
ความคิด ระบบความคิด ความเชื่อมั่น ไว้เนื้อเชื่อใจ ของชุมชน ตลอดจนความสัมพันธ์ที่เอื้ออาทรต่อของ
คนใจชุมชน ผลการศึกษาครั้งนี้ยังมีลักษณะที่สอดคล้องกันกับของ Robert Putnam (1993) ที่ได้ศึกษา
เกี่ยวกับทุนทางสังคมของประเทศอิตาลีไว้ว่า ระดับความจําเริญทางเศรษฐกิจและคุณภาพของสถาบันใน
ภาคเหนือของอิตาลีที่มีมากกว่าภาคใต้ เป็นผลมาจากการมีระดับความเชื่อถือไว้วางใจและการเกื้อกูลกัน
(Norm of trust and reciprocity)
ส่วนทุนทางสังคมในมิติของกายภาพภายนอก จะเห็นได้ ชัดในการพัฒนาชุ มชนด้านสุ ขภาพ
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ตัวเลขเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เนื่องจากได้อิทธิพลของปัจจัย
ภายนอกที่เป็นภาคีเครือข่าย (Network) ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแลชุมชน องค์กรภาคีเครือข่าย
(Network) เหล่านี้ ส่วนใหญ่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งดูแลในพื้นที่เป็นตัวเชื่อมประสานที่สําคัญทํา
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ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาชุ ม ชนซึ่ ง เป็ นไปในทิ ศทางเดี ย วกั บ งานวิ จั ย ของ สถาบั น วิ จั ย ประชา กร
มหาวิทยาลัยมหิดล (2549) ที่ได้ทําการศึกษาเรื่องการนําทุนทางสังคมมาใช้เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและเยาวชน ผลการศึกษาพบว่า มีหลายครั้งต่อการพัฒนาที่ ต้อง
ดําเนินงานร่วมกันโดยหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน และชุมชน ดังนั้นเครือข่ายเหล่านี้หากยัง
ไม่มีการประสานการทํางานร่วมกัน ก็จะไม่เกิดพลังในการขับเคลื่อนงานด้านเยาวชนและเพื่อประโยชน์
ของเยาวชนอย่างแท้จริง
ดังนั้นในการพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งต่อชุมชนในลําดับต่อไปนั้น ควรมีแนวทางดังนี้
1) การพัฒนาฐานของมูลด้านทุนทางสังคมของชุมชนให้มีความสมบูรณ์มายิ่งขึ้น เพื่อให้ชุมชนตระหนัก
และสามารถนําทุ นทางสังคมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนา 2) การขยายผลองค์ความรู้ในข้อที่ 1
ไปสู่เยาวชนในชุมชนเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งยวด เนื่องจากวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเอกลักษณ์ของชุมชนจะได้
ก็ จากพลั ง ของเยาวชนที่ จะเติ บโตในอนาคตต่ อ ไป 3) การสร้ า งเครื อข่ า ยความร่ วมมื อ ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกเพื่อช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพที่ 3 ทุนทางสังคมของกลุ่มเครือข่ายชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
การศึกษาครั้งนี้ทําให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1) จากการพัฒนาจะเห็นได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเศรษฐกิจพิเศษมีการกําหนด
วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของการพัฒนา การพัฒนาท้องถิ่นต้องวิสัยทัศน์โดยเป็นผู้นํา สร้างพลังให้ทุกคน
ตระหนักเห็นความสําคัญกับทุ นทางสังคม ซึ่งในทุนทางสังคมจะแทรกซึมเข้าไปในนโยบายการบริ หาร
และแผนการพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากวิสัยทัศน์นั้นเอง
2) กําหนดกลไกในการดําเนินงาน ท้องถิ่นมีการสร้างการรับรู้ให้กับทุกภาคส่วนส่วนในท้อ งถิ่น
ทั้งองค์กรราชการ องค์กรภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ว่าท้องถิ่นมีทุนทางสัง คมใดอยู่ บ้าง โดยผ่ าน
กระบวนการสํารวจข้อมูล ทุนทางสังคมผ่านกระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Research
เพื่อการให้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ และสร้างความตระหนัก ในความจําเป็นของทุนทางสังคมต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น
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3) สร้า งเครื อ ข่ า ย มี พั ฒนาการในการติ ดต่ อ สื่ อ สารสร้ า งความสั ม พั นธ์ จากองค์ กรภายนอก
สร้างเครือข่ายในด้า นต่ าง ๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนของตนเอง การพัฒนาความสัมพันธ์ กับเครือ ข่ า ยที่
สามารถบูรณาการทุนทางสังคมที่ สร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็งได้ เช่น เครือข่ายกองทุนต่าง ๆ เครือข่าย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เครือข่ายต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น
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การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
ในพื้นที่เทศบาลตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

มนัส สายเสมา1
พัณณกร สอนไว1, รังสรรค์ สุคําภา1
อมรรักษ์ สวนชูผล1, พรนภา เตียสุทธิกุล1, ชาคริต ศรีทอง1
บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการบริหารท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ในกรณีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมในในพื้นที่เทศบาลตําบลท่าเกษม อําเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และ (2) มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและชุมชน
ท้ อ งถิ่ น ใน กระบวนการบริ ห ารจั ดการขยะมู ล ฝอยที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทด้ า น
สภาพแวดล้อม ลักษณะ ทางเศรษฐกิจสังคม พบว่า การสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของประธาน
ชุมชนหัวกุญแจ ชาวบ้านชุมชน หัวกุญแจ และนักวิจัยมีแนวคิดร่วมกันในการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจการ
จัดการขยะมูลฝอย และจัดทําธรรมนูญการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการบริหาร
จัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยื น แนวคิดหมู่ บ้านปลอดถังขยะ แนวคิดในการการรวบรวมขยะ
อินทรีย์จากทุกครัวเรือน หมักทําปุ๋ยอินทรีย์ที่ ศาลากลางบ้านและแจกจ่ายให้ทุกครัวเรือนใช้แทนปุ๋ยเคมี
รวมทั้งการทําน้ําหมักชีวภาพจากเศษอาหารใน ครัวเรือน (ขยะเปียก) ต่อไป
คําสําคัญ : การจัดการขยะมูลฝอย, ธรรมนูญการจัดการขยะมูลฝอย, เทศบาลตําบลท่าเกษม
ที่มาและความสําคัญ
เทศบาลตําบลท่าเกษม (ทต.) อําเภอเมือง จังหวัดเทศบาลตําบลท่าเกษม เป็นองค์กรปกครอง
ส่ วน ท้ อ งถิ่ นรู ปแบบหนึ่ ง เดิ ม เป็ น สุ ข าภิ บ าลตาพระยา และได้ รั บ การจั ด ตั้ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ
เปลี่ยนแปลงฐานะ ของสุขาภิบาลเป็ นเทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ฉบับฎี ก า
เล่มที่ 116 ตอนที่ 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม
พ.ศ.2542 แบ่งเขตการปกครองเป็น ชุมชนย่อยรวม 5 ชุมชน มีประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน
1

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
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ฝ่ายต่าง ๆ ทําหน้าที่ตัวแทนชุมชน เพื่อประสานการทํางาน ประกอบด้วย 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนกรุง
เกษม ชุมชนตลาดท่าเกษม ชุมชนวัดท่าเกษม ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ และชุมชนหัวกุญแจ
นโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ที่มีต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่
จังหวัดสระแก้ว สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ให้ความสําคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอน กับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในเขตพื้ นที่
ให้บริการการศึกษา “มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
สระแก้ว” โดยมีความมุ่งมั่นที่ จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และการพัฒนาชุมชน
ท้อ งถิ ่น ให้เ ป็น เมือ งน่า อยู ่ เพื ่อ ให้ สอดคล้อ งกับ ยุท ธศาสตร์จัง หวัด สระแก้ว ซึ่ง จัง หวัด สระแก้ว
ได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์สระแก้ว ในระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ.2557-2561) ในการเป็นเมืองแห่งความสุข
ภายใต้ “4 ดี วิถีพอเพียง ประกอบด้วย คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สิ่งแวดล้อมดี” โดยมี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสํานักกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริม สุข ภาพ
(สสส.) สํา นัก 3 จึง ได้ร ่ว มกัน ดํา เนิน การโครงการวิจ ัย และพัฒ นาสร้า งพลัง ร่ว ม ในการพัฒ นา
เป็น เมือ งน่า อยู ่ต ามหลัก เศรษฐกิจ พอเพีย งอย่า งยั ่ง ยืน ในพื ้น ที ่จัง หวัด สระแก้ว จํา นวน 42 แห่ง
เพื่อ 1) วิจัยและพัฒนาสร้าง องค์ความรู้ในการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง
2) พัฒนา นวัตกรรมการจัดการตนเองจากกระบวนการวิจัย และ3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรของชุม
ชุมท้อ งถิ่นในด้า น การวิจัยและการนํา ผลการวิจัยใช้ในกระบวนการพัฒนาสุขภาวะชุมชน โดยการ
ดําเนินงานในรูปแบบไตรภาคี เพื่อการพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ ของจังหวัด
สระแก้ว เพื่อ เป็นแนวทางสู่ก ารขยายผล สู่ก ารเป็นข้อ เสนอนโยบายสาธารณะ ภายใต้ 4 ประเด็น
หลัก คือ 1) การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม 2) เกษตรกรรมยั่ง ยืน 3) การเรียนรู้ข องเด็ก
และเยาวชน และ 4) การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน
สําหรับเทศบาลตําบลท่าเกษม เป็นชุมชนเมืองกึ่งชนบทและมีตลาดสดเอกชนมีร้านสะดวก
ซื ้อ จํา นวนมาก ซึ ่ง เป็น แหล่ง กํา เนิด ขยะมูล ฝอย ปัจ จุบัน มีป ริม าณขยะมูล ฝอยที ่เ กิด ขึ ้น จํา นวน
3.3 ตัน ต่อ วัน การเก็บ รวบรวมขยะมูล ฝอยภายในเขตพื ้น ที ่ไ ด้ป ระมาณ 3.3 ตัน ต่อ วัน ไม่ม ีข ยะ
ตกค้า ง โดยนํา ขยะมูล ฝอยที ่เ ก็บ รวบรวมไปกํา จัด ณ พื ้น ที ่ตํา บลวัฒ นานคร ซึ ่ง ดํา เนิน การโดย
เทศบาลวัฒนานคร โดยไม่เสียค่า ใช้จ่า ยในการ กําจัด แต่ในอนาคตอาจมีค่าใช้จ่าย (เทศบาลตํา บล
ท่า เกษม 2561) อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ค่า ใช้จ่า ยของ ประชาชนแต่ล ะครอบเรือ นได้ สํา หรับ
ชุม ชนหัว กุญ แจนั้น เทศบาลตํา บล ท่า เกษมจัด ถัง ขยะไว้ที่ศ าลากลางบ้า น เพีย งหนึ่ง จุดเท่า นั้น
และมีรถมาจัดเก็บขยะเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ส่วนในแต่ละครัวเรือนให้รับผิดชอบ บริหารจัดการ
ขยะกันเอง โดยรวบรวมมาทิ้งถังขยะที่เทศบาลตําบลท่าเกษมจัดเตรียมที่ศาลากลางบ้านดังกล่าว
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จากการสัม ภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและพัฒนาท้อ งถิ่น ประกอบด้ว ย
นายกเทศมนตรี ปลัด เทศบาล เจ้า หน้า ที่เทศบาล และประชาชนในพื้น ที่เ ทศบาลตํา บลท่า เกษม
(มีนาคม 2560) พบว่า ประชาชนมักประสบปัญหาขยะมูลฝอยมีปริมาณมาก ทําให้ประสบปัญหาใน
การบริหารจัดการ ขยะมูลฝอย เทศบาลไม่สามารถกําจัดขยะให้หมดไปไม่มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย
ในพื ้น ที ่ข องตนเอง ต้อ งนํา ไป ทิ ้ง และกํา จัด ขยะมูล ฝอยในจัง หวัด อื ่น ผู ้น ํา ชุม ชน ประชาชน
และคณะผู้วิจัยเล็ง เห็นถึงความเดือดร้อ นของ ประชาชนในเทศบาลตํา บลท่าเกษมด้า นปัญหาเรื่อ ง
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอันส่ง ผลต่อ สิ่งแวดล้อมของชุมชน ด้วยเหตุนี้ ผู้นําชุมชน ประชาชนใน
ชุมชน และคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ที่จะทําการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
ในพื้นที่เทศบาลตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
วัตถุประสงค์
เพื่อ ศึ กษาแนวทางการบริ หารจั ดการขยะมูลฝอยอย่ า งมี ส่วนร่ วมของชุ ม ชนในพื้ น ที่ เทศบาล
ตํ าบลท่ า เกษม อํ า เภอเมื อ งสระแก้ ว จั งหวั ดสระแก้ ว และก่ อ เกิ ด การเรี ยนรู้ ร่ ว มกั นระหว่ างนั ก วิ จั ย
และชุมชนท้องถิ่นใน กระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริ บท
ด้านสภาพแวดล้อม ลักษณะ ทางเศรษฐกิจสังคม
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2561
กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย 1) ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
2) ประธานชุ ม ชนหั ว กุ ญ แจ 3) ชาวบ้ า นชุ ม ชนหั ว กุ ญ แจ 4) ผู้ แ ทนจากหน่ ว ยงานองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้อ งถิ่ นในพื้ นที่ เทศบาลตํ าบลท่ าเกษม อําเภอเมื องสระแก้ ว จังหวัดสระแก้ ว และ 5) คณาจารย์
และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การดําเนินโครงการ
จากการสัมภาษณ์ ผู้มี ส่วนเกี่ ยวข้ อ งกั บเทศบาลตํ าบลท่ า เกษม (มีนาคม 2560) ประกอบด้ วย
นายกเทศมนตรีปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตําบล ผู้นําชุมชน และประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบล
ท่าเกษม พบว่า ประชาชนมักประสบปัญหาขยะมูลฝอยมีปริมาณมาก ทําให้ประสบปัญหาในการบริหาร
จัดการ ขยะมูลฝอย เทศบาลไม่สามารถกําจัดขยะให้หมดไป ไม่มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ของ
ตนเอง ผู้นํา ชุมชน ประชาชนในพื้นที่ และคณะผู้วิจัยเล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนในเทศบาล
ตําบลท่าเกษมด้าน ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ ผู้นําชุมชน ประชาชนใน
พื้นที่ และคณะผู้วิจัยได้ ระดมสมองมีความสนใจที่จะทําการศึกษาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมี
ส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ เทศบาลตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
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โดยคณะผู้วิจัยได้ดําเนินการเป็นขั้นตอนกระบวนการ ประกอบด้วย
4.1 ขั้นตอนการดําเนินวิธีวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 เป็นขั้นตอนของการค้นหาผู้นํา ได้แก่ ผู้นําชุมชน ผู้นําท้องถิ่น และชุมชนด้าน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และชาวบ้านของพื้นที่เทศบาลตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว และสร้างคณะกรรมการทํางานโดยเน้นหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน และมีการวางแผนร่วมกัน
ในการสร้ า งเครื อข่ า ยเพื่ อการบริ หารจั ดการขยะมู ลฝอย ท้ ายที่สุดคณะกรรมการของชุ มชนจะมี ก าร
วางแผนดําเนินการ ร่วมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ (Output) ต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 ดําเนินการ ตั้งแต่ 1) การสร้างการรับรู้และกําหนดแผนการดําเนินงาน โดยกลุ่ม
คณะกรรมการของชุมชนนําเสนอข้อตกลงในการทํางานร่วมกัน กําหนดการดําเนินกิจกรรมสร้างเครือข่าย
การ บริหารจัดการขยะมูลฝอย 2) คณะกรรมการ และนักวิจัยลงสํารวจข้อมูลปริมาณขยะ เพื่อเก็บข้อมูล
และ นําไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล และ 3) คณะกรรมการและนักวิจัยเปิดเวที ประชาคม (Focus Group)
เพื่อคืนข้อมูล จากการลงสํารวจให้กับสมาชิกในชุมชนเพื่อรับรู้และเกิดความตระหนัก และนําไปสู่ การ
ร่วมกันพัฒนา และแก้ไขปัญหาสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ขั้นตอนที่ 3 เริ่มด้วย 1) การให้ความรู้แก่ชุมชน (Knowhow) ในเรื่องของการมีจิต สํ า นึ ก
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยวิทยากรหรือผู้มีความรู้เชิงประจักษ์ โดยเน้นหลักการปฏิบัติได้จริง
และยั่งยืน 2) การประชุมกลุ่ม (Focus Group) ของกลุ่มผู้นําชุมชน เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอย 3) ร่วมกัน สังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาจากวิทยากรหรือผู้ให้ความรู้และผลที่ได้จาก
การประชุมกลุ่มของกลุ่ม ผู้นําชุมชน เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และ 4) มีการติดตาม
และประเมินผล โดยให้ชุมชนจด บันทึกการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการ คือ 1) เกิดผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้ คือ เกิดรูปแบบในการสร้าง
เครือ ข่ าย การมีส่วนร่ วมในการบริ หารจั ด การขยะมู ลฝอยพื้ น ที่ เทศบาลตํ า บลท่ า เกษม อํ า เภอเมื อ ง
สระแก้ว จังหวัด สระแก้วอย่างยั่งยืน 2) นักวิจัยและคณะกรรมการได้ข้อมูลจากการดําเนินงานนําไปสู่การ
ถอดบทเรียน และร่างรูปแบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และ 3) เปิดเวทีรับ
ฟังความคิดเห็ น ร่างรูปแบบเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและปรับปรุงไปสู่
รูปแบบที่ชัดเจน
4.2 ผู้ร่วมโครงการ ประกอบด้วย 1) นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และผู้แทนจากหน่วยงาน
ของ เทศบาลตํ า บลท่ า เกษม อํ า เภอเมื อ งสระแก้ ว จั ง หวั ด สระแก้ ว 2) ผู้ นํ า ชุ ม ชน 3) ประชาชน
หรื อ ชาวบ้ า นในพื้ นที่ เทศบาลตํ า บลท่า เกษม อํ า เภอเมื องสระแก้ ว จั ง หวั ดสระแก้ ว และ 4) นัก วิ จัย
คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐที่เห็นความสําคัญและสนับสนุนโครงการ ได้แก่ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมเทศบาลตํ า บลท่า เกษม อําเภอเมื องสระแก้ว จังหวัดสระแก้ ว ตระหนักถึ ง ปั ญหาการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยจึงจัดโครงการเชิงรุกส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ ต้น
ทาง เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ชื่อ “โครงการคัดแยกขยะต้นทางประเภทการจั ด
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อบรมทํ าฎาหมั
น้ ก ชีวภาพจากเศษอาหารในครั วเรื อ นและการคั ดแยกขยะอั นตราย(ขยะพิ ษ)” ในวั น
พฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนย่อยที่ 3 เทศบาลตําบลท่าเกษม อําเภอ
เมื อ งสระแก้ ว จั ง หวั ดสระแก้ ว โดยมี ประชาชนผู้ ส นใจเข้ า ร่ วมอบรม 100 ครั วเรื อ น โดยวิ ท ยากร
จากท้ อ งถิ่ นจั ง หวั ด สระแก้ ว บรรยายให้ ความรู้ ในเรื่ อ ง “ความรู้ เกี่ ย วกั บขยะอั น ตราย (ขยะพิ ษ )”
และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสระแก้วเพื่อสาธิตวิธีการ จัดทําน้ําหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ กิจกรรม
1) ได้แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เทศบาลตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
โดยประธานชุม ชนหั วกุ ญแจ ชาวบ้ า นชุ มชนหั วกุ ญแจ และนัก วิ จัยมี แ นวคิ ดร่ วมกั นของในการจั ด ตั้ ง
กองทุน ฌาปนกิจการจัดการขยะมูลฝอย และจัดทําธรรมนูญการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นอีกแนวทาง
หนึ่งในการ บริหารจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน แนวคิดหมู่บ้านปลอดถังขยะ แนวคิดในการการ
รวบรวมขยะ อินทรีย์จากทุกครัวเรือน หมักทําปุ๋ยอินทรีย์ที่ศาลากลางบ้านและแจกจ่ายให้ทุกครัวเรือนใช้
แทนปุ๋ยเคมี รวมทั้งการทําน้ําหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน (ขยะเปียก) ต่อไป
2) ได้การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประธานชุมชนหัวกุญแจ ชาวบ้านชุมชนหัวกุญแจ และนักวิ จัย
ใน กระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทด้านสภาพแวดล้ อม
ลักษณะ ทางเศรษฐกิจสังคม โดย ประธานชุมชนหัวกุญแจ และชาวบ้านชุมชนหัวกุญแจ ในพื้นที่เทศบาล
ตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
3) ได้ นัก วิ จั ย ท้ อ งถิ่ น ที่ มี คุ ณภาพและพั ฒ นาสมาชิ ก ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ให้ ส ามารถเป็ น นั ก วิ จั ย ซึ่ ง
สามารถแก้ไขปัญหาของตนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
อภิปรายผล
ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน สถาบันการศึกษาสามารถเข้าไปหนุนเสริมด้านการให้
องค์ความรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นประโยชนต่อประธานชุมชนหัวกุญแจ และชาวบ้านชุมชน
หัว กุญแจ ในพื้นที่ และองค์ความรู้ในการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจการจัดการขยะมูลฝอย และธรรมนูญการ
จัดการ ขยะมูลฝอยชุ มชน เป็นต้ น เพื่อกระตุ้นให้ เกิ ดการมี ส่วนร่ วมในการบริ หารจั ดการขยะมู ลฝอย
ในชุมชนมากขึ้น เป็นการสนับสนุนให้มีการบูรณาการการทํางานร่วมกันมากขึ้น และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
การบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยอย่างมี ส่วนร่วมอย่างยิ่ง ยืน การเชื่อมโยงการบริหารจัดการขยะเข้ า ไป
เกี่ยวข้องกับเรื่องความ เป็นอยู่ในชีวิตประจําวัน ในด้านการบริหารจัดการขยะมีส่วนช่วยในการเพิ่มรายได้
หรือลดรายจ่าย การคัด แยกขยะต้นทาง การคัดแยกขยะอันตราย(ขยะพิษ) แนวคิดหมู่บ้านปลอดถังขยะ
แนวคิ ดในการการรวบรวม ขยะอิ นทรี ย์ จากทุ กครัว เรื อ น หมั กทํ า ปุ๋ ยอิ นทรี ย์ที่ศ าลากลางบ้ า นและ
แจกจ่ายให้ทุกครัวเรือนใช้แทนปุ๋ยเคมี และการทําน้ําหมักชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน (ขยะเปียก)
ต่อไป
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ประโยชน์ที่ได้รับ
1) ได้แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เทศบาลตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
2) ได้ การเรี ยนรู้ ร่วมกั นระหว่ า งนั ก วิ จัยและชุ มชนท้ องถิ่ นในกระบวนการบริ หารจั ดการขยะ
มูลฝอย ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทด้านสภาพแวดล้อม ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม
3) ได้ นัก วิ จั ย ท้ อ งถิ่ น ที่ มี คุ ณภาพและพั ฒ นาสมาชิ ก ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ให้ ส ามารถเป็ น นั ก วิ จั ย ซึ่ ง
สามารถ แก้ไขปัญหาของตนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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การบริหารจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

พัณณกร สอนไว1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วม
ของชุมชน (2)เพื่อเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและชุมชนท้องถิ่นในกระบวนการบริหารจั ดการ
ขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกั บบริบทด้านสภาพแวดล้อม ลักษณะทางเศรษฐกิจสัง คม
และ (3)เพื่อ สร้ า งนั ก วิ จัย ท้ อ งถิ่ นที่ มีคุ ณภาพและพั ฒ นาสมาชิ ก ชุ มชนท้ องถิ่ นให้ สามารถเป็ นนั ก วิ จั ย
ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาของตนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ผลการวิจัยพบว่า
แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วม พบว่า ด้วยบริบทของชุมชนที่เปลี่ยนแปลง
ไปส่งผลให้ในชุมชนมีแนวโน้มขยะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เกิดจากครัวเรือนเอง การนําขยะจากที่อื่น
มาทิ้งในชุมชน การไม่คัดแยกขยะก่อนทิ้ง และขาดการจัดเก็บที่ดีของหน่วยงานรัฐ ซึ่งความต้องการในการ
จัดการขยะ พบว่า สิ่งที่มีความต้ องการให้ ดํา เนิ นการมากที่ สุด คือ 1.ให้ อบต.มาจั ด เก็ บขยะในพื้ น ที่
2.อยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมกิจกรรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือนและ
จัดกิจกรรมส่งเสริมอื่น ๆ และ 3.ให้อบต. จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อถังขยะให้ชุมชนเพิ่มขึ้น
สําหรับการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและชุมชนท้องถิ่นในกระบวนการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทด้านสภาพแวดล้อม ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม พบว่า ควร
มีวิธีการดังนี้คือ 1. ด้านการลดปริมาณขยะจากแหล่งกําเนิดโดย การให้ครัวเรือนควรใช้ถุงผ้าแทนการใช้
ถุงพลาสติก หรือนําถุงพลาสติกกลับมาใช้ ใหม่ การให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องร่วมสนั บสนุนด้านความรู้
เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะจากครัวเรือน หรือวิธีการแปรรูปขยะเพื่อให้เกิดมูลค่าหรือนํากลับมาใช้ ใหม่
การรณรงค์อย่างต่อเนื่องในเรื่องการคัดแยกมูลฝอยและการทิ้งมูลฝอย และการให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดเก็บขยะอย่างสม่ําเสมอ และมีการกําหนดจุดทิ้งมูลฝอยของชุมชน 2. ด้านการคัดแยกขยะใน
1

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
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ครั ว เรื อ น ควรให้ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งสนั บ สนุ น ด้ า นความรู้ เ กี่ ย วกั บการคั ดแยกขยะ และให้ อ ปท.
เพิ่มจํานวนถังขยะ และกําหนดจุดทิ้งขยะอย่างพอเพียงต่อความต้องการและความเหมาะสม 3.ด้านอื่น ๆ
ควรมีก ารจั ด การประกวด “หน้า บ้ า นหน้ ามอง” และให้ มีก ารพู ดคุ ยและหาแนวทางร่ วมกั นกั บ ภาคี
เครือข่ายอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง
และจากกระบวนการวิจัยชุมชนที่เกิดขึ้น เป้าหมายสําคัญประการหนึ่งของการวิจัยคือการสร้าง
ความยั่งยืนให้เกิดขึ้น โดยการสร้างนักวิจัยในพื้นที่ที่เป็นคนภายในชุมชนหรือบุคลากรจากหน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ ซึ่งในชุมชนบ้านหนองนกกระเรียนเกิดนักวิจัยชุมชนคือ นายสิมมา ผุดผ่อง
คําสําคัญ : ขยะมูลฝอย, การมีส่วนร่วม
ความเป็นมาของปัญหา
ปัจจุบัน เรียกได้ว่าปัญหาขยะไม่ใช่เรื่องใหม่สําหรับคนไทยและคนทั่วโลกอีกต่อไป เนื่องจากมี
การรณรงค์จากหน่วยงานต่าง ๆ มาเป็นเวลายาวนานเพื่อปลูกฝั่งจิตสํานึกการอนุรักษ์การใช้ทรัพยากรให้
คุ้มค่าที่สุด สู่การปฏิบัติจริง ผ่านแนวคิด “3R” (Reduce Reuse Recycle) “ใช้น้อย ใช้ซ้ํา นํากลับมาใช้
ใหม่” แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยก็ยังคงมีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี จากรายงานสถานการณ์
ขยะมูลฝอยชุมชนในประเทศไทยปี 2559 โดยกรมควบคุมมลพิษ พบว่า มีขยะรวมทั้งประเทศกว่า 27.06
ล้านตันต่อปี หรือประมาณ 74,130 ตันต่อวัน เฉลี่ย 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน โดยแบ่งประเภทขยะเป็น
ขยะอินทรีย์ 64% ขยะรีไซเคิล 30% ขยะอันตราย 3% และขยะทั่วไป 3%
ปัญหาการจัดการขยะมีแนวคิด Zero Waste คือการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ขยะเหลือศูนย์หรือไม่มีขยะนั้นเอง หลักการของ Zero Waste อาจไม่มีอะไรแปลก
ใหม่มากนัก โดยยังคงยึดหลักการ 3R ข้างต้น แต่จะเพิ่ม 1A เข้ามา กลายเป็น “1A3R” ซึ่งประกอบด้วย
Avoid หลีกเลี่ยงใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดขยะ Reduce ใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะให้น้อยลง Reuse การนํากลับมา
ใช้ซ้ํา และ Recycle การนํากลับมาใช้ใหม่
ในอดีต “สระแก้ว” มีฐานะเป็นตําบลขึ้นอยู่ในการปกครองของอําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดกบินทร์
บุรี ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ได้รับการยกฐานะเป็นจังหวัด เป็นจังหวัดลําดับที่ 74 ของประเทศไทย
(สํ านั กงานจั ง หวั ดสระแก้ ว, 2558) ในพื้ นที่ ขององค์ก ารบริ หารส่ วนตํ า บลส่ วนมากเป็ นพื้ น ที่ สํ า หรั บ
เพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการตามลําดับ ลักษณะชีวิตประจําวันของคนในชุมชนมีการ
จับจ่ายใช้ สอยเครื่ องอุ ปโภคบริโภคซึ่ง บรรจุภั ณฑ์ ที่หุ้มห่ อวัสดุ ที่ นํามาอุ ปโภคบริโภคจึ ง เป็ นวัสดุ ที่ ไม่ มี
ประโยชน์ใช้สอยและได้กลายเป็นขยะจํานวนมาก โดยเฉลี่ยเป็นปริมาณ 3,300 กิโลกรัมต่อวัน
นโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ที่มีต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้ นที่
จั งหวั ดสระแก้ ว สภามหาวิ ทยาลั ยมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถั มภ์ จั ง หวั ด
ปทุมธานี มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น และการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้
เป็ นเมื องน่า อยู่ เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บยุ ทธศาสตร์ จัง หวั ดสระแก้ ว ซึ่ ง จั ง หวั ดสระแก้ ว ได้ กํา หนดแผน
ยุทธศาสตร์สระแก้ว ในระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ.2557-2561) ในการเป็นเมืองแห่งความสุข ภายใต้ “4 ดี วิถี
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พอเพียง ประกอบด้วย คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สิ่งแวดล้อมดี” โดยมี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสํานักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 3 สํานัก จึงได้ร่วมกัน
ดําเนินการโครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จํานวน 42 แห่ง เพื่อ 1) วิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ในการจัดการ
ตนเองของชุมชนท้องถิ่นโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง 2) พัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองจากกระบวนการวิจัย
3) พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรของชุ ม ชุ ม ท้ อ งถิ่ น ในด้ า นการวิ จั ย และการนํ า ผลการวิ จั ย ใช้ ใ น
กระบวนการพัฒนาสุขภาวะชุมชน โดยการดําเนินงานในรูปแบบไตรภาคี เพื่อการพัฒนาสร้างพลังร่วมใน
การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ ของจังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นแนวทางสู่การขยายผลสู่การเป็นข้อเสนอนโยบาย
สาธารณะ ภายใต้ 4 ประเด็นหลัก คือ 1) การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม 2) เกษตรกรรมยั่งยืน
3) การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 4) การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน
จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบล และประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าเกษม พบว่า ประชาชนมักประสบปัญหาขยะมูลฝอยมีปริมาณมาก ทําให้ประสบปัญหาในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือประชาชนขาดจิตสํานึกยัง
ไม่มีการคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภทซึ่งทําให้ไม่สามารถกําจัดขยะให้หมดไปไม่มีสถานที่กําจัดขยะมูล
ฝอยในพื้นที่ของตนเอง ต้องนําไปทิ้ง และกําจัดขยะมูลฝอยในจังหวัดอื่น ผู้วิจัยและประชาชนในชุมชนจึง
เล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเกษม ด้านปัญหาเรื่องการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย จากข้อความข้างต้นผู้วิจัยและประชาชนในชุมชนจึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเกษม อําเภอ
เมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
2. เพื่อเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและชุมชนท้องถิ่นในกระบวนการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทด้านสภาพแวดล้อม ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม
3. เพื่อสร้างนักวิจัยท้องถิ่นที่มีคุณภาพและพัฒนาสมาชิกชุมชนท้องถิ่นให้สามารถเป็นนักวิจัยซึ่ง
สามารถแก้ไขปัญหาของตนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
การวิจัยนี้มีระยะเวลาดําเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2561
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กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในตําบลท่าเกษม ตําบลท่าเกษม อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
การดําเนินโครงการ
การวิจัยและกระบวนการในครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผู้ให้
ข้อมูลได้แก่ ผู้นําที่เกี่ยวข้องบ้านหนองนกกระเรียน ประกอบไปด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลท่าเกษม รวมทั้งสิ้น 8 คน โดยดําเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลวิจัยด้วยแบบ
การประชุมกลุ่ม (Focus group) การสัมภาษณ์เชิงลึ ก และใช้เครื่องมือการวิ จัยชุมชนประกอบไปด้ วย
ต้นไม้ปัญหา ทําเนียบผู้รู้ โอ่งชีวิต ปฏิทินการผลิตและฤดูกาลซึ่งผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง และนําข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
สรุปผลการดําเนินงาน
จากผลการวิ จัย พบว่ า การบริ หารจั ดการขยะมู ลฝอยในชุ ม ชนบ้ า นท่ า เกษมที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพ
และ สอดคล้ องกั บบริ บทสภาพแวดล้ อ ม ลั กษณะทางเศรษฐกิ จสั ง คม จากการสนทนากั บผู้ นํา ชุ ม ชน
และประชาชนในชุมชนได้ทําให้ปริมาณขยะลดลงจากจํานวน 3,300 กิโลกรัมต่อวัน ลดลงเหลือประมาณ
2,000 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งจําแนกตามด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. ผลการศึ กษาแนวทางการบริหารจัดการขยะมู ลฝอยอย่างมี ส่ว นร่วมของชุ มชนในพื้ น ที่
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
จากการวิ เ คราะห์ ชุ ม ชนด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ต้ น ไม้ ปั ญ หา (Problem Tree) ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ กํ า หนด
รายละเอียดของต้นไม่ปัญหาออกเป็น 3 ประเด็น โดยอาศัยองค์ประกอบหลักของต้นไม้ 3 ส่วนคือ ส่วนที่
1 ลําต้น หมายถึง ปัญหาหลัก ส่วนที่ 2 โคน/ราก หมายถึง สาเหตุของปั ญหา และส่วนที่ 3 ใบหรือผล
หมายถึง ผลกระทบ โดยผู้วิจัยได้กําหนดประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาขยะในชุมชน ซึ่งจากการแสดงความ
คิดเห็นและการให้ข้อมูลสําคัญผ่านเครื่องมือดังกล่าวสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ลําต้นซึ่งหมายถึงปัญหาสําคัญ ซึ่งจากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่าปัญหาสําคัญ ที่ คน
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ปัญหาเรื่องการไม่มีหน่วยงานเข้ามาจัดการขยะในชุมชน
รองลงมาคือ การทิ้งขยะไม่เป็นที่ และการไม่ร่วมกันดูและสภาพแวดล้อมในชุมชน ตามลําดับ
ส่วนที่ 2 โคน/ราก หมายถึงสาเหตุ ของปั ญหา ซึ่งส่วนใหญ่มี ความเห็ นว่า เกิ ดจากการที่ ค นใน
ชุมชนทิ้งขยะไม่เป็นที่ เป็ นทาง รองลงมาคือการไม่ครัวเรือนไม่คัดแยกขยะ และการที่องค์กรปกครอง
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้เข้ามาจัดการขยะในพื้นที่อย่างจริงจัง
ส่ วนที่ 3 ใบ/ผล ซึ่ ง หมายถึ ง ผลกระทบ ซึ่ ง จากการเก็ บรวบรวมข้อ มูลพบว่า ส่ วนใหญ่เ ห็ นว่ า
ผลกระทบทีเกิดในชุมชนคือผลกระทบทางสุขภาพเช่นเชื้อโรค รองลงมาคือทัศนียภาพของชุมชนไม่ดี
และนอกจากนี้ นักวิจัยได้สอบถามเพิ่มเติมจากผู้ให้ข้อมูลท่านหนึ่งซึ่งกล่าวว่า “ไม่มีรถเก็บขยะ
เข้ามาเลย เพราะมันไกลเกินไป” ส่งผลให้ชุมชนจะต้องหาวิธีจัดการขยะด้วยตนเอง
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นอกจากนี้ยังมีผลที่เกิดขึ้นจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสําคัญมีความคิดเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1.) สภาพปัญหาของขยะมูลฝอย พบว่า ในชุมชนมีแนวโน้มขยะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เกิด
จากครัวเรือนเอง อีกทั้งยังพบว่ามีการนําขยะจากที่อื่นมาทิ้งในชุมชน เนื่องจากเป็นเส้นทางหลักของการ
สัญจรเพื่อเข้าไปยังตัวจังหวัด รวมถึงไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และขาดการจัดเก็บที่ดีของหน่วยงานรัฐ
2.) ความต้ อ งการในการจั ดการขยะ พบว่า สิ่ ง ที่ มี ความต้ องการให้ ดํ า เนิ น การมากที่ สุด คื อ
1.ให้ อบต.มาจั ด เก็ บ ขยะในพื้ น ที่ เนื่อ งจากปั จ จุ บั นไม่ ไ ด้ มี ก ารเข้ า มาจั ดเก็ บในพื้ น ที่ เลย 2.อยากให้
หน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมกิจกรรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือนและจัดกิจกรรม
ส่งเสริมอื่น ๆ เช่น โครงการหน้าบ้านหน้ามอง 3.ให้ อบต.จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อถังขยะให้ชุมชน
เพิ่มขึ้น
2. ผลของการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและชุมชนท้องถิ่นในกระบวนการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทด้านสภาพแวดล้อม ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม
จากการเก็ บรวมรวมข้ อมู ลและการประชุ มกลุ่ ม(Focus group) รวมกับกลุ่ ม ผู้ให้ ข้อมูล สํ าคั ญ
พบว่ามีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ซึ่งสามรถสรุปความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยในชุมชนบ้านหนองนกกระเรียน หมู่ที่ 5 ได้จําแนกตามด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. ด้านการลดปริมาณขยะจากแหล่งกําเนิด
1.1 ครัวเรือนควรใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก หรือนําถุงพลาสติกกลับมาใช้ใหม่
1.2 ให้ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งร่ ว มสนั บ สนุ น ด้ า นความรู้ เ กี่ ย วกั บการลดปริ ม าณขยะจาก
ครัวเรือน หรือวิธีการแปรรูปขยะเพื่อให้เกิดมูลค่าหรือนํากลับมาใช้ใหม่
1.3 รณรงค์อย่างต่อเนื่องในเรื่องการคัดแยกมูลฝอยและการทิ้งมูลฝอย
1.4 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บขยะอย่างสม่ําเสมอ และมีการกําหนดจุดทิ้งมูลฝอย
ของชุมชน
2. ด้านการคัดแยกขยะในครัวเรือน
2.1 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนด้านความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
2.2 ให้ อปท. เพิ่มจํานวนถังขยะ และกําหนดจุดทิ้งขยะอย่างพอเพียงต่อความต้องการและ
ความเหมาะสม
3. ด้านอื่น ๆ
3.1 มีการจัดการประกวด “หน้าบ้านหน้ามอง”
3.2 ให้ มีก ารพู ดคุ ยและหาแนวทางร่วมกั น กั บภาคี เครื อข่ า ยอื่ น ๆ เพื่ อให้ เกิ ดการพั ฒ นา
รูปแบบการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง
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3. ผลการสร้ างนั กวิ จัย ท้องถิ่นที่มีคุณภาพและพั ฒนาสมาชิ กชุมชนท้องถิ่ นให้ สามารถเป็ น
นักวิจัย ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาของตนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
จากการกระบวนการวิจัยชุมชนที่เกิดขึ้น เป้าหมายสําคัญประการหนึ่งของการวิจัยคือการสร้าง
ความยั่งยืนให้เกิดขึ้น โดยการสร้างนักวิจัยในพื้นที่ที่เป็นคนภายในชุมชนหรือบุคลากรจากหน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ ซึ่งในชุมชนบ้านหนองนกกระเรียนเกิดนักวิจัยชุมชนคือ นายสิมมา ผุดผ่อง
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาการบริหารจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ครั้งนี้ ได้นําแนวคิด Zero Waste คือการหมุนเวียน
ทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ขยะเหลือศูนย์หรือไม่มีขยะนั้นเอง หลักการของ
Zero Waste สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
จากผลการวิจัยพบว่า สาเหตุสําคัญของปัญหาขยะเริ่มต้นจากการที่ชาวบ้านไม่มีการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือนก่อนจะนํามาทิ้ง ซึ่งขยะบางอย่างสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ เมื่อไม่คัดแยกแล้วนั้น ขยะทุก
ชั้นก็จะนํามาทิ้งรวมกันซึ่งมีจํานวนมาก ซึ่งบางครั้งก็มีการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง และอีกส่วนหนึ่งเกิด
จากการที่ อบต.ไม่สามารถบริหารจัดการขยะในชุมชนได้อย่างทั่วถึงเนื่องจากมีหลายหมู่บ้านและแต่ละ
หมู่ บ้า นก็ มีพื้ นที่ ห่า งกั นมาก ซึ่ ง สาเหตุ ทั้งหมดนี้ จึง ส่ ง ผลต่ อ ปั ญหาขยะในชุ ม ชนมีจํา นวนมากในที่ สุ ด
โดยขยะนี้เองส่งผลกระทบต่อการเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคในชุมชน ส่งผลต่อทัศนียภาพที่ไม่ดี และสุดท้ายก็
จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนเองทั้งร่างกายและจิตใจ
ซึ่ ง ความต้ อ งการในการจั ด การขยะ พบว่ า สิ่ ง ที่ มี ค วามต้ อ งการให้ ดํา เนิ น การมากที่ สุ ด คื อ
1. ให้ อบต.มาจั ดเก็ บขยะในพื้ นที่ เนื่ อ งจากปั จจุ บัน ไม่ ไ ด้ มีก ารเข้ า มาจั ดเก็ บในพื้ นที่ เลย 2.อยากให้
หน่วยงานภาครัฐเข้ามาส่งเสริมกิจกรรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือนและจัดกิจกรรม
ส่งเสริมอื่น ๆ เช่น โครงการหน้าบ้านหน้ามอง 3.ให้ อบต.จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อถังขยะให้ชุมชน
เพิ่มขึ้น
2. การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและชุมชนท้องถิ่นในกระบวนการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทด้านสภาพแวดล้อม ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม
จากผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนบ้านหนองนกกระเรียน หมู่ที่ 5 ที่มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทด้านสภาพแวดล้อม ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมจากที่ปริมาณขยะ
ลดลงจากจํานวน 3,300 กิโลกรัมต่อวัน ลดลงเหลือประมาณ 2,000 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งจําแนกตามด้าน
ต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. ด้านการลดปริมาณขยะจากแหล่งกําเนิดโดย 1) การให้ครัวเรือนควรใช้ถุงผ้าแทนการ
ใช้ถุงพลาสติก หรือนําถุงพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ 2) การให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนด้านความรู้
เกี่ยวกับการลดปริมาณขยะจากครัวเรือน หรือวิธีการแปรรูปขยะเพื่อให้เกิดมูลค่าหรือนํากลับมาใช้ ใหม่
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3) รณรงค์อย่างต่อเนื่องในเรื่องการคัดแยกมูลฝอยและการทิ้งมูลฝอย และ 4) ให้องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นจัดเก็บขยะอย่างสม่ําเสมอ และมีการกําหนดจุดทิ้งมูลฝอยของชุมชน
2. ด้านการคัดแยกขยะในครัวเรือน 1) ให้หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้องสนั บสนุนด้า นความรู้
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 2) ให้ อปท. เพิ่มจํานวนถังขยะ และกําหนดจุดทิ้งขยะอย่างพอเพียงต่อความ
ต้องการและความเหมาะสม
3. ด้านอื่น ๆ 1) มีการจัดการประกวด “หน้าบ้านหน้ามอง” 2) ให้มีการพูดคุยและหา
แนวทางร่วมกันกับภาคีเครือข่ายอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
สอดคล้องกับกรมควบคุมมลพิษ (2547, หน้า 11-14) ที่ได้เสนอแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบ
วงจรว่าเป็นการเน้นรูปแบบของการวางแผนจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่จะต้องส่งเข้าไปทําลายด้วยระบบต่าง ๆ ให้น้อยสุดโดยมีกิจกรรมโครงการนําขยะมู ลฝอย
กลับมาใช้ใหม่ เช่นโครงการทําปุ๋ยน้ํา ปุ๋ยอีเอ็ม ขยะหอม ปุ๋ยหมัก โครงการธนาคารวัสดุเหลือใช้
3. การสร้างนักวิจัยท้องถิ่นที่มีคุณภาพและพัฒนาสมาชิกชุมชนท้องถิ่นให้สามารถเป็นนักวิจัย
ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาของตนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
จากการกระบวนการวิจัยชุมชนที่เกิดขึ้น เป้าหมายสําคัญประการหนึ่งของการวิจัยคือการสร้าง
ความยั่งยืนให้เกิดขึ้น โดยการสร้างนักวิจัยในพื้นที่ที่เป็นคนภายในชุมชนหรือบุคลากรจากหน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ ซึ่งในชุมชนบ้านหนองนกกระเรียนเกิดนักวิจัยชุมชนคือ นายสิมมา ผุดผ่อง
ซึ่งสอดคล้องกับเพ็ญประภา ภัทรานุกรม (2560, หน้า 153) ได้กล่าวว่าการวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นการเปิด
โอกาสให้ชาวบ้านได้เป็นนักวิจัยอย่างแท้จริง ได้เรียนรู้กระบวนการหาคําตอบได้คิดวิเคราะห์สถานการณ์
ชุมชนอย่างจริงจัง เกินวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาของตนเองด้วยงานวิจัยอันเป็นรากฐานสําคัญในการสร้าง
ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ประชาชนในชุมชนมีแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าเกษม อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
2. ประชาชนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิ จัยและชุมชนท้องถิ่นในกระบวนการ
บริหารจั ดการขยะมู ลฝอยที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพและสอดคล้ องกั บบริ บทด้ า นสภาพแวดล้ อม ลักษณะทาง
เศรษฐกิจสังคม
3. มีนักวิจัยท้องถิ่นที่มีคุณภาพและพัฒนาสมาชิกชุมชนท้องถิ่นให้สามารถเป็นนักวิจัย ซึ่งสามารถ
แก้ไขปัญหาของตนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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ตัวแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

รังสรรค์ สุคําภา1
อมรรักษ์ สวนชูผล2, พัณณกร สอนไว 3
มนัส สายเสมา1, ชาคริต ศรีทอง4, พรนภา เตียสุทธิกุล2
บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแบบการบริหารท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนใน
กรณีการจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมในในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จากการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของประชาชนในพื้นที่ศึกษา พบว่า
การสร้างกระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกั นทํ า ให้ เกิ ดเครือ ข่า ยการจั ดการขยะในระดั บองค์การปกครองส่ วน
ท้องถิ่น โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานหลัก เพื่อเชื่อมโยงเครือข่า ยการ
จัดการขยะมูลฝอยไปแต่ละชุมชน โดยมีนักวิจัยในระดั บชุม ชน หรือระดับหมู่บ้าน เป็นผู้ประสานงาน
และสร้างความตระหนักรู้ต่อบทบาทของคนในชุมชนในการจัดการขยะ นอกจากนั้น การจัดการขยะให้
เกิดผลในทางปฏิบัติควรใช้กลยุทธ์กระตุ้นแอบแฝงอยู่เบื้องหลังและเชื่อมโยงการจัดการขยะเข้ากับทุนของ
ชุมชนที่มีอยู่ก่อนหน้าและต้องสะท้อนให้เห็นว่าการจัดการขยะเกี่ยวข้องกับเรื่องความกินดีอยู่ดีอย่างไร
คํ า สํ า คั ญ : ตั ว แบบการบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอย, การมี ส่ วนร่ ว ม, การพั ฒ นาของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ,
จังหวัดสระแก้ว

1

รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
4
การจัดการนวัตกรรมการค้า วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2
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ความเป็นมาของปัญหา
นโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ที่มีต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้ นที่
จั งหวั ดสระแก้ ว สภามหาวิ ทยาลั ยมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถั มภ์ จั ง หวั ด
ปทุมธานี ให้ความสําคัญกับการบูรณาการการเรียนการสอน กับการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นในเขตพื้ นที่
ให้บริการการศึกษา “มหาวิทยาลั ยมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัมภ์ จัง หวั ด
สระแก้ ว” โดยมี ค วามมุ่ ง มั่ นที่ จะเสริ มสร้ า งความเข้ มแข็ งให้ แก่ ชุม ชน ท้ อ งถิ่ น และการพั ฒนาชุ ม ชน
ท้องถิ่นให้เป็ นเมืองน่าอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว (สํานักงานจังหวัดสระแก้ ว,
2560) ซึ่งจังหวัดสระแก้ว ได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์สระแก้ว ในระยะ 5 ปี (ปี พ.ศ.2557-2561) ในการ
เป็นเมืองแห่งความสุข ภายใต้ “4 ดี วิถีพอเพียง ประกอบด้วย คนดี สุขภาพดี รายได้ดี สิ่งแวดล้อมดี”
(สาธารณะสุขจังหวัดสระแก้ว 2559) โดยมี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับสํานักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานัก 3 จึงได้ร่วมกันดําเนินการโครงการวิจัย
และพัฒนาสร้างพลั งร่ วมในการพั ฒนาเป็ นเมื องน่าอยู่ตามหลั ก เศรษฐกิ จพอเพี ยงอย่ างยั่ งยื นในพื้ น ที่
จังหวัดสระแก้ว จํานวน 42 แห่ง เพื่อ 1) วิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ในการจัดการตนเองของชุมชน
ท้ อ งถิ่ นโดยใช้ พื้ นที่ เป็ น ตั ว ตั้ ง 2) พั ฒนานวั ตกรรมการจั ดการตนเองจากกระบวนการวิ จัย 3) พั ฒนา
ศักยภาพบุคลากรของชุมชุมท้ องถิ่นในด้านการวิจัยและการนําผลการวิจัยใช้ในกระบวนการพัฒนาสุ ข
ภาวะชุมชน โดยการดําเนินงานในรูปแบบไตรภาคี เพื่อการพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมือง
น่าอยู่ ของจังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นแนวทางการขยายผลสู่การเป็ นข้อเสนอนโยบายสาธารณะ ภายใต้
4 ประเด็นหลัก คือ 1) การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม 2) เกษตรกรรมยั่งยืน 3) การเรียนรู้
ของเด็กและเยาวชน 4) การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน เป็นต้น
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เป็นอีกพื้นที่เป้าหมาย
ในการดําเนินวิจัยครั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น พบว่า
ประชาชนมักประสบปัญหาขยะมูลฝอยมีปริมาณมาก ทําให้ประสบปัญหาในการบริหารจัดการขยะมู ล
ฝอย องค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถกําจัดขยะให้หมดไปไม่มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ ของ
ตนเอง ต้องนําไปทิ้ง และกําจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่อื่น ถึงแม้ว่าในระดับจังหวัด มีความพยายามในการ
แก้ปัญหาขยะมูลฝอย โดยเน้นไปที่ภาครัฐในการจัดการขยะเห็นได้จากการอนุมัติโครงการสร้างศูนย์กําจัด
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ซึ่งเป็นการจัดการปลายน้ําของขยะ และมีความจําเป็นในอีกระดับหนึ่ง อย่างไร
ก็ตาม การจัดการขยะควรที่จะดําเนินการครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา งานวิจัยฉบับนี้
จะเน้นสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการขยะโดยชุมชน ในแรกเริ่มก่อนที่จะส่งไป
กําจัดโดยหน่วยงานภาครัฐ (สํานักงานจังหวัดสระแก้ว, 2559)
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จาการพูดคุย สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มกับประชาชนในชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทําให้ เห็น
ปัญหาร่วมกันว่าจะดําเนินการอย่างไรเพื่อให้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเกิดการมีส่วนร่วมในระดั บ
ชุมชน และเป็ นไปในทิ ศ ทางที่ อ ย่ างยั่ งยื น โดยเน้ นไปที่ การสร้ า งเครื อ ข่า ยการจั ดการขยะในเบื้ องต้ น
เพื่อแสวงหาแนวทางที่ เหมาะสมและเข้า กั บบริ บ ทของชุมชนนั้น ๆ ด้วยเหตุ นี้ จึงมีความจํา เป็ นอย่ า ง
ยิ่งยวดในการแสวงหาแนวทางเพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยในขั้นแรกเริ่มของงานวิจัยต้องการ
ศึกษาตัวแบบและแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและชุมชนท้องถิ่นในกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับบริบทด้านสภาพแวดล้อม ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม
วิธีดําเนินการวิจัย
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2559-กันยายน 2561
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร สําหรับประชากรที่ใช้ วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มประชาชนที่อาศั ยอยู่ ในเขตบริการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง จํานวน 13,275 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครัวเรือนที่อยู่ในเขตให้บริการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง จํานวน
100 คน/ครัวเรือน
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานระดับ อบต. ผู้นําชุมชน และ อสม. ของแต่ละ
ชุมชน
เครื่องมือที่ใช้ในการสํารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถาม (questionnaire) เรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
ใช้ เพื่ อ เก็ บข้ อ มู ลรายครั วเรื อนของชุม ชน ในด้ า นความรู้ เกี่ ยว ความคิ ด และในทางปฏิ บัติข องผู้ ต อบ
แบบสอบถามในระดับครัวเรือน ใช้สําหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับครัวเรือน
แบบสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก (in-depth interview) สํา หรั บผู้ กํ า หนดนโยบาย ผู้ นํา ชุ ม ชน หรื อกลุ่ ม
ต่าง ๆ โดยจะถามเจาะไปที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการจัดการขยะในอดีต ปัจจุบัน และแผนที่
จะดําเนินการในอนาคต ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นรายบุคคลใช้คําถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ให้ข้อมูล
ได้แสดงความคิ ดเห็น เพื่อให้สามารถทราบถึงความคิดเห็ นหรือความรู้ สึกในแง่มุมต่าง ๆ ที่อาจจะอยู่
นอกเหนื อจากการคาดคะเน การใช้คําถามปลายเปิ ดจะสามารถให้คํา ตอบได้ก ว้างและลึกกว่า การใช้
คําถามแบบปลายปิด (สุภางค์ จันทวานิช, 2550)
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การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล และประเมินติดตามโครงการ
1. สําหรับข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม เพื่อวัดระดับความตระหนักรู้คนในชุมชน โดยคณะผู้วิจัย
นําแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาดําเนินการ ดังนี้ 1) การตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยผู้วิจัยตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามและแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก 2) การลงรหัส (Coding)
นําแบบสอบถามที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหัสตามที่ได้กําหนดไว้ 3) การประมวลข้อมูลที่ลงรหั สแล้ว
โดยใช้โปรแกรมสถิ ติสํา เร็ จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ คํานวณคะแนนและการแปรผลด้ว ยสถิ ติ
พื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สําหรับแบบสอบถามที่เป็นปลายเปิด ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
3. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์กับผู้ให้ ข้อมู ล
หลักเป็นรายบุคคลใช้ คําถามปลายเปิดและให้ผู้ถูกสัมภาษณ์แ สดงความคิ ดเห็ น ผู้วิจัย สังเกต และจด
บันทึกข้อความคิดเห็นในแง่มุมต่าง ๆ ที่อาจจะนอกเหนือจากการคาดคะเน การใช้คําถามปลายเปิ ดจะ
สามารถให้คําตอบได้กว้างและลึกกว่าการใช้คําถามแบบปลายปิด (สุภางค์ จันทวานิช, 2550)
ผลการวิจัย
รายงานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการบริ หาร
จัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและชุมชน
ท้ อ งถิ่ น ในกระบวนการบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทด้ า น
สภาพแวดล้อม ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมชุมชนท้องถิ่น โดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความตระหนัก
รู้ของคนในชุมชนต่อการจัดการขยะของตนเองในระดับครัวเรือน จากสนทนากลุ่ม (focus group) ทําให้
ทราบปัญหาที่ชุมชนตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว มองว่าเป็นปัญหาเร่งด่วน ควรที่
จะได้รับการแก้ไข คือ ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ดังนั้น คณะผู้วิจัย จึงนําประเด็น
ปัญหานี้มาวิเคราะห์ โดยมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลด้านการจัดการขยะขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ว่าแต่เดิมแล้วมีวิธีการจัดการขยะด้ วยวิ ธีใด
และมี โครงการ หรื อการหนุ นและส่ ง เสริ ม ให้ ชุม ชนจั ด การขยะในชุ ม ชนตนเองอย่า งไร นอกจากนั้ น
คณะผู้วิจัยยังพยายามศึกษาการรับรู้ของคนในชุมชนระดับครัวเรือนว่ามีมุมมองต่อการจัดการขยะอย่างไร
และสะท้อนออกมาในเชิงพฤติกรรมในการจัดการขยะอย่างไร นอกจาก ข้อมูลในเชิงการรับรู้แล้ว ยังเก็บ
ข้อมูลปริม าณ และประเภทของขยะในระดั บครั วเรื อนว่า ในแต่ ละวั นครั วเรื อ นทํ า ให้ เกิ ดปริ มาณขยะ
จํานวนเท่าใด และจําแนกตามประเภทได้อย่างไรบ้าง
จากการเก็บข้อมูลทั้งเอกสารโครงการ และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เพื่อระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รับผิดชอบในการจัดการขยะในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาของชุมชน
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พบว่า จากพื้ นที่ประมาณ 86.27 ตารางกิ โลเมตรหรื อ ประมาณ 53,918.75 ไร่ ภายใต้ เขตรั บผิ ด ชอบ
และมีประชากรอยู่อาศัยในพื้นที่ จํานวน 13,275 คน ประกอบด้วย 16 ชุมชน ทุกชุมชนต่างประสบกับ
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ทางองค์การบริหารส่วนตําบลฯ มีการจัดหารถเพื่อการจัดเก็บขยะในชุมชน
จํานวน 1 คัน และมีพนักงานประจํารถจัดเก็บ จํานวน 3 คน โดยปริมาณขยะรวมตลอดทั้งปีระหว่างปี
พ.ศ. 2559-2561 อยู่ที่ ประมาณ 8 แสน – 1 ล้านตันต่อปี ซึ่งจาก 16 ชุมชน มีเพียง 6 ชุมชนเท่านั้น ที่
รถขยะสามารถเข้าถึงได้ ส่วนที่เหลือแต่ละชุมชนมีการจัดการขยะด้วยชุมชนเอง นอกจากนั้น ยังมีการลง
นามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบอน อําเภอเมืองสระแก้ว เพื่อจัดหา
แหล่งทิ้งขยะ ซึ่งล้วนมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทิ้งขยะ ตันละ 600 บาท อันถือว่าเป็นภาระทางงบประมาณ
ของตําบลอยู่มาก นอกจากนั้น แต่ละครัวเรือนที่รับบริการรถจัดเก็บขยะจากองค์การบริหารส่วนตํา บล
บ้านแก้ง จําเป็นต้ องจ่า ยค่า บริ หารจั ดการ ครัวเรือนละ 30 บาทต่อ เดือ น (องค์การบริหารส่ วนตํ า บล
บ้านแก้ง, 2560)
พื้นที่ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว ทั้ง 16 ชุมชน ยังมิได้มีการคัดแยกขยะอย่างถูกสุขลักษณะ มีรถจัดเก็บขยะเข้าถึงชุมชนเพี ยง
6 ชุมชนเท่านั้น ที่เหลืออีก 10 ชุมชน จึงจําเป็นต้องจัดการขยะด้วยชุมชนเอง อีกทั้ง ในแต่ละปีจําเป็นต้อง
เสียค่าใช้จ่ายในการจั ดการขยะจํานวนมาก ทางองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง มีการจัดโครงการ
อบรมให้ความรู้ในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี แต่ในทางปฏิบัติยังมิได้เกิดขึ้นมากนัก ประชนชนในแต่ ละ
ชุมชนยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการจัดการขยะมากนัก อย่างไรก็ตาม ก็มีบางครัวเรือนใน
บางชุมชน มีการจัดการขยะภายในครัวเรือนของตนเองอย่างถูกต้องอยู่แล้ว แต่ขาดการสานต่อ และขยาย
ผลไปสู่ครัวเรือน หรือชุมชนอื่น ๆ จากการดําเนินงานวิจัย มีส่วนทําให้เกิดเครือข่ายเพื่อกระตุ้นให้ เกิ ด
แนวคิดเพื่อการจัดการขยะให้เกิดความยั่งยืน ต่อเนื่อง และอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการจัดประชุมผู้ นํา
ชุ มชน อาสาสมั ครประจํ า ชุ ม ชน และตั วแทนผู้ รั บผิ ดชอบโครงการเกี่ ย วกั บการจั ด การขยะมาระดม
ความคิด และเสนอแนะแนวทาง รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือวิธีการจัดการขยะในครัวเรือนที่พอ
เป็นแบบอย่างได้ หลังจากการจัดประชุมระดมความคิด และวิธีการจัดการขยะในชุมชน อย่างไรก็ ตาม
ยั ง มิ อ าจถื อ ได้ ว่ า เกิ ด นวั ต กรรมการจั ด การขยะของชุ ม ชนแต่ อ ย่ า งใด แต่ มี แ นวโน้ ม ไปในทางที่ ดี ขึ้ น
กล่าวคือ มีบางชุมชนมองว่า โครงการจัดการขยะระดับชุมชนจะเกิดความยั่งยืนได้ จําเป็นต้องเชื่อมโยง
โครงการจัดการขยะเข้ากับเรื่องปากท้อง ความกินดีอยู่ดี เพื่อก่อให้เกิดรายได้จุนเจือในครอบครัวและเป็น
กลยุทธ์ดึงความสนไปที่ ประเด็นอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เรื่องขยะ แต่จุดหมายปลายทางก่อให้เกิดการจัดการขยะ
อย่างยั่งยืนขึ้นได้ในอนาคต กล่าวคือ เป็นการมุ่งเน้นประเด็นทางเศรษฐกิจชุมชน แต่มีวาระซ่อนเร้นเป็น
เรื่ องการจั ดการขยะ (hidden agenda) เป็ นการเชื่ อ มโยงวิ ถี ของชุม ชน/เศรษฐกิ จชุ มชน เข้ า กับการ
จัดการขยะในชุมชน
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ภาพที่ 1 ตัวแบบเครือข่ายการจัดการขยะโดยชุมชน
ที่มา : ผู้วิจัย
ดังข้อเสนอ “ตัวแบบเครือข่ า ยการจัดการขยะโดยชุมชน” (ด้านบน) กล่าวคือ หมายเลข (1)
แสดงถึงเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการจัดขยะโดยชุมชนที่จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการมี
ส่ วนร่ ว มจากหลากหลายภาคส่ ว น ไม่ ว่ า จะเป็ น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ผู้ นํา ของแต่ ล ะชุ ม ชน
อาสาสมัครชุมชน (อสม.) นักวิจัยชุมชน และนักวิจัยในส่วนของมหาวิทยาลัย เป็นต้น ส่วนหมายเลข (2)
หมายถึง การเชื่ อมโยงการจั ดการขยะแบบเครื อ ข่ า ยผนวกรวมเข้ากั บเศรษฐกิ จชุม ชน/วิถีชุมชนและ
แนวคิดสวั สดิก ารชุมชน ซึ่งถือว่าเป็ นหั วใจสํา คั ญของตั วแบบ อันได้ แก่ กองทุนสั จจะวั นละบาท และ
กองทุนฌาปนกิจของชุมชน (หมายเลข 3) ซึ่งถูกแปลงเป็นกลยุทธ์ที่ซ่อนเร้นประเด็นการจัดการขยะเข้า
ด้วยกัน เพื่อผลัก ดั นให้ เกิ ดการจั ดการขยะในทางปฏิ บัติ ซึ่งคือ หมายเลข (4) อันจะนําไปสู่ การบรรลุ
เป้าหมายปลายทางสูงสุดของการดําเนินการ นั่นคือ การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน (หมายเลข
5) เป็นต้น
การเข้าไปหนุนเสริมด้วยการสนทนากลุ่มย่อยระดมสมองแลกเปลี่ยนระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ชุมชน/พื้นที่ และสถาบันการศึกษาสามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชนมากขึ้น การสนับสนุ นให้มีการบูรณาการทํางานร่วมกันมากขึ้น และเป็นไปอย่างต่ อ เนื่ อง
โดยการจัดสนทนากลุ่มย่อยและระดมสมองระหว่างเครือข่ายชุมชนส่งผลต่อความเห็นมุมมองและวิธีการ
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ในการจัดการขยะ เพื่อเชื่อมโยงการจัดการขยะเข้ากับเรื่องปากท้อง ความกินดีอยู่ดี กล่าวคือ ทางชุมชนมี
ความเห็นร่วมกันว่า แนวคิดการจัดการขยะควรมีส่วนช่วยในการเพิ่มรายได้ หรือลดรายจ่ายที่ได้จากขยะ
และการจัดตั้งกองทุนขยะ ธนาคาร หรือ ฌาปนกิจจากขยะ เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการจัดการขยะอย่างมี
ส่วนร่วมและยั่งยืน เนื่องจากว่า เป็นจุดที่ทําให้คนในชุมชนเล็งเห็นว่าตนเองจะได้รับอะไรบ้างจากการ
จัดการขยะ และจะทําให้เกิดความต่อเนื่องในการดําเนินงานภายในชุมชน หรือแม้แต่ระดับตําบล หรือ
จังหวัดต่อไป
อภิปรายผล และข้อเสนอการดําเนินงาน
จาการวิจัย พบว่า เครือข่ายความร่ วมมื อ เป็ นปั จจั ยสําคั ญประการหนึ่งที่ จะทํา ให้ การบริ หาร
จัดการขยะประสบความสําเร็จต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนได้ กล่าวคือ การดําเนินการสนทนากลุ่ม ทําให้
เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพอุปสรรคและปัญหาในการจัดการขยะในชุมชน และทําให้
ทราบว่า ภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์การบริหารส่วนตําบลมีส่วนสําคัญให้การฝึกอบรมและให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดการขยะในระดับชุมชน กระนั้นก็ตาม ในทางปฏิบัติยังมิได้มีการคัดแยกและดําเนิ นการ
จัดการขยะอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีกลยุทธ์หนุนเสริมและผลัก ดันให้ บังเกิ ดผล
ในทางปฏิ บั ติ กล่ า วคื อ การที่ จ ะนํ า แนวคิ ดสู่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ ต้ อ งชี้ ใ ห้ ค นในชุ ม ชนมองเห็ นว่ า เขาจะได้
ประโยชน์อะไรจากการจัดการขยะตามที่รัฐเสนอแนะ และควรเชื่อมโยงการจัดการขยะเข้ากับเรื่องปาก
ท้อง ความกินดีอยู่ดี และการสร้างรายได้ของคนในชุมชน โดยจากการพูดคุยกั บผู้ นําและคนในชุม ชน
บางส่ วน พบว่ า ในชุ ม ชนมี ก องทุ น วั นละบาท ตามโครงการของสํ า นั ก งานสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.)
อยู่ก่อนหน้าแล้ว ถ้าสามารถเชื่อมโยงการจัดการขยะและบูรณาการเข้ากับกองทุนวันละบาท โดยจ่ายเป็น
ขยะแทนเงินได้ อาจเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ถือว่าเป็นแรงจูงใจให้คนในชุมชนดําเนินการตามได้ นอกจากนั้น
ยังจําเป็นต้องชี้แจงและระดมสรรพกําลังชุมชนบ้างให้เห็นความเป็นส่วนรวม และการแบ่งปันของคนใน
ชุมชนจากเงินฌาปนกิจจากขยะในอนาคตได้ นอกจากนั้น อย่างไรก็ดี บางชุมชนยังขาดองค์ความรู้ในการ
จัดตั้ง/บริหารจัดการขยะแบบผสานเข้ากับกองทุนเดิมในเชิงเทคนิค ซึ่งเป็นส่วนที่รัฐและสถาบันการศึกษา
อย่างที่กําลังพยายามดําเนินการเข้ามาเติมเต็ม หนุนเสริมพลังให้กุ่มชนได้
ข้อเสนอแนะจากการดําเนินการวิจัยและพัฒนา ที่สามารถปรับปรุงแก้ไข และต่อยอดจากเดิมมี
อย่างน้อย 2 ประการ คือ ประการแรก ผลการวิจัยที่ได้เผยให้เห็นว่าพลังของเครือข่ายการบริหารจัดการมี
ส่ ว นสํ า คั ญ ต่ อ การระดมความคิ ด และแนวทางแก้ ปั ญ หาการจั ด การขยะในชุ ม ชน ได้ เ ข้ า กั บ ริ บ ท
และประเด็นปัญหาของแต่ละพื้นที่ ส่วนประการที่สอง เมื่อเกิดเครือข่าย และทราบสภาพปัญหาในระดับ
พื้นที่แล้ว จําเป็นต้องดําเนินการต่อให้เห็นผลตามความต้องการของแต่ละชุมชนว่า ต้องการจัดการขยะใน
ชุมชนของตนเองอย่างไรในทางปฏิบัติ ให้เกิดความยั่งยืนขึ้น และสามารถขยายผลไปสู่ชุมชนข้างเคียง
หรือที่อื่น ๆ ได้
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ประโยชน์จากการวิจัย
งานวิจัยฉบับนี้ ทําให้ได้แนวทางและตัวแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว รวมถึงเป็นการ
กระตุ้นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและชุมชนท้องถิ่นในกระบวนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทด้านสภาพแวดล้อม ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม นอกจากนั้นยังเป็น
การสร้างนักวิจัยในระดับชุมชนท้องถิ่นที่มีคุณภาพ และเป็นการพัฒนาสมาชิกชุมชนท้องถิ่นให้สามารถ
เป็นนักวิจัยซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาของตน และชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
เอกสารอ้างอิง
สาธารณะสุขจังหวัดสระแก้ว (2559). สระแก้วเมืองแห่งความสุข ภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง. สระแก้ว : สระแก้ว
ขึ้นกล้อง.
สํ านั กงานจั งหวัดสระแก้ว (2559). โครงการสร้างศู นย์ กําจั ดขยะมู ลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตํ าบล
วั ฒ นานคร อํ า เภอวั ฒ นานคร จั ง หวั ด สระแก้ ว , เข้ า ถึ ง เมื่ อ 15 มกราคม 2562 (ออนไลน์ )
http://www.publicreport.opm.go.th/uploading/uploadfile/project_file/20161117105550S
CAN_20161117_105436268.pdf
สํานักงานจังหวัดสระแก้ว (2560). จังหวัดสระแก้ว. สระแก้ว : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อพัฒนาจังหวัด
สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านแก้ง (2560). สารสนเทศการจัดการขยะ (มฝ.2). องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
สุ ภางค์ จั นทวานิ ช (2550). การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลในการวิ จั ยเชิ งคุ ณภาพ. กรุ งเทพฯ : สํ านั กพิ มพ์ แห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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แนวทางการพัฒนาตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์น้ําพริกปลาป่น
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาดุก คลองบางโพธิ์ อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วิษชญะ ศิลาน้อย1
บทคัดย่อ
การวิ จัยนี้ มี วัตถุ ประสงค์ ศึ กษาแนวทางการพั ฒ นาตราสิ นค้ า และบรรจุ ภั ณฑ์ น้ํา พริ ก ปลาป่ น
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาดุก คลองบางโพธิ์ อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Quality Research) และได้ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ SWOT เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค และใช้วิธีการคั ดเลื อกกลุ่ ม ตั วอย่ างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection)
คัดเลือกเฉพาะกลุ่มแม่บ้านที่มีความรู้ในการคัดเลือกตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ จํานวน 10 คน เข้าร่วม
การสนทนากลุ่ม (Focus Group) รับฟังความคิดเห็นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาดุก ผลการศึกษา
พบว่า (1) ควรมีการพัฒนาการออกแบบบรรจุ ภัณฑ์ น้ําพริกปลาป่ นให้มีความหลากหลายกับผู้ บริ โ ภค
รวมทั้ ง ควรสอบถามความพึ ง พอใจตราสิ น ค้ า และบรรจุ ภั ณ ฑ์ ข องผู้ บ ริ โ ภค (2) ควรมี ก ารฝึ ก อบรม
ผู้ประกอบการในความรู้ เรื่องบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และสื่อประชาสัมพันธ์การตลาด เพื่อให้ผู้ผลิ ตได้มี
ความรู้ได้ด้านนี้ สามารถต่อยอดในการทําผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และ (3) หน่วยงานราชการ ควรให้ความสําคัญ
ในการจัดหาเงินทุน และให้การสนับสนุนแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
คําสําคัญ : ตราสินค้า, บรรจุภัณฑ์, น้ําพริกปลาป่น

1

งานวิชาศึกษาทั่วไป, สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ที่มาและความสําคัญ
ปั จจุ บัน ในภาพสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป การเสริ ม สร้ า งความเจริ ญทางเศรษฐกิ จ สัง คมและ
วัฒนธรรมให้แก่ท้องถิ่นชนบททุกส่วนมีความจําเป็นอย่างมาก ซึ่งรัฐบาลได้ปรับโครงสร้างเศรษฐกิ จให้
ขยายตัวอย่างสมดุลโดยการ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการเกษตรโดยการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชน
เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้มี ความเข้มแข็ง โดยได้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เพื่อให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น และสร้าง มูลค่าเพิ่ม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด ทั้งนี้
เพื่อให้ชาวบ้ า นให้ มีคุ ณภาพชี วิต ที่ ดีมีค วามเข้ ม แข็ ง และพึ่ ง พาตนเอง ตลอดจนอยู่ ดีมี สุข อย่ า งยั่ ง ยื น
(กรมส่งเสริมการเกษตร, 2558) สิ่งสําคัญในการพัฒนาชุมชน คือเริ่มต้นการดําเนินการ และริเริ่ม จาก
ประชาชนในชุมชนเอง การพัฒนาชุมชนต้องอาศัยความสามารถของรัฐบาลที่เป็นผู้แทนเข้าไปบริหารใน
ด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนกระตุ้นและเร่งเร้าให้ประชาชนมองเห็นปัญหาของตนเอง

ภาพที่ 1 การเลี้ยงปลากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาดุกคลองบางโพธิ์
อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาดุกคลองบางโพธิ์ อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีสมาชิก
ภายในกลุ่มจํานวน 20 คน การก่อตั้งกลุ่มนี้เกิดจาก บริบทของชุมชนแห่งนี้เป็นพื้นที่ ที่ประชาชนมี การ
เลี้ยงปลาเป็นจํานวนมาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้มีการจําหน่ายปลาสดเป็นกิจกรรมหลัก ต่อมาภายในกลุ่ม
ได้มีความคิดริเริ่ม แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ คือ น้ําพริกปลาป่น แต่ยังขาดการพัฒนาในด้านของการออกแบบ
ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ จึงทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในช่วงแรก ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งปัญหาที่
สําคัญคือ เกิดการหลุดร่วงของผลิตภัณฑ์ในระหว่างขนส่ง และอายุการเก็บรักษา ซึ่งมีพลังงานอย่างน้อย
3 อย่างที่ทําให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเน่าเสีย ได้แก่ แสง ความร้อน และจุลินทรีย์
การออกแบบตราสิ น ค้ า ถื อ ว่ า มี ค วามสํ า คั ญ อย่ า งมากในด้ า นการทํ า การตลาดให้ กั บ สิ น ค้ า
ดังที่ Robertson (2013) กล่าวไว้ว่า ตัวอักษร หรือตัวพิมพ์ จัดว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สําคัญ เช่น
การใช้ ตัวอั กษร เป็นส่ วนที่ ดึ ง ดู ด ตา ควรมีลัก ษณะตั วอั กษรแบบ Display face เพื่อตกแต่ ง หรื อ เน้ น
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ข้อความข่าวสารให้สามารถดึงดูดความสนใจผู้ดู ผู้อ่าน ด้วยการใช้ขนาดรูปแบบ ตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่
มีความเด่นเป็นพิเศษ เป็นต้น เพราะฉะนั้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น ชุมชนจึงมี
ความเห็นพ้องร่วมกันที่จะต้องการจัดให้มีการออกแบบ เพื่อผลิตตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์น้ําพริกปลาป่น
จึงได้บอกถึงความต้องการเบื้องต้น เพื่อให้ทางผู้วิจัยเข้าไปช่วยเหลือ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
สามารถกําหนดราคาขายได้ สูงขึ้ น รวมทั้ง เพิ่ม ช่ อ งทางการจั ดจํ าหน่ า ยให้ ก ว้ างขวาง เกิดการจู ง ใจให้
ผู้บริโภคซื้อผลิตภัณฑ์มาก และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้
ตรงจุดนําไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

ภาพที่ 2 รูปแบบบรรจุภัณฑ์เดิม
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์น้ําพริกปลาป่น ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาดุกคลอง
บางโพธิ์ อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ระยะเวลาดําเนินโครงการ
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มอาชีพวิ สาหกิ จชุม ชนผู้ เลี้ ยงปลาดุ กคลองบางโพธิ์ อําเภอลาดหลุ มแก้ ว จังหวัดปทุ ม ธานี
จํานวน 20 คน พื้นที่ ชุมชนหมู่ที่ 5 ตําบลคูขวาง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
การดําเนินโครงการ
การวิ จั ย ชิ้ น นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Quality Research) รวมถึ ง การวิ เ คราะห์ SWOT
Analysis วิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ดอ่ อ น โอกาส และอุ ป สรรค โดยใช้ วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) คัดเลือกเฉพาะกลุ่มแม่บ้านที่มีความรู้ในการคัดเลือกตราสิ นค้า
และบรรจุ ภัณฑ์ จํานวน 10 คน เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) รับฟังความคิดเห็นของกลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาดุกคลองบางโพธิ์ อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อออกแบบตราสินค้า
และบรรจุภัณฑ์น้ําพริกปลาป่นดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 แผนภาพการดําเนินงาน
สรุปผลการดําเนินงาน
การศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาดุกคลองบางโพธิ์ อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ได้ผลการดําเนินงาน ดังต่อไปนี้
1. ค้นหาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถบรรจุน้ําพริกปลาป่นได้ และทําการคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม
กับน้ําพริกปลาป่นของกลุ่มนี้ และมีราคาต่อหน่วยตามที่กําหนดไว้ จํานวน 5 บรรจุภัณฑ์
2. นําบรรจุ ภั ณฑ์ ที่ได้ 5 บรรจุภัณฑ์ นําเสนอต่ อ กลุ่ มแม่ บ้านวิ สาหกิ จชุ มชน จํานวน 10 คน
ประชุม และระดมความคิดเห็น เพื่อคัดเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหลือเพียง 1 บรรจุภัณฑ์
3. ออกแบบตราสินค้า โดยนําตราสินค้าของสินค้าอื่น ๆ มาเป็นแนวทางในการกําหนดรูปแบบ
ตราสินค้าน้ําพริกปลาป่น และให้กลุ่มแม่บ้านคัดเลือกตราสินค้าที่พึงพอใจที่สุด
4. นํารูปแบบตราสินค้าน้ําพริกปลาป่น ที่กําหนดไว้ไปให้ร้านที่รับทําตราสินค้า
5. นําตราสินค้าติ ดบนบรรจุภัณฑ์ ที่กลุ่มแม่บ้านได้เลือกเอาไว้ แล้วนําผลงานกลับมาสอบถาม
ความพึงพอใจของกลุ่มอีกครั้ง เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการ
ปัจจัยภายในกิจการที่สําคัญ ที่ทําให้เสียเปรียบคู่แข่ง ได้แก่ บรรจุภัณฑ์และตราสินค้า เนื่องจาก
ยังไม่โดดเด่นและยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก รวมถึงการสื่อสารการตลาดที่จะต้องมีการเพิ่มศักยภาพให้กับ
วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาดุกคลองบางโพธิ์ อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ได้ตราสิ นค้า
และบรรจุภัณฑ์น้ําพริกปลาป่น ที่เกิดขึ้นจากความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นหลักโดย
เลือกตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ที่ทุกคนมีความคิดเห็ นตรงกันว่าเหมาะสม ที่จะช่วยทําให้ ผลิตภั ณฑ์ น่า
รับประทานมากขึ้น และดึงดูดผู้บริโภคได้
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ภาพที่ 4 การทํา SWOT กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาดุกคลองบางโพธิ์
อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
อภิปรายผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยในพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์น้ําพริกปลาป่น ของกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน
ผู้เลี้ยงปลาดุกคลองบางโพธิ์ อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี กลุ่มอาชีพได้ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์
ที่เกิดขึ้นจากความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม และมีความพึงพอใจในตราสินค้า และบรรจุ ภัณฑ์ ชิ้นนี้ ที่
ได้รับการพัฒนา มีกระบวนการพัฒนา ร่วมกับผู้วิจัย ได้มีส่วนร่วมคิดและปรับแก้ ให้สอดคล้องกับความ
ต้ อ งการ ซึ่ ง จากงานวิ จั ย ของ สุ ภั ท รา ประเสริ ฐ สิ ท ธิ์ (2553) พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ
เครื่องสําอางผิวหน้า ได้แก่ ข้อมูลสรรพคุณบนบรรจุภัณฑ์ ขนาดของบรรจุภัณฑ์ ความสวยงามของบรรจุ
ภัณฑ์ และตราสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยครั้งนี้ ทําให้พบว่าสินค้าน้ําพริกปลาป่นจะขายดีหรื อไม่
ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และความสวยงาม และงานวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรมีการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ น้ําพริกปลาป่ นให้มีความหลากหลายกับผู้บริ โภค
รวมทั้งควรสอบถามความพึงพอใจตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ของผู้บริโภค
2. ควรมีการฝึกอบรมผู้ประกอบการในความรู้ เรื่องบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า และสื่อประชาสัมพันธ์
การตลาด เพื่อให้ผู้ผลิตได้มีความรู้ได้ด้านนี้ สามารถต่อยอดในการทําผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
3. หน่ วยงานราชการ ควรให้ ค วามสํ า คั ญในการจั ดหาเงิ น ทุ น และให้ ก ารสนั บ สนุ นแก่ ก ลุ่ ม
วิสาหกิจชุมชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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ภาพที่ 5 ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. น้ําพริกปลาป่นมีอายุการรับประทานที่ยาวนานขึ้น
2. ได้ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม สวยงาม และสามารถสื่อสารข้อมูลทางการตลาดได้
ซึ่งจะ สามารถดึงความสนใจของผู้บริโภค อันจะส่งผลต่อปริมาณการซื้อของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น
3. สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ เป็นประเภทของฝาก และเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นประจําชุ ม ชนที่
ผู้บริโภคทั่วไปมีความต้องการ
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงปลาดุก
คลองบางโพธิ์ อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ให้ดีขึ้น
เอกสารอ้างอิง
กรมส่งเสริมการเกษตร. (2558). การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร. สืบค้น 29 เมษายน 2562
จาก http://www.doae.go.th/homepage
สุ ภั ท รา ประเสริ ฐ สิ ท ธิ์ . (2553). พฤติ ก รรมผู้ บ ริ โ ภคต่ อ บรรจุ ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งสํ า อางบํ า รุ ง ผิ ว หน้ า .
วิทยานิพนธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง.
สุมาลี ทองรุ่งโรจน์. (2555). การออกแบบบรรจุภัณฑ์. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมพร คงเจริญเกียรติ และศุภณี เรียบเลิศหิรัญ. (2556). ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์. นนทบุรี :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
Robertson, G. L. (2013). Food Packaging : Principles and practice (3rd ed.). Boca
Raton,FL: CRC Press.
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แนวทางการส่งเสริมอาชีพให้ชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านคลองเจ้า ตําบลคูบางหลวง
อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

รวิธร ฐานัสสกุล1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของชุมชนและแนวทางการส่ง เสริม อาชี พ
ของชุมชนบ้านคลองเจ้า ตําบลลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี การวิจัยครั้งนี้ศึกษาในพื้นที่บ้านคลองเจ้า
ตํ า บลลาดหลุ ม แก้ ว จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ น การวิ จั ยครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ ผู้ นํา ชุ ม ชน กํ า นั น
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน ประชาชนชุมชนบ้านคลองเจ้า ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาด
หลุ ม แก้ ว จั ง หวั ดปทุ ม ธานี โดยวิ ธี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง เครื่ อ งมื อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ แ ก่
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อย การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
ผลการวิจัย พบว่า การประกอบอาชีพและแนวทางการส่งเสริมอาชีพบ้านคลองเจ้า ตําบลคูบาง
หลวง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพภายใน
ชุมชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมการพัฒนาชุมชน สํานักงาน
เกษตรจังหวัด สํานักงานประมงจังหวัด เทศบาลลาดหลุมแก้วแต่ยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับ
การส่งเสริมอาชีพภายในชุมชนเท่ าที่ ควร ส่วนการส่งเสริมให้มีอาชี พเสริมในชุมชน คือ อาชีพเกี่ ยวกับ
การเกษตร เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษขาย และต้องการให้มีอาชีพเสริม คือ การทําขนม การทําดอกไม้
ประดิษฐ์ และวิธีการส่งเสริมอาชีพภายในหมู่บ้านคือ การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มอาชีพและสมาชิกภายในกลุ่ม อาชีพ การศึกษาดูงาน สนับสนุนการจัดทําระบบ
บัญชีอย่างง่าย สนับสนุนการจัดกิจกรรม การแสดงหรือจําหน่ายสินค้าโอทอปในงานประจําปีและงาน
อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
คําสําคัญ : การส่งเสริมอาชีพ, ชุมชน

1

สํานักวิชาศึกษาทั่วไป, สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ที่มาและความสําคัญ
การพั ฒนาชุ ม ชนเป็ นวิ ธี การที่ เ หมาะสมที่ สุ ด วิ ธีห นึ่ ง ที่ จ ะนํ า มาใช้ เพื่ อ ยกระดั บ การครองชี พ
ป้องกันการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ประชาชนในชนบทกําลังเผชิญอยู่การพัฒนาชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการ
พั ฒ นาชนบททั่ ว ประเทศด้ ว ยเหตุ ที่ ก ารพั ฒ นาชุ ม ชนนั้ น ครอบคลุ ม การพั ฒ นาสั ง คม ชุ ม ชนและ
สาธารณูปโภคอื่น ๆ เช่น การส่งเสริมอาชีพโดยพยายามช่วยเหลือประชาชนให้ตื่นตัวมาร่วมมือ กั บรั ฐ
ในการพั ฒนาประเทศในส่ วนที่ ประชาชนจะช่ วยได้ การพัฒนาจึง ถือได้ ว่า เป็ นกระบวนการการศึ ก ษา
(Education Process) ซึ่งถือได้ว่าเป็นความสําคัญยิ่งในการที่ประชาชนเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน เพื่อผสมผสานร่วมกันพัฒนาประเทศในขั้นสุดยอด Karnpisit (2003) กล่าวว่า การพัฒนา
จะต้ องคนเป็ นศู น ย์ ก ลาง คื อ เป็ นการพั ฒ นาของคน โดยคนและเพื่ อ คนเน้ นการพั ฒ นาที่ ประโยชน์
ส่วนใหญ่ตกที่คนเป็ นส่ วนมาก และเน้นการพัฒนาเป็ นลักษณะขององค์รวม คือ พัฒนาทั้งที่ เป็น ตั วคน
และ สภาพแวดล้อมรอบ ๆ ตัวคน ไม่ใช่พัฒนาคนเฉพาะเรื่องหรือพัฒนาแบบแยกส่วน เน้นการพั ฒนา
แบบที่ ทุก คน ทุ ก ฝ่ า ยหรื อ ที่ เรี ยกว่ า ภาคี เน้ นการพั ฒนาตั้ ง แต่ ต้น จนจบ ซึ่ ง จะทํ าให้ การพั ฒนาอยู่ ใ น
ลั กษณะที่เรี ย กว่ า “เศรษฐกิ จดี สั งคมไม่ มีปัญหา การพัฒนายั่ ง ยื น” ซึ่ ง จะส่ ง ผลทํ า ให้ค นส่ ว นใหญ่ มี
คุณภาพชีวิตและความเป็ น อยู่ที่ดีขึ้น อาชีพถือเป็ นปั จจั ยสําคั ญในการดําเนิ นชีวิตของมนุษย์ ในสั ง คม
เพราะคุณภาพชีวิตของคนจะดีหรือ ไม่ดีจะขึ้นอยู่กับอาชีพที่ยึดถือปฏิบัติในแต่ละวัน แต่ละเดือน แต่ละปี
คนในชุมชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่เจ็บ ไม่ป่วยไม่ยากจน จะต้องมีกิจกรรมหรือมีอาชีพได้กระทําในแต่ละ
วัน ชุมชนจึงจะเกิดความเข้มแข็งและมั่นคงตลอดทั้งไม่เกิดปัญหาสังคมในด้านอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย
ดังที่ Thebhattee, S. (2008) กล่าวว่าผู้ที่มีการ วางพื้นฐานการประกอบอาชีพที่ดีเท่ากับเป็นเครื่องชี้ว่า
เป็นผู้ประสบความสําเร็จในชีวิตด้านการประกอบ อาชีพที่ควรแก่การได้รับการยกย่องจากสังคม
ชุมชนบ้านคลองเจ้า ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เป็นหมู่บ้านเข้มแข็ง
ซึ่งมีผู้นําชุมชนและผู้บริหารและการปกครอง ที่มีความรู้ความสามารถและมีการเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
มีก ารปกครองแบบพี่ น้อ ง มี ปัญหาก็ สามารถไกล่ เกลี่ ย ได้ ภายในหมู่ บ้า น และส่ ว นมากจะเป็ น ระบบ
เครือ ญาติ พี่ น้อ งกั น ปั จจุ บัน ประชากรในหมู่ บ้า น ได้ มี การขยายตั วเพิ่ มมากขึ้ น ถึ ง 607 คน จํ า นวน
ครัวเรือนมี 179 หลังคาเรือน จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์นายอุดม จันทร์แจ่ม ซึ่งดํารงตําแหน่งกํานันตําบล
คูบางหลวง ในวันที่ 15 มกราคม 2562 พบว่าเมื่อสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมทําให้
ประชากรบางส่ วนต้ องหั น ไปทํ า อาชี พรั บ จ้ า งทั่ ว ไป และพนั กงานบริ ษัทเอกชน ประมาณร้ อ ยละ 40
ของประชากรในชุมชน และร้อยละ 50 เป็นผู้สูงอายุที่ทําอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทํานา เลี้ยงเป็ ดไข่
เลี้ยงปลา ปลูกกล้วย และมะม่วง ส่วนที่เหลือร้อยละ 10 เป็นประชากรวัยกําลังศึกษา เนื่องจากประชากร
มากกว่าร้อยละ 50 เป็นผู้สูง อายุ และมีก ารทําเกษตรกรรมเพื่ อเลี้ ยงชี พ ที่ ยังขาดการแนะนํา วิ ธีการทํ า
เกษตรกรรมแบบบูร ณาการ รวมถึงการรวมกลุ่มอาชี พอื่ น ๆ ที่หล่อเลี้ ยงให้ผู้สูงอายุในชุมชนสามารถ
ยกระดับรายได้ของครัวเรือนอย่างยั่งยืนได้ ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่มีอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครั ว นอกจากการทํ า เกษตรกรรม จึ ง ประสบปั ญหาเกี่ ย วกั บรายได้ ไม่ เ พี ยงพอต่ อ การเลี้ ย งชี พ
ในขณะเดีย วกั น หมู่บ้านนั้ นยั ง ต้ อ งการให้ มี หน่ วยงานเข้าไปให้ ค วามรู้แ ละส่ง เสริ ม อาชีพ ต่ า งๆ ให้ กับ
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ชาวบ้านในชุมชน บางครอบครัวมีการกู้เงินนอกระบบมาเป็นค่าใช้จ่าย ในครัวเรือนจึงมีปัญหารายได้ ไม่
เพียงพอกับรายจ่าย
มหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบั ณฑิ ตสู่
นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ การยกคุณภาพมาตรฐานชีวิตของชุมชน ท้องถิ่น และพื้นที่ให้มีความเข้ มแข็ง
และยั่ง ยื น จากเหตุ ผลและความจํา เป็ นดั ง กล่ าว การพัฒนาประเทศจะเกิ ดความมั่ น คง มั่นคั่ง ยั่ ง ยืน
ตลอดไป ชุมชนหมู่บ้านซึ่งถือเป็นสถานที่ที่จะต้องได้รับการดูแลจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เขามีอาชีพ
ต่าง ๆ ได้ใช้ใน การทํามาหากินเพื่อให้เกิดรายได้ในการใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน หมู่บ้านคลองเจ้า ถือเป็น
หมู่บ้านหนึ่งที่หน่วยงานควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพต่าง ๆ ให้กับคนในหมู่บ้าน ซึ่งถือเป็นฐาน
รากสําคัญต่อการ พัฒนาระดับประเทศต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของชุมชนและแนวทางการส่งเสริมอาชีพของชุมชนบ้านคลองเจ้า ตําบล
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
เดือนมกราคม ถึงมิถุนายน 2562
กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้นําชุมชน ได้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน
2. ประชาชนชุมชนบ้านคลองเจ้า ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
การดําเนินโครงการและวิธีการประเมินผล
การศึกษาแนวทางการส่ง เสริม อาชี พให้ ชุม ชน : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านคลองเจ้า ตําบลคู บาง
หลวง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งได้
ศึกษา ค้นคว้าและรวบรวม ข้อมูลเอกสารทางวิชาการตํารา (Documentary Study) ทําการเก็บรวบรวม
ข้อมูลภาคสนาม (Field Study) เครื่องมือการศึกษา คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก การเสวนากลุ่ม การสังเกต
แบบมี ส่วนร่ วม(Participatory Observation) ประชากร การศึ กษา ใช้ วิธีก ารคั ดเลื อ กผู้ ให้ ข้ อมู ลหลั ก
(Key Informant) แบบเจาะจง ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการ ศึกษา คือ 1) ศึกษาบริบทชุมชนและสภาพ
การดํ าเนิ นงานของ 2) ศึ ก ษาปั ญหาอุ ปสรรคในการดํ า เนินงาน 3) ศึ กษาปั จจั ยที่ มีผลต่ อ ความสํ า เร็ จ
และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนากลุ่ม โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ศึกษาและผู้ให้
ข้อมูล แล้วนํามาพิจารณาวิเคราะห์ เพื่อทําความเข้าใจปรากฏการณ์ที่อาศัยมุมมองจากบุคคลภายนอก
และภายใน ชุมชนเป็นหลัก การวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้วิธีการพรรณาและวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตอย่างมี
ส่ วนร่ว ม และการสนทนากลุ่ ม ตั ว อย่ า ง มาทํ า การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ลเชิ ง พรรณนา โดยนํ า เอาหลั ก ของ
Triangulation Method มาใช้ในการออกแบบการศึกษา กล่าวคือใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย (Source
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Of data) และใช้วิธีการที่หลากหลาย (Multi-Method) สําหรับการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมทั้งมี
ขั้นตอนการวิจัยที่เป็นระบบเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือได้ของการศึกษา
สรุปผลการดําเนินงาน
สรุปผลการดําเนิ นงานแนวทางการส่ง เสริม อาชี พให้ ชุม ชน : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านคลองเจ้ า
ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีผู้ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยและนําเสนอผลการวิจัย ดังนี้
วิเคราะห์โอกาสการพัฒนาชุมชนบ้านคลองเจ้า
การวิเคราะห์โอกาสการพัฒนาโดยใช้วิธี TOWS matrix Model สามารถอธิบายได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์โอกาสการพัฒนาชุมชนบ้านคลองเจ้า
ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

1. ประชาชนในชุมชนมีความรัก
สามัคคี เอื้ออาทรกันและกัน
ผู้นําชุมชนเข้มแข็ง
2. ประชาชนในชุมชนมีทักษะใน
การขนมต่าง ๆ
3. ประชาชนในชุมชนมีทักษะ
ในการทําน้ําสมุนไพรที่ได้
จากผลผลิตท้องถิ่น เช่น
น้ํากระเจี๊ยบ
น้ําใบเตย น้ํามะพร้าว เป็นต้น
4. ประชาชนในชุมชนมีทักษะใน
การทําขนมหม้อแกง ซึ่งเป็น
ขนมโบราณ
5. ประชาชนในชุมชนมีทักษะใน
การปลูกพืชผักสวนครัว
และการทํานา
6. ในชุมชนมีกลุ่มสตรีว่างงานที่มี
ความสามารถเหมาะต่อการ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ

1. ผู้นําชุมชนในส่วนงานปกครอง
ไม่มีความเข้มแข็ง
2. ประชาชนในชุมชนมีทักษะหลาย
ด้านแต่ขาดการรวมกลุ่ม
3. ขาดความรู้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เช่น การออกแบบ
ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์
4. ขาดความรู้ในการผลิตที่ได้
มาตรฐาน
5. ขาดทักษะในการวางแผน
การตลาดในเชิงส่วนผสม
การตลาด (4P)
5. ดินเสื่อมโทรมหลังจากอุทกภัย
ปี 2554
6. ชุมชนมีปัญหาการพนันและยา
เสพติด
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โอกาส (Opportunity)

SO: กลยุทธ์เชิงรุก

1. รัฐบาลมีนโยบายแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เพื่อลดปัญหาความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม
โดยมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจ
ฐานราก
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์
มีงบประมาณสนับสนุน
การพัฒนาชุมชนตาม
พระราโชบายสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร รัชกาล
ที่ 10 เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชน
3. หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน
เห็นความสําคัญของ
การพัฒนาชุมชนใน
ลักษณะความสามารถ
ชุมชน

S2O2: มหาวิทยาลัยฯ ควรเร่ง
W1O3: หน่วยงานภาครัฐควรทํา
ส่งเสริมและพัฒนา
การอบรมพัฒนาผู้นําระดับ
และพัฒนาการทําขนม
ชุมชนในการสร้างกระบวนการ
S3O2: มหาวิทยาลัยฯ ควรเร่ง
มีส่วนร่วมกับชุมชนตามหลัก
ส่งเสริมและพัฒนาสูตรน้ํา
ธรรมาภิบาล
สมุนไพรชนิดต่าง ๆ ที่สอดคล้อง W2O2: มหาวิทยาลัยฯ ควร
กับความต้องการชุมชน
จัดระบบการรวมกลุม่ อาชีพ
และวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น
หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
S5O2: มหาวิทยาลัยฯ ควรให้
หรือกลุ่มรูปแบบอื่น ๆ ให้กับ
ความรู้และส่งเสริมการปลูกผัก
ประชาชนในชุมชน
สวนครัวอย่างจริงจังเพื่อพัฒนา W2O3: หน่วยงานภาครัฐ
ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
และเอกชนควรจัดระบบการ
S5O3: หน่วยงานภาครัฐ
รวมกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่ม
และเอกชนควรให้ความรู้
วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มรูปแบบ
และส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว
อื่น ๆ ให้กับประชาชนในชุมชน
อย่างจริงจังเพื่อพัฒนาตามวิถี
W4O2: มหาวิทยาลัยฯ ควรให้
เศรษฐกิจพอเพียง
ความรู้ด้านการพัฒนาสูตร
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิธีการผลิต
ที่ได้มาตรฐาน
W5O2: มหาวิทยาลัยฯ ควรจัด
อบรมเทคนิคการพัฒนาสินค้า
และการขายสินค้าให้กับ
ประชาชนในชุมชน
W5O3: หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนควรให้ความรู้
และแก้ปัญหาดินเสื่อมสภาพ
W6O3: หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนควรให้ความรู้เรื่อง
โทษและพิษจากสารเสพติด
และวางมาตรการเกี่ยวกับ
การจัดการยาเสพติดในชุมชน
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อุปสรรค (Threat)

ST: กลยุทธ์เชิงป้องกัน

WT: กลยุทธ์เชิงรับ

1. ผู้นําสายปกครองระดับ
ชุมชนไม่เห็น
ความสําคัญของ
การพัฒนาชุมชน
2. ชุมชนยังไม่เข้าใจระบบ
การขายว่าผลิตแล้วจะ
ขายที่ใด
3. ไม่มีคนสืบทอดสูตร
และวิธีการทําขนมไทย
โบราณ
4. ประชาชนในชุมชน
ขาดความรู้ในการใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และช่องทาง
การขาย

S2T2: ควรอบรมและหาช่องทาง W2T2: ควรจัดให้มีการรวมกลุ่ม
การจัดจําหน่วยผลิตภัณฑ์ขนม
เพื่อเพิม่ โอกาสการผลิต การ
เพิ่มเติมให้ชุมชน เพื่อให้
ได้รับความช่วยเหลือ และ
ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงแหล่ง ช่องทางการตลาด
ตลาด
W6T1: ผู้นําชุมชนควรให้
S3T2: ควรอบรมและหาช่องทาง
ความสําคัญปัญหาการพนันและ
การจัดจําหน่วยผลิตภัณฑ์น้ํา
ยาเสพติด
สมุนไพรเพิ่มเติมให้ชุมชน เพื่อให้ W6T5: ผู้นําชุมชนควรให้
ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงแหล่ง ความสําคัญในการแก้ปัญหา
ตลาด
คุณภาพดิน หรือปัญหาดินเสื่อม
S2T4: ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
คุณภาพ
การทําการตลาดออนไลน์ให้กับ
ขนม และขนมเพื่อเพิ่มเติม
ช่องทางการตลาด
S3T4: ควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
การทําการตลาดออนไลน์ให้กับ
ผู้ผลิตน้ําสมุนไพรเพื่อเพิ่มเติม
ช่องทางการตลาด

จากตารางที่ 1 สามารถสังเคราะห์แ นวทางการส่งเสริมอาชีพ ของชุม ชนบ้า นคลองเจ้า ตํา บล
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ออกเป็น 2 แนวทางหลัก ๆ ดังนี้
แนวทางการส่งเสริมอาชีพของชุมชนบ้านคลองเจ้า ตําบลลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้แก่
(1) กลยุทธ์เชิงรุก คือ มหาวิทยาลัยฯ ควรเร่งส่งเสริมและพัฒนาการทําขนม และส่งเสริมและพัฒนาสูตร
น้ําสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการชุมชนและวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น หน่วยงานภาครั ฐ
(กรมการพั ฒนาชุ ม ชน สํ า นัก งานเกษตรจั ง หวั ด สํ า นั ก งานประมงจั งหวั ด) และเอกชนควรให้ ความรู้
และส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและ (2) กลยุทธ์เชิงรับ
ควรจัดให้มีการรวมกลุ่ม เพื่อเพิ่มโอกาสการผลิต การได้รับความช่วยเหลือ และช่องทางการตลาด
แนวทางการส่งเสริมอาชีพของชุมชนบ้านคลองเจ้า ตําบลลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ได้แก่
(1) กลยุทธ์เชิงป้องกัน ควรอบรมและหาช่องทางการจัดจําหน่วยผลิตภัณฑ์ขนมเพิ่มเติมให้ชุมชน เพื่อให้
ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงแหล่งตลาดและ (2) กลยุทธ์เชิงแก้ไข หน่วยงานภาครัฐควรทําการอบรมพัฒนา
ผู้ นํา ระดั บชุ ม ชนในการสร้ างกระบวนการมี ส่ วนร่ ว มกั บ ชุ ม ชนตามหลั ก ธรรมาภิ บาล มหาวิ ทยาลั ย ฯ
ควรจัดระบบการรวมกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มรูปแบบอื่น ๆ ให้กับประชาชนในชุมชน
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อภิปรายผล
จากผลการศึกษาประกอบอาชีพและแนวทางการส่งเสริมอาชีพบ้านคลองเจ้า ตําบลคูบางหลวง
อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพภายในชุมชน
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมการพัฒนาชุมชน สํานักงานเกษตร
จังหวัด สํานักงานประมงจังหวัด เทศบาลลาดหลุมแก้วแต่ยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ส่ ง เสริ ม อาชี พ ภายในชุ ม ชนเท่ า ที่ ค วร ส่ ว นการส่ ง เสริ ม ให้ มี อ าชี พ เสริ ม ในชุ ม ชน คื อ อาชี พ เกี่ ยวกั บ
การเกษตร เช่น การปลูกผักปลอดสารพิษขาย และต้องการให้มีอาชีพเสริม คือ การทําขนม การทําดอกไม้
ประดิ ษ ฐ์ และวิ ธี ก ารส่ ง เสริ ม อาชี พ ภายในหมู่ บ้ า น คื อ การจั ด อบรมให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ อาชี พ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มอาชีพและสมาชิกภายในกลุ่ม อาชีพ การศึกษาดูงาน สนับสนุนการ
จัดทําระบบบัญชีอย่างง่าย สนับสนุนการจัดกิจกรรม การแสดงหรือจําหน่ายสินค้าโอทอปในงานประจําปี
และงานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับคํากล่าวของ Sewatam (1999) กล่าวถึงความเป็นชุมชน
ว่า ชุมชนจะมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในชุมชนและเครือข่ายที่กว้างขวาง กิจกรรมที่สร้างขึ้นเป็นการ
สร้างความเป็นชุมชนในรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่ยุติธรรมและเครือข่ายที่กว้างขวาง
มากกว่าในอดี ต เพื่อสอดคล้ องกั บกระแสการพั ฒนาในปั จจุบันที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและ
เครือข่ายหรือเพื่อรู้เท่า ทั นการเชื่อมโยง เครือข่ายของเทคโนโลยีสมั ยใหม่ ที่ไร้พรมแดน คนในชุ มชนมี
ทักษะในการทําขนมต่าง ๆ เช่น กล้วยกวน กล้วยฉาบ ขนมผักกาด ข้าวแช่ ข้าวเหนียวแดงกวน ข้าวต้มมัด
และขนมตาล การทําน้ําสมุนไพร การทําเครื่องแกงสูตรโบราณ การทําเกษตรกรรมทั้งทํานา และปลูก
พื ชผัก สวนครั ว โอกาสในการพั ฒนาชุ มชนสามารถปฏิ บัติ ได้ ผ่า นการจั ดการเร่ ง ส่ งเสริ มการรวมกลุ่ ม
การจัดการด้านการตลาดในรู ปแบบต่าง ๆ ให้ความรู้ในการนวดแผนไทยตามหลั กวิ ชาการ ให้ความรู้
และส่งเสริ มการปลู ก ผัก สวนครั วอย่ างจริ ง จัง เพื่อพั ฒนาตามวิ ถี เศรษฐกิ จพอเพี ยง และควรให้ ค วามรู้
และส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เร่งแก้ปัญหาปัญหาการ
พนันและยาเสพติ ด และควรให้ความสําคั ญในการแก้ ปัญหาคุ ณภาพดิ น หรือปัญหาดิ นเสื่ อมคุ ณภาพ
เป็นต้น หากมีการจัดการข้างต้นส่งผลให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วบนพื้นฐานศักยภาพชุมชน เพื่อให้
เกิดความยั่งยืนต่อไป สอดคล้องกับการศึกษาของ พรรณิลัย นิติโรจน์ (2557) และ ญาณัญฎา ศิรภัทร์
ธาดา (2554) กล่าวว่า ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีลักษณะชุมชนที่คล้าย ๆ กัน คือมีความ
เป็นเมือง และบางพื้นที่ผสมรูปแบบชนบท ประชากรอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น
ประโยชน์ที่ได้รับ
1) ชุมชนมีเครือข่ายพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนได้ด้วยตนเอง
2) คุณภาพชีวิตและรายได้ของชุมชนดีขึ้น
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การศึกษาแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนคลองบางหลวง หมู่ 9
ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุดแก้ว จังหวัดปทุมธานี

ปรียาภา เมืองนก1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบริบทชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน
รวมถึงวางแผนการดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนคลองบางหลวง หมู่ 9 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาด
หลุดแก้ว จังหวัดปทุมธานี การวิจัยครั้งนี้ศึกษาในพื้นที่ชุมชนคลองบางหลวง หมู่ 9 ตําบลคูบางหลวง
อํ า เภอลาดหลุ ม แก้ ว จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ยครั้ ง นี้ ได้ แ ก่ ผู้ ใหญ่ บ้า น ผู้ ช่ ว ย
ผู้ ใหญ่ บ้า น และสมาชิ กชุ มชนคลองบางหลวง หมู่ 9 ตํา บลคู บางหลวง อํ า เภอลาดหลุ ดแก้ ว จัง หวั ด
ปทุมธานี โดยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เครื่องมือที่ใช้ในการสํารวจความต้องการของชุมชน
ได้แก่ ต้นไม้ชุมชน ต้นไม้ปัญหา ตุ๊กตาชุมชน SWOT Analysis และ TOWS Matrix Model
ผลการวิ จั ย พบว่ า บริ บ ทชุ ม ชนมี ลั กษณะของความเป็ นชนบทผสมผสานกั บ ความเป็ น เมื อ ง
กล่าวคือ สมาชิกมีความผูกพันกันอย่างญาติพี่น้อง สภาพแวดล้อมในชุมชนมีทั้งที่นาหลายไร่และมีโรงงาน
อุตสาหกรรมหลายแห่งอยู่ในพื้นที่ ทุนทรัพยากรของแต่ละครัวเรือนมีทั้งพืชผักผลไม้หลากหลาย โดยส่วน
ใหญ่จะปลูกเพื่อรับประทานหากเหลือจะแบ่งขาย สภาพปัญหาในชุมชนที่พบ คือ บางครัวเรือนมีปัญหา
หนี้สิน โดยส่วนใหญ่กู้ยืมเงินเพื่อลงทุ นในอาชีพ ซึ่งเป็นเหตุ ให้บางครัวเรือนเกิดรายจ่ายมากกว่ารายได้
หรื อ รายจ่ า ยเท่ า รายได้ ทํ า ให้ ไม่ มี เงิ นออมเก็ บ สะสม ความต้ อ งการของชุ ม ชนที่ พ บหลั ง การจั ด เวที
ประชาคม เพื่อระดมความคิ ดเห็ นถึง ความต้ องการของชุ มชน พบว่า ชุมชนต้ องการสร้ างอาชี พ เสริ ม
เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนในการผลิต เช่น
กล้วย มะนาว มะกรูด มะพร้าว ที่ปลูกไว้ โดยการนํามาแปรรูปเป็นผลิ ตภั ณฑ์ ใหม่ เพื่ อขายเพิ่มรายได้
หลังจากสํารวจแล้วเสร็จผู้วิจัยได้ร่วมกับชุมชนวางแผนการดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเริ่มจาก
เก็ บข้ อมู ลและสํา รวจทุ นทรั พ ยากร ติ ดต่ อประสานวิ ท ยากร เพื่ อให้ ความรู้ แ ละทั ก ษะในการแปรรู ป
และออกแบบบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งการวางแผนการค้นหาตลาดที่รองรับผลิตภัณฑ์ของชุมชน
1

สํานักงานวิชาศึกษาทั่วไป, สํานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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คําสําคัญ : เศรษฐกิจชุมชน
ที่มาและความสําคัญ
จากประสบการณ์การใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยให้ความสําคัญกับการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรม และวางแผนการพัฒนาแบบ “จากบน
ลงล่าง” ที่เน้นการพัฒนาจากนโยบายรัฐบาลมุ่งสู่ประชาชน โดยไม่ผ่านการสะท้อนเสียงจากประชาชน
ช่วงนั้นประเทศไทยละทิ้งการให้ความสําคัญกับภาคประชาชนเป็นที่ตั้ง ทําให้เมื่อประชาชนผู้เป็นฐานราก
ของประเทศไม่มั่นคง ประเทศชาติ จึงไม่ เข้ มแข็ง เศรษฐกิจของประเทศก็พัฒนาน้อยลงไปด้วย ดัง นั้น
ประเทศไทยจึงต้องปรับแนวคิดการพัฒนาใหม่ โดยควรเริ่มจากการพัฒนาคน พัฒนาฐานรากของประเทศ
ตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 10 ที่ ปรั บขึ้ น ใหม่ ซึ่ ง ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ คนให้
ความสําคัญกับประชาชนมากขึ้น
ดังนั้นการพั ฒนาเศรฐกิ จ ควรเริ่มจากฐานราก คือการพัฒนาเศรษฐกิ จชุ มชน ทั้งนี้ ภัทรธิ ดา
ผลงาน (2547) ได้ให้ความหมายคําว่า เศรษฐกิจชุมชน คือ พฤติกรรมของชุมชนในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ
เพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชน โดยเศรษฐกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลหรือองค์กรชุมชน
หรือเอกชนร่วมกิจการ ช่วยกันดําเนินงานด้วยตนเองทั้งหมด หรือบางส่วนโดยประสานทํางานกับพหุพาคี
และผู้คนในท้องถิ่น มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมช่วยเหลือการผลิต การตลาด ทุน
การจัดการร่วมกันในเรื่องเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การค้าขาย การบริการ การท่องเที่ยว
การพัฒนาส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่น เพื่อมุ่งให้เกิดรายได้ ส่งผลต่อบุคคล ครอบครัวและชุมชน
ชุมชนคลองบางหลวง หมู่ 9 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุดแก้ว จังหวัดปทุมธานี เป็นชุมชนมี
ลั กษณะความเป็ นชุ ม ชนแบบผสมผสาน ระหว่ า งความเป็ น ชุม ชนชนบทและความเป็ น ชุ ม ชนเมื อ งมี
ประชากรส่วนหนึ่งที่ประกอบอาชีพเกษตรกรทํานา ซึ่งส่วนใหญ่มีที่ดินทํานาเป็นของตนเอง ส่วนประชากร
อีกส่วนหนึ่ง ประกอบอาชีพเป็นพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือพนักงานบริษัท ซึ่งมีทั้งโรงงานหรือ
บริษัทที่ตั้งพื้นที่อยู่ที่ชุมชน และนอกชุมชน นอกจากนี้สมาชิกบางครัวเรือนได้มีการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัย
หรือที่ดินของตนเอง ให้เป็นอาคารที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนตามสภาพบริบท
ชุมชนที่เปลี่ยนไปด้วย ส่วนทุนทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน นอกจากข้าวหอมที่ชุมชนปลูกไว้เพื่อประกอบ
อาชีพทํานานั้น ในแต่ละครัวเรือนจะปลูกผักผลไม้ และสมุนไพร ไว้จํานวนหนึ่งเพื่อใช้ในการบริโภคภายใน
ครัวเรือนของตนเองด้วย เช่น กล้วย มะม่วง พริก ตะไคร้ มะกรูด เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้รับข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจําปี 2560 จากสํานักพัฒนาชุมชนอําเภอ
ลาดหลุมแก้ว พบว่าชุมชนคลองบางหลวง หมู่ 9 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุดแก้ว จังหวัดปทุมธานีมี
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ครัวเรือนผู้ที่ตกเกณฑ์ตัวชี้วัดและมีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 บาทต่อปีอยู่ จํานวน 12 คน ดังนั้นผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานราก คือเศรษฐกิจชุมชน จึงได้จัดทําโครงการศึกษาแนวทางในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษาบริบทชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน
รวมถึงวางแผนการดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้กับครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ดังกล่าว ให้มีอาชีพ
และเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อ ศึก ษาบริ บ ทชุ ม ชน สภาพปั ญหาและความต้ อ งการของชุ ม ชนคลองบางหลวง หมู่ 9
ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุดแก้ว จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อวางแผนการดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนคลองบางหลวง หมู่ 9 ตําบลคูบางหลวง
อําเภอลาดหลุดแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562
กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้นําชุมชน ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
2. สมาชิกในชุมชนคลองบางหลวง หมู่ 9 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุดแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ ชุมชนคลองบางหลวง หมู่ที่ 9
ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อศึกษาบริบทชุมชน สภาพปัญหาและความ
ต้องการของชุมชน เพื่อวางแผนการดําเนินงานสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน โดยดําเนินการผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ผู้วิจัยมีวิธีการดําเนินโครงการดังนี้
1) ศึกษาบริบทชุมชนและสภาพปัญหาด้านเศรษฐกิจชุมชน ดังนี้
- การศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณ ใช้ แ บบสํ า รวจข้ อ มู ล ครั ว เรื อ น โดยการเก็ บแบบสํ า รวจข้ อ มู ล
ครัวเรือน เพื่อจัดเก็ บฐานข้ อมู ลด้า นจํ า นวนประชากรในชุมชน และด้านเศรษฐกิ จในครั วเรือ น ได้ แก่
รายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน ภาวะหนี้สินในครัวเรือน และสภาพความเป็นอยู่อาศัยของครัวเรือน
- การศึกษาเชิ ง คุ ณภาพ ได้แก่ 1) การสัมภาษณ์ เชิง ลึ ก ในประเด็ นบริ บทชุ ม ชน สภาพ
ปัญหา และความต้องการด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในชุมชน 2) การสังเกตแบบไม่เป็นทางการ สังเกตการณ์
การดําเนิ นชีวิตทั่ วไป พฤติกรรมการบริโภค การใช้สินค้าฟุ่มเฟือยราคาแพง การทํางานของสมาชิ กใน
ชุมชน
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2) เครื่องมือที่ใช้ในการสํารวจความต้องการของชุมชน ได้แก่ ต้นไม้ชุมชน ต้นไม้ปัญหา ตุ๊กตา
ชุมชน SWOT Analysis และ TOWS Matrix Model
3) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยดําเนินการดังนี้ 1) การตรวจสอบข้อมูลเชิงวิเคราะห์จากผู้ให้ข้อมูล
อย่างน้อย 2 ใน 3 กลุ่ม ดังนี้ ผู้นําชุมชน สมาชิกในชุมชน และปราชญ์ชุมชน โดยการดําเนินการพร้อมกับ
การรวบรวมข้ อ มู ล ภายใต้ ก รอบแนวคิ ด การวิ จั ย และนํ า สู่ ก ารพั ฒ นาตามความต้ อ งการของชุ ม ชน
2) การจัดเวทีคืนข้อมูลในลักษณะการนําเสนอผลการวิจัยสู่ตัวแทนชุมชนในเวทีประชาคม ซึ่งประกอบไป
ด้วยข้อมูลผลลัพธ์ ผลผลิต และผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินกิ จกรรมการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิ จ
ชุมชน
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
1) สภาพบริบทของชุมชนคลองบางหลวง หมู่ 9 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุดแก้ว จังหวัด
ปทุมธานี ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้นําชุมชน ผู้สูงอายุในชุมชน และปราชญ์ชุมชน
ทั้งนี้ได้ใช้เครื่องมือต้นไม้ชุมชนในการวิเคราะห์ สามารถสรุปได้ดังนี้
- รากของชุมชน คือ วิถีชีวิตของชุมชน เป็นชุมชนที่ ตั้งรกรากอยู่ร่ วมกั นมาแล้วหลายสิ บ ปี
บางหลังอยู่มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ เพราะฉะนั้นบ้านแต่ละหลังจะอยู่ร่วมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย ทั้งนี้
ณ ปัจจุบัน ชุมชนมีความผสมผสานระหว่างความเป็นชุมชนชนบทและชุมชนเมือง เนื่องจากในชุมชนมีทั้ง
การทํานา โรงงานอุตสาหกรรม และการสร้างหอพักในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่คนในชุมชนจะอยู่ในช่วงวัยรุ่น
ถึงวัยทํางาน ซึ่งจะออกไปทํางานนอกชุมชน สมาชิกที่ยังอยู่ในชุมชนส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านและผู้สูงอายุที่
อยู่ติดบ้าน โดยประกอบอาชีพการเกษตร(ทํานา) หรือบางครัวเรือนมีภาระในการดูแลเลี้ยงดูหลาน
- ลําต้นของชุมชน คือ ทรัพยากรของชุมชน คือ ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของที่ดินและบ้านของตนเอง
บางหลังทํานาในที่ดินของตนเอง บางหลังเช่าที่ดินเพื่อทํานา ส่วนใหญ่ในแต่ละบ้านจะปลูกพืชผักผลไม้
เพื่อรับประทานหากเหลือกินจะแบ่งขาย ชุมชนมีแกนนําอย่างเป็นทางการ คือ ผู้ใหญ่บุญช่วย ตั้งตน
- กิ่งก้านของชุมชน คือ ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน คือ บ้านแต่ละหลังจะรู้จักกันเป็นอย่าง
ดี เพราะอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่สมันบรรพบุรุษ มีการนัดพบปะกันทั้งอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นํา(ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน)ชุมชน กับสมาชิกชุมชน เป็นไปอย่างเชื่อมโยง
สัมพันธ์กันเป็ นอย่างดี แกนนํามีศั กยภาพความเป็ นผู้ นํา สู ง มีความรับผิ ดชอบในการดู แ ลลู กบ้า นของ
ตนเองอย่างดีเยี่ยม
- ใบไม้ของชุมชน ได้แก่ ความรู้/ภูมิปัญญาดั่งเดิมของชุมชน ได้แก่ ความรู้ในเรื่องการทํานา
ความรู้ในเรื่องการปลูกพืชผักผลไม้ในครัวเรือน และความรู้/ภูมิปัญญาที่ได้เรียนรู้จากหน่วยงานภายนอกที่
เข้ามาสอนให้ความรู้ ได้แก่ การทําน้ําหมักชีวภาพเพื่อใช้ดูแลพืชผักผลไม้ในครัวเรือน การทําน้ํายาล้าง
จาน เป็นต้น
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- ผลของชุมชน คือ อาชีพของคนในชุมชน มีหลักๆ 4 อาชีพ คือ เกษตรกร (ทํานา) พนักงาน
บริษัท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ให้เช่าหอพัก) และค้าขาย
2) สภาพปัญ หาชุ ม ชนคลองบางหลวง หมู่ 9 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุ ด แก้ ว จั ง หวั ด
ปทุมธานี โดยผู้วิจัยได้จัดเก็บข้อมูลผ่านแบบสํารวจข้อมูลครัวเรือนกับสมาชิกในชุมชน ซึ่งได้ใช้เครื่องมือ
ต้นไม้ปัญหาในการวิเคราะห์ พบว่า ปัญหาหลักของชุมชน คือ ปัญหาการมีหนี้สินในบางครัวเรือน สาเหตุ
ของปัญหา คือ กู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในอาชีพ เช่น เป็นต้นทุนในการทํ านา เป็นต้นทุนในการสร้างหอพั ก
เพื่อให้เช่า เป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ โดยการซื้อรถยนต์เพื่อเดินทางไปทํางาน เป็นต้น ผลกระทบ
จากปัญหา คือ บางครัวเรือนเกิดรายจ่ายมากกว่ารายได้ หรือรายจ่ายเท่ารายได้ ทําให้ไม่มีเงินออมเก็บ
สะสม
3) ความต้องการของชุมชน โดยผู้วิจัยได้จัดเวที ประชาคม ประชุมสมาชิกในชุมชน เพื่อระดม
ความคิดเห็นถึงความต้องการในการพัฒนาตนเองของคนในชุมชน ทั้งนี้ได้ใช้เครื่องมือตุ๊กตาชุมชนในการ
วิเคราะห์ พบว่า
4) - หั ว (ความคิ ด/ทั ศนคติ ) : มี ความต้ องการสร้ างอาชี พเสริ มให้ กับ ตนเอง เพื่ อเพิ่ มรายได้
และลดรายจ่ายในครัวเรือน ทั้งนี้ชุมชนอยากใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนในการผลิต เช่น
กล้วย มะนาว มะกรูด มะพร้าว ที่ปลูกไว้ โดยการนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อขายเพิ่มรายได้
- หัวใจ (ความสัมพันธ์) : ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านหรือผู้สูงอายุ บางหลัง
อาศั ย อยู่ กั บ ลู ก 2 คน บางหลั ง อาศั ย อยู่ กั บ ลู ก และหลานหลายคน ทํ า ให้ หั ว หน้ า ครั ว เรื อ นของ
กลุ่มเป้าหมายนี้ต้องการสร้างอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับครัวเรือน
- มือ (อาชีพ/ทักษะพิเศษ) : ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายประกอบอาชีพเกษตรกร(ทํานา) มีทักษะ
ในการปลูกพืชผักผลไม้เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือน แต่ไม่มีทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนของ
ตัวเองเพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้น ทําให้ต้องการเพิ่มความรู้ในเรื่องการทําผลิตภัณฑ์แปรรูป และอยากได้ตลาด
เพื่อรองรับการวางขายสินค้าแปรรูปนี้
- เท้า (วิถีชีวิต) : ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายประกอบอาชีพเกษตรกร(ทํานา) โดยทํานา 2 ครั้ง/ปี
ช่วงเวลาว่างที่เหลือจะขายพืชผักผลไม้ที่ตนเองปลูกไว้เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว โดยฝากขายตามร้านค้าทั่วไป
ในชุมชน ทําให้เกิดความเสี่ยงเรื่องรายได้ในครัวเรือน
5) การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
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ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunity)
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และสํานักพัฒนา
ชุมชนอําเภอลาดหลุมแก้ว
ต้องการสนับสนุน ช่วยเหลือ
ชุมชนในการพัฒนาอาชีพ
และเพิ่มรายได้ให้กับ
ครัวเรือน เช่น เป็นต้น

จุดแข็ง (Strengths)
1. มีทุนทรัพยากรเดิมของ
ตนเอง เช่น พืช ผัก ผลไม้
(กล้วย มะนาว มะกรูด
มะพร้าว) ที่ปลูกไว้เพื่อการ
บริโภคในครัวเรือน
2. ชุมชนมีความพร้อม
ความสามารถที่จะพัฒนา
ศักยภาพ
SO: กลยุทธ์เชิงรุก
S1O1: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และสํานักพัฒนา
ชุมชนอําเภอลาดหลุมแก้ว
ควรส่งเสริม สนับสนุนด้าน
เศรษฐกิจชุมชน

จุดอ่อน (Weakness)
1. ชุมชนขาดความรู้พื้นฐาน
หรือทักษะความสามารถ
ในการแปรรูปกล้วยฉาบ
2. ชุมชนขาดความรู้พื้นฐาน
หรือทักษะความสามารถ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
WO: กลยุทธ์เชิงแก้ไข
W1O1: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และสํานักพัฒนา
ชุมชนอําเภอลาดหลุมแก้ว
ควรเข้าไปส่งเสริมให้ความรู้
พื้นฐาน หรือทักษะ
ความสามารถในการแปรรูป
กล้วยฉาบ
W1O2: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และสํานักพัฒนา
ชุมชนอําเภอลาดหลุมแก้ว
ควรเข้าไปส่งเสริมให้ความรู้
พื้นฐาน หรือทักษะ
ความสามารถในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
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อุปสรรค (Threats)
ST: กลยุทธ์เชิงป้องกัน
WT: กลยุทธ์เชิงรับ
1. สมาชิกในชุมชนที่สนใจเข้า S1T2: ควรวางแผนกระบวนการ W1T1: สมาชิกในชุมชนควร
ร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็น
ที่สามารถทําได้ในชุมชน
รวมกลุ่มกันเพื่อจัดหา
ผู้สูงอายุ หรือเป็นแม่บ้าน ทํา
เพื่อให้สมาชิกในชุมชนทุกคน
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ
ให้ไม่สะดวกในการทํา
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
แปรรูปกล้วยฉาบเข้ามาให้
กิจกรรมนอกชุมชน
ความรู้ในชุมชน
W2T1: สมาชิกในชุมชนควร
รวมกลุ่มกันเพื่อจัดหา
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เข้ามาให้
ความรู้ในชุมชน
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้ 2 แนวทาง ดังนี้
1) แนวทางในการพั ฒนาเศรษฐกิ จ ชุม ชนอย่ า งเร่ งด่ วน ได้แก่ กลยุทธ์ เชิ งรุ ก โดยการให้ มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ และสํา นั ก พั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอลาดหลุ ม แก้ ว ส่ ง เสริ ม
สนับสนุนด้านเศรษฐกิจชุมชนในการสร้างอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน และกลยุทธ์เชิงรับ
โดยให้ ส มาชิ ก ในชุ ม ชนรวมกลุ่ ม กั น เพื่ อ จั ด หาผู้ เ ชี่ ย วชาญทางด้ า นการแปรรู ปกล้ ว ยฉาบและพั ฒ นา
ผลิตภั ณฑ์ เข้ามาให้ ความรู้ ในชุ ม ชน 2) แนวทางในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จชุ มชนอย่ างไม่ เร่ ง ด่ วน ได้ แก่
กลยุทธ์เชิงป้องกัน โดยการวางแผนกระบวนการที่สามารถทําได้ในชุมชน เพื่อให้สมาชิกในชุมชนทุกคนได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรม และกลยุทธ์เชิงแก้ไข โดยการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชู ปถั มภ์ และสํ า นัก พั ฒ นาชุ ม ชนอํ า เภอลาดหลุ มแก้ ว เข้ าไปส่ ง เสริ ม ให้ ความรู้ พื้ นฐาน หรื อทั ก ษะ
ความสามารถในการแปรรูปกล้วยฉาบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
6) แผนการดําเนินงานสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้
- กุมภาพันธ์ 2562 : 1) เก็บข้อมูลและสํารวจทุนทรัพยากร คือ กล้วยน้ําว้า ในครัวเรือนว่ามี
ปริมาณกี่ต้น ใน 1 ต้นมี กี่เครือ ใน 1 เครือมีกี่ลูก และใน 1 เดือนจะมีผลิตภัณฑ์กล้วยน้ําว้าออกมาทั้งหมด
เท่าไหร่ เพื่อวิเคราะห์ปริมาณกล้วยน้ําว้าที่สามารถแปรรูปได้ 2) ร่วมกับครัวเรือนที่สนใจ ร่างแผนพัฒนา
ยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ เพื่อสร้างอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้
ให้กับครัวเรือน
- มีนาคม 2562 : 1) ติดต่อประสานวิทยากร เพื่อให้ความรู้และทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์
กล้วยฉาบ และออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้ากล้วยฉาบให้กับชุมชน นอกจากนั้นนัดประชุมระดมความคิดใน
การหาตลาดที่ ร องรั บสิ นค้ า กล้ วยฉาบของชุ ม ชน 2) พาชุ มชนศึ กษาดู ง านจากกลุ่ มวิ สาหกิ จที่ ป ระสบ
ความสําเร็จ เพื่อให้ชุมชนได้ศึกษาเป็นแนวทางในการปรับประยุกต์ใช้กับชุมชนตัวเองต่อไป
- เมษายน ถึง พฤษภาคม 2562 : 1) ประสานวิทยากรจัดอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการ
แปรรูปผลิ ตภั ณ ฑ์ ก ล้ ว ยฉาบ โดยกล้ ว ยจะใช้ ก ล้ว ยน้ํ า ว้ า ที่ แ ต่ ละครั ว เรื อ นปลู ก ไว้ เพื่ อ ทดลองทํ า จริ ง
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และทดสอบรสชาติ จริ ง จากนั้ นจะให้ ชุม ชนได้ ท ดลองทํ า จริ งโดยจะกํ า หนดให้ ฝึก ฝีมื อในการทํ า เป็ น
ระยะเวลา 1 อาทิตย์ แล้วให้วิทยากรได้ทดสอบรสชาติเพื่อให้คะแนนอีกครั้ง 2) ร่วมระดมความคิ ดกับ
ชุมชนเพื่อระบุรายการวัสดุ-อุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ เพื่อจัดซื้อหรือ สร้าง
อุปกรณ์ให้ชุมชนได้ใช้เพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือนต่อไป 3) ประสานวิทยากร เพื่อร่วมระดมความคิดเห็น
กั บ ชุ ม ชน ออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ เ หมาะสมกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เหมาะสมกั บ การใช้ ง านได้ อ ย่ า งสะดวก
และเหมาะสมกับชุมชน 4) จัดจ้างทําบรรจุภัณฑ์กล้วยฉาบแปรรูปที่ผ่านการระดมความคิดของสมาชิกใน
ชุมชนบ้านคลองบางหลวง หมู่ที่ 9 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 5) ประสาน
วิทยากรเพื่อร่วมกันระดมความคิดกับชุมชนในการหาตลาดที่รองรับผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบของชุมชนบ้าน
คลองบางหลวง หมู่ที่ 9 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 6) ร่วมกับชุมชนสํารวจ
ค้นหาตลาดที่รองรับผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบของชุมชนบ้านคลองบางหลวง หมู่ที่ 9 ตําบลคูบางหลวง อําเภอ
ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
- มิถุนายน 2562 : 1) ตรวจเยี่ยม ติดตามและประเมินผลความสําเร็จหรือปัญหาอุปสรรคของ
การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านคลองบางหลวง หมู่ที่ 9 ตําบลคูบางหลวง อําเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี ที่ดําเนินการ แปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ 2) สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิ จ
ชุมชนผ่านการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบนั้น ว่าสามารถต่อยอดแนวทางการพัฒนาจากรายครัวเรือนเป็น
การรวมกลุ่มอาชีพของชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะต่อไป
อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์ และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาในครั้งนี้ ชุมชนมีลักษณะเป็นชุมชนผสมผสานระหว่างชุมชนเมืองและชุมชนชนบท
และมีสมาชิกในชุมชนบางส่วนที่ประสบปัญหาขาดรายได้ ชุมชนจึงต้องการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ใน
ครัวเรือน โดยได้สรุปร่วมกันว่าจะใช้ทุนทรัพยากรที่มีอยู่ในครัวเรือน คือกล้วยน้ําว้า พัฒนาโดยการแปรรูป
เป็นกล้วยน้ําว้าฉาบเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน ทั้งนี้สมาชิกในชุมชนที่สนใจได้ร่วมวางแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนตั้งแต่ขั้นตอนการอบรมเรียนรู้การแปรรูปกล้วยน้ําว้าฉาบ จนถึงขั้นตอนการติดตามการ
ดํ าเนิ นงานเพื่ อ เพิ่ มความยั่ ง ยื นให้ กั บกลุ่ ม ให้ สามารถดํ า เนิ นการต่ อไปได้ สอดคล้ อ งกั บคํ า กล่ า วของ
ภัทรธิดา ผลงาน (2547) กล่าวไว้ว่า การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เป็นกิจกรรมที่บุคคลหรือองค์กรชุมชน
หรือเอกชนร่วมกิจการ ช่วยกันดําเนินงานด้วยตนเองทั้งหมด หรือบางส่วน โดยประสานทํางานกับพหุพาคี
และผู้คนในท้องถิ่น มีการใช้ภูมิปัญญาท้ องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมช่วยเหลือการผลิต การตลาด
ทุนการจัดการร่วมกันในเรื่องเกี่ยวกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การค้าขายในท้องถิ่น เพื่อมุ่งให้
เกิดรายได้ ส่งผลต่อบุคคล ครอบครัวและชุมชน ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จะทําให้ชุมชนเกิดการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชน เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน และสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับชุมชนต่อไป
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ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ชุมชนทราบและตระหนักถึงสภาพปัญหา รวมถึงความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
2. ชุมชนเกิดแผนการดําเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เอกสารอ้างอิง
ประเวศ วะสี , (2530) การสร้างสรรค์ ภู มิ ปัญ ญาไทยเพื่ อ การพั ฒนา, ชุ มชนพั ฒนา ปี ที่ 1 ฉบั บที่ 5,
หน้า 51-57
ภัทรธิรา ผลงาม, (2547) ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์, (เลย: รุ่งแสงธุรกิจการพิมพ์)
ภัทรธิรา ผลงาม, สุมณฑา ศรีสวัสดิ์ และ สุทัต หนูมาก, (2561) การพัฒนาศักยภาพในการพึ่งตนเอง
ทางเศรษฐกิ จชุ มชนบ้ านนาบอน จังหวัดเลย, วารสารวิจัยเพื่ อการพั ฒนาเชิง พื้ นที่. ปีที่ 10
ฉบับที่ 1 มกราคม-กุมภาพันธ์ 2561
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การศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชนเพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านคลองหมากนัด หมู่ที่ 11 ตําบลบ้านแก้ง
อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

เทอดเกียรติ แก้วพวง1
วราวุฒิ คําพานุข1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการของกลุ่มอาชีพเกษตรกรที่ประสบ
ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรที่ราคาตกต่ํา กลุ่มอาชีพจักสานเข่งปลาทู และกลุ่มอาชีพการแปรรูปอาหาร
ท้องถิ่น เพื่อค้นหารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตผลทางการเกษตร การออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบ
ใหม่จากเข่งปลาทู และการหาเอกลักษณ์ของอาหารท้องถิ่นของชุมชน โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม เริ่มจากสํารวจบริบทชุมชน สภาพชุมชน ให้เกิดความเข้าใจความเป็นมาและสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างสมาชิกชุมชนและคณะผู้วิจัย นอกจากนั้นยังกระตุ้นให้สมาชิกชุมชนได้ศึกษาตนเองเพื่อสร้าง
ความตระหนักถึงสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนอันนํามาซึ่งการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่ วม
รวมทั้งเป็ นพื้ นฐานของการรวมกลุ่ ม สมาชิ ก เพื่อนํา ไปสู่การช่ วยเหลือ เกื้ อกู ลกั นทั้งทางด้ า นเศรษฐกิ จ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ผลจากการมติที่ประชุมของชุมชนและคณะวิจัย จากการศึกษาพบว่า 3 กลุ่มอาชีพ
ในชุมชนที่ต้องการแก้ไข้ปัญหาประสบปัญหา คือกลุ่มอาชีพเกษตรกรพบปัญหาทางด้านราคาของผลผลิต
ตกต่ํา กลุ่มอาชีพเครื่องจักสานพบปั ญหารูปแบบของเครื่ องจักสาน กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารท้ องถิ่ น
พบปั ญหารสชาติ แ ละคุ ณ ภาพของอาหารเพื่ อ การจํ า หน่ า ยภายนอกชุ ม ชน ทั้ ง นี้ พ บว่ า การวิ จั ยเชิ ง
ปฏิบัติการแบบมรส่วนร่วมเป็นวิธีการพัฒนาศักยภาพของชุมชนโดยสมาชิกในชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งยัง
สร้างความสามัคคีภายในชุมชนให้เป็ นอั นหนึ่งอันเดี ยวกั น นอกจากนั้นยังเป็นแนวทางการพัฒนาตาม
ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงและมีความยั่งยืน
คําสําคัญ : เครื่องจักสาร, เข่งปลาทู, อาหารท้องถิ่น, ผลิตภัณฑ์ชุมชน, วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
1

มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ที่มาและความสําคัญ
ประเทศไทยประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจและรายได้ ทําให้เป็นปัญหาหลักและเป็นวาระแห่งชาติ
ที่จําเป็นต้องแก้ ไขอย่างเร่ง ด่ วน แต่ปัจจุ บันผลเนื่ องจากเกิดความเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จของโลก
ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของหลายประเทศ และประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบ สร้างความ
เสียหายต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของคนในประเทศ จากผลที่เกิดขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยติดอยู่ ใน
อันดับของประเทศที่ติดกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) จึงจําเป็นต้องพิจารณาถึงสาเหตุ
และศึกษาช่องทางการพัฒนาเพื่อยกระดับเป็นประเทศที่มีรายได้สูง (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และนณริฎ
พิศลยบุตร, 2561) และปัจจั ยสํ าคั ญต่ อการพั ฒนาและยกระดั บรายได้ข องประเทศเพื่อ เข้าสู่ ประเทศ
รายได้สูงได้อย่างยั่งยืน ต้องมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศเป็น
หลักและควรมุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงต่ออัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
อาชีพหลักของชาวชุมชนชนบทคือการทําการเกษตรกรรม ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของประเทศ
ไทยและส่งผลให้ประเทศไทยกลายเป็นเป็นประเทศที่ส่งออกด้านอาหารเป็นลําดับต้นๆ ของโลก แต่เมื่อ
เวลาดําเนินมาจนถึงปัจจุบันพบว่าจํานวนเกษตรกรไทยลดลงอย่างต่อเนื่องสาเหตุจากแนวความคิดการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรที่เห็นว่า อาชีพทางการเกษตรไม่เคยสร้างความร่ํารวย เป็นอาชีพที่หนั ก
และเหนื่อย ประกอบกับทัศนคติในการใช้ชีวิตของสังคมปัจจุบันพบว่าอาชีพเกษตรกรไม่มีคนนับหน้าถือ
ตาเฉกเช่นกับงานราชการ จําทําให้ลูกหลาน ของเกษตรกรไม่สนใจสืบทอดอาชีพทางการเกษตร อีกทั้ง
อายุเฉลี่ยของเกษตรกรสูงขึ้น (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร : พ.ศ.2552) จึงเป็นปัจจัยให้จํานวนของ
เกษตรกรต้องลดลงอย่างต่อเนื่องและส่งผลต่อระบบความมั่นคงทางอาหารของประเทศ นอกจากนั้นยัง
ส่งผลต่อปัญหาด้านอาชีพของคนในประเทศ
ปัจจุบันแรงงานจากภาคการเกษตรกรรมเดิ นทางเข้า หางานตามนิ คมอุ สาหกรรมและโรงงาน
ต่าง ๆ เป็นแนวโน้นที่มีมากขึ้นเรื่อย ๆ จนทําให้ประสบปัญหาด้านอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน
ในประเทศไทย เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ที่เดิ นทางเข้าทํางานจะมีระดั บการศึกษาค่อนข้างน้ อ ยซึ่ง
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ส่งผลให้เกิดการขาดองค์ความรู้ที่จะต่อยอดและพัฒนาอาชีพของตน ทั้งการทํางานในนิคมอุสาหกรรม
หรือเมื่อกลับสู่ภูมิลําเนา ส่งผลให้ขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการมีหนี้สิน สาเหตุเหล่านี้ส่ง ผลถึง
อัตราการว่างงานของประชาชนในประเทศที่เพิ่มขึ้นและความเหลือมล้ําในการกระจายรายได้ ตลอดจนผล
ต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ชุ มชนบ้ านคลองหมากนั ด ตํ าบลบ้ า นแก้ ง อํา เภอเมื อ งสระแก้ ว จั ง หวั ดสระแก้ ว เป็ นชุ ม ชน
ที่ ต้ อ งการพั ฒ นายกระดั บ ความเป็ น อยู่ ข องคนในชุ ม ชน ชุ ม ชนบ้ า นคลองหมากนั ด ตกเกณฑ์ จปฐ.
ร้อยละ 50 (ข้อมูล จปฐ. ปี 2560) ด้านความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ จากการสํารวจบริบทชุม ชน
โดยการสนทนากลุ่ม (focus group) ร่วมกับชุมชนพบว่า สภาพปัญหาปริมาณน้ําภายในชุมชนไม่เพียงพอ
ต่อการทําการเกษตร ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา เนื่องจากการห่างจากแหล่งค้าขาย การถูก
กดราคาจากพ่อค้าคนกลาง การขาดองค์ความรู้เฉพาะด้านเพื่อพัฒนาสินค้าและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทาง
การเกษตร
จากแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี ของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2560 ถึง ปี พ.ศ. 2579
ที่น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้ นการพัฒนาอย่างยั่ งยืนและคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพชี วิต
และยกระดับรายได้ของประชาชน ซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ที่ต้องการแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนอย่าง
ยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสํารวจสภาพปัญหา ความต้องการของการสร้างและพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนภายใต้
หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริ
2. เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มมูลค้าการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร เครื่องจักสานและอาหาร
ท้องถิ่น บ้านคลองหมากนัด หมู่ที่ 11 ตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
งานวิจัยนี้ดําเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2562 - มีนาคม 2562
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสํารวจข้อมูลชุมชน คือ กลุ่มอาชีพเกษตรกน กลุ่มอาชีพอาหารท้องถิ่น
เพื่ อ การจํ า หน่ า ยและกลุ่ ม อาชี พ ทํ า เครื่ อ งจั ก สาน บ้ า นคลองหมากนั ด หมู่ ที่ 11 ตํ า บลบ้ า นแก้ ง
อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
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การดําเนินโครงการ

ภาพที่ 1 การระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจบ้านคลองหมากนัด หมู่ที่ 11
ที่มา : เทอดเกียรติ แก้วพวงและคณะ (2562)
ผู้วิจัยและคณะทํางานเดิ นทางไปยังพื้ นที่เป้า หมาย เพื่อเข้าสํารวจบริบทชุม ชนเพื่ อศึกษาให้ มี
ความรู้ความเข้าใจในพื้นที่บ้านคลองหมากนัด หมู่ที่ 11 ตําบลบ้านแก้ง โดยการประชุมร่วมกับผู้นําชุมชน
และกลุ่มสมาชิกกลุ่มอาชีพภายในชุมชนบ้านคลองหมากนัด เพื่อสัมภาษณ์สมาชิกกลุ่มอาชีพโดยอาศั ย
แบบสอบถามจากสมาชิกกลุ่มอาชีพ ขณะเดียวกันผู้ศึกษาใช้แนวคิด Snow Ball ค้นหาครัวเรือนเป้าหมาย
เพื่อค้นสาเหตุของปัญหาซึ่งเป็นผลต่อสภาพความเป็นอยู่และรายได้ อาชีพของคนในชุมชน พร้อมทั้งการ
ตรวจสอบแบบสํารวจข้อมูลชุมชนเบื้องต้นเพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลของตัวแปรสําคัญ รวมทั้งจัด
กิจกรรมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดยใช้เครื่องมือ เช่น ต้นไม้ปัญหา ต้นไม้ชุมชน แผนที่เดิ นดิน
ตุ๊กตาชุมชน เป็นต้น เพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดเห็น ความเชื่อ ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่าง ณ ศาลากลางบ้าน
ของชุมชน เพื่อก่อให้ข้อตกลงร่วมกันจากมติของชุมชนแล้วเกิดการพัฒนาสร้างแผนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
และดําเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา ได้อย่างยั่งยืน
สรุปผลการดําเนินงาน
บริบทชุมชน
จากการศึกษาชุมชน บ้านคลองหมากนัด หมู่ที่ 11 ตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด
สระแก้ว ผลปรากฏว่ า จากคําบอกเล่ าของคนเฒ่ า คนแก่ของหมู่ บ้า น พื้นที่บ้า นคลองหมากนั ด แห่ ง นี้
เดิมเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรม มีนายทุนเข้ามาตัดไม้ทําลายป่า โค่นต้นไม้ไปจนหมด เหลือแต่
ป่ า หญ้ า คา ป่ า แขม ต่ อ มาชาวบ้ า นจากพื้ น ที่ อื่ น ๆ จากอํ า เภอนาดี ตํ า บลบ้ า นแก้ ง ตํ า บลโคกปี่ ฆ้ อ ง
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อําเภอสระแก้ว (ยกเป็นจังหวัดสระแก้วปี่ 2536) จังหวัดปราจีนบุรี เป็นพื้นที่ล้อมรอบบ้านคลองหมากนัด
ได้อพยพมาหากินที่ทํากินและที่อยู่อาศัย โดยจับจองพื้นที่ป่าเพื่อทํานา ทําไร่ ทําสวน โดยเข้ามาในพื้นที่
ทางด้านทิศใต้ของบ้านคลองหมากนัด ซึ่งเป็นทางเดินเท้าเล็ก ๆ มีคลองน้ําไหลผ่านและมีต้นสับปะรถป่า
ขึ้นอยู่ ซึ่งภาษาถิ่นเรียกว่า “ต้นหมากนัด” ซึ่งเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านคลองหมากนัดในปัจจุบัน
เริ่มแรกมีครอบครัวที่เข้ามาจัดทําบ้านพักที่อยู่อาศัยเพี ยง 2 ครัวเรือน คือครอบครัวนายออม
สมหมอและนายพอน มั่นคงกูล ในปี พ.ศ.2513 บ้านคลองหมากนั ด หมู่ 11 ได้แยกตั วมาจากหมู่ บ้าน
วังหิน หมู่ 10 ตําบลบ้านแก้ง อําเภอสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี ในสมัยนั้น มีจํานวนครัวเรือนจัดตั้งครั้ง
แรกประมาณ 15 ครัวเรือน และนายบุญมา บุญกว้าง เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของชุมชน หลังจากนั้นก็มี
ชาวบ้านอพยพมาจากหลาย ๆ พื้นที่ทั้งจากสกลนคร ปราจีนบุรีและที่อื่น ๆ ทําให้หมู่บ้านมีจํานวนเพิ่ม
มากขึ้น บ้านคลองหมากนัดเป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทัพยากรธรรมชาติ มีแหล่งน้ําและผืนดิ นที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ ที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก จําทําให้ชาวบ้านได้อพยพเพิ่ม ขึ้ นมา
เรื่อย ๆ จํามีจํานวน 91 ครัวเรือนในปัจจุบัน และมีนางสาววันนา ด่านสาคร ทําหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ บ้า น
คลองหมากนัด หมู่ 11 ตั้งอยู่ในตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
ต่อมาในปี พ.ศ.2516 ชาวบ้านคลองหมากนัดจัดประชุมภายในชุมชนและมีบทสรุปที่ จะก่ อตั้ ง
โรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของลูกหลาน จึงได้เริ่มสร้างโรงเรียนเป็นอาคาร 1 ชั้น ขนาด 2 ห้องเรียน
และได้คุณครูสัจจา วงษ์ภา เป็นครูอาสาคนแรกของโรงเรียนบ้านคลองหมากนัด และปีพ.ศ.2518 ได้มี
กลุ่มนักศึกษาจากกรุงเทพฯ ได้เข้ามาท่องเที่ยวและพักอาศัยข้างๆ โรงเรียนซึ่งหลังจากนั้นกลุ่มนักศึกษาได้
ทําการต่อเติมห้องเรียนเพิ่มอีกสองห้องเรียน รวมทั้งหมดเป็น 4 ห้องเรียน
ในราวปี พ.ศ.2520 ได้มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ได้แทรกซึมเข้ามาในพื้นที่บ้านคลอกหมากนัด
เป็ นหมู่ บ้า นเป้ า หมายของทางราชการที่ น่า เชื่ อ ว่ ามี ก ลุ่ มคอมมิ วนิ ส ต์แ ทรกซึ ม อยู่ จึ ง ทํ าให้ หน่ ว ยงาน
ราชการ ส่งกําลังเข้ามากวาดล้างกลุ่มคอมมิวนิสต์ พัฒนาหมู่บ้านและดูแลรักษาความสงบภายในชุมชน
ในสมั ย นั้ น มี ค่ า ยทหารพราน ค่ า ยตชด. ค่ ายอส. อยู่ร อบพื้ น ที่ หมู่ บ้า น ต่ อ มาหมู่ บ้า นได้ รั บ พระมหา
กรุณาธิคุณรับเป็นหมู่บ้านในโครงการพระราชดําริทางราชการได้ร่วมกันเข้ามาช่วยพัฒนาในด้านต่าง ๆ
และได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันคนเอง (อพป.) ขึ้นเพื่อดูแลความสงบภายในชุมชน
ต่อมาปีพ.ศ.2527 ได้มีหน่วยงานของกรมป่าไม้เข้ามาดําเนินการปลูกป่า โดยใช้ชื่อโครงการว่ า
“โครงการปลู ก ป่ า บ้ า นท่า กระบาก 2” และได้ เ ปลี่ ยนมาเป็ น “โครงการพั ฒนาพื้ น ที่ ร าบเชิ ง เขาตาม
พระราชดํ า ริ บ้า นคลองหมากนั ด” จนทํ า ให้ ชาวบ้ า นมี ง านทํ า มี ร ายได้ มี ค วามสงบร่ ม เย็ นและเป็ น
“บ้านสวย เมืองสุข” บ้านคลองหมากนัด จังหวัดสระแก้วในปัจจุบัน
ผลจาการสํารวจร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและชุมชน โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์
เชิงลึกภายในชุมชนบ้านคลองหมากนัด โดยการสนทนากลุ่ม (focus group) ผลจากการวิเคราะห์บริบท
ชุ มชน วิ เคราะห์ ก ลยุ ทธ์ การพั ฒ นาหรือ ยกระดั บด้ วย TOWS matrix Model และเลื อ กกิ จ กรรมจาก
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ทักษะวิถีชีวิตและภูมิปัญญาชาวบ้าน ดังนั้นเพื่อหาข้อมูล สิ่งต้องการและปัญหา ซึ่งจากผลการประชุม
และลงมติ ที่ป ระชุ ม ของชาวชุ ม ชนบ้ า นคลองหมากนั ด ถึ ง การสร้ า งรายได้ แ ก่ ต นเองและครอบครั ว
และมองเห็นอาหารที่สามารถสร้างรายได้แก่ตัวบุคคล ครอบครัว รวมถึงคนในชุมชนได้ รวมถึงคุณค่า
ทางอาหารซึ่งอาหารเป็ นแหล่ง สารอาหารที่ จําเป็ นต่ อร่างกาย ร่างกายต้องการสารอาหารจากอาหาร
ที่บริโภคเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ การบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการก็เป็นอีกสิ่งที่จะจํา เป็น
เพื่ อ ให้ ร่ า งกายได้ รั บ สารอาหารที่ จํ า เป็ น และเพี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของร่ า งกาย จากอาหารที่
หลากหลายชนิดภายในชุมชนและมีมติจากที่ประชุม ได้เลือกอาหารที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยเหตุผล
เนื่องจากในชุ มชนเป็ นหมู่บ้า นต้ นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของจั งหวั ดสระแก้ ว มีการปลูกพืชสวนครั ว
ทุกครัวเรือ นซึ่งเป็ นวั ตถุ ดิบของการทําน้ํา พริกข่าและต้ องการที่ จะนําไปแปรรู ปเพื่ อ สร้างรายได้ ให้ กั บ
ครอบครัวและชุมชน รวมถึงเป็นการสร้างอาชีพให้กับสมาชิกในชุมชน แต่เนื่องชุมชนยังขาดองค์ความรู้
ทักษะในการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวผู้วิจัยและชุมชนจึงร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ในการ
ส่งเสริมกระบวนการเพื่อให้การทําน้ําพริกข่าเป็นอาหารที่ถูกสุขลักษณะและมีคุณภาพ โดยงานวิจัยชิ้นนี้
เริ่มต้นจากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กําหนดโครงการพัฒนาพื้นที่
ตามยุทธศาสตร์ การพั ฒนาท้ องถิ่ นเพื่อช่ วยพัฒ นาชุ มชนให้มี รายได้เพิ่มขึ้ น เกิดความมั่ นคงยั่ ง ยื นตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 ต่อไป
อภิปรายผลการดําเนินงาน
ผลการสํารวจชุมชนบ้านคลองหมากนัดพบว่าชุมชนประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนมีการอยู่ร่วมกัน
ของสามวัย คือ วัยเด็ก วัยทํางานและวัยสูงอายุ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร
และอาชีพรองแต่ยังมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในหมู่บ้านคลองหมากนัดเป็นหมู่บ้านที่มีจุดเด่นใน
เรื่องความเข้มแข็งของผู้นําชุมชนและความสามัคคีในหมู่บ้าน นอกจากนั้นยังมีแนวคิดที่นําสมัย มีความ
ต้องการที่จะพัฒนาตนเองสม่ําเสมอ ซึ่งดูได้จากโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลาที่ผ่านมา และยังมี
กิจกรรมมากมายที่ได้รับรางวัลและเป็นต้นแบบแก่ชุมชนอื่น ๆ แต่เนื่องจากการขาดหน่วยงานที่มีความรู้
เฉพาะทางในการเสริมความรู้เพิ่มประสบการณ์หรือคําแนะนํา เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพต่อ
ยอดผลิตภัณฑ์ของตนเอง ทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังไม่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของท้องตลาด จึงทําให้
คนในชุมชนขาดกําลังใจ ขาดแรงผลักดัน ต้นทุนลดน้อยลงเนื่องจากขายสินค้าไม่ได้
จากแนวของ อคิน รพีพัฒน์ (อ้างในกรชนก สนิทวงค์ พ.ศ.๒๕๔๕, น. ๒๓) กล่าวว่า การพัฒนา
ยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชนต้องได้รับความร่วมมือ ซึ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น “ชุมชนต้อง
เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง กล่าวคือ ต้องเป็นการมีส่วนร่วมที่ชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจก้าวเข้ามามีส่วนร่วม
ด้วยตนเองโดยปราศจากการขอร้อง บังคับ ขู่เข็ญ” จึงนําไปสู่ความแข็งแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
ดังนั้น ผลการประชุมวิเคราะห์ถึงความต้องการแนวทางการพัฒนาร่วมกับชุมชน โดยคนในชุมชน
ลงมติและมีความเห็นร่วมกันถึงการที่จะมีการส่งเสริมในด้านองค์ความรู้ซึ่ง “การจัดการความรู้ของชุม”
เป็ นแนวทางหนึ่ ง ซึ่ ง เป็ นรู ปแบบของการนํ า องค์ ค วามรู้ ห รื อ ภู มิ รู้ ข องชุ ม ชนที่ มี อ ยู่ ใ นลั ก ษณะต่ า ง ๆ
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มาก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในการแก้ไขปัญหาแลพัฒนา เพื่อการดํารงชีพอย่างยั่งยืนและสร้างความ
เข้มแข็งความสามัคคีให้กับชุมชน(นายแพทย์วิจารย์ พานิช : พ.ศ.๒๕๔๘)

ภาพที่ 2 สรุปผลวิเคราะห์ความต้องการร่วมกับชุมชน บ้านคลองหมากนัด หมู่ที่ 11 เพื่อวางแผนพัฒนา
ที่มา : เทอดเกียรติ แก้วพวงและคณะ (2562)
ดังนั้น เพื่อเพิ่ มเติ มความองค์รู้ ที่จ ะต่ อ ยอดพัฒนาสิ น ค้า และผลิ ตภั ณฑ์ เพื่อให้ เป็ น ที่ ต้อ งการ
ของท้องตลาดซึ่งมีครั วเรื อ นตนแบบในการพัฒนายกระดั บคุ ณภาพชี วิตการสร้างรายได้ข องคนชุม ชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นแบบอย่างเพื่อขยายไปสู่ครัวเรือนอื่น ๆ ในชุมชนบ้านคลองหมากนั ด
ตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ต่อไป
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้ทราบสภาพปั ญหาความเป็ นอยู่และความต้ องการในการพั ฒนาด้า นอาชีพในชุม ชนของ
ชุมชนบ้านคลองหมากนัด หมู่ที่ 11 ตําบลบ้านแก้ง อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
2. การสร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่คนในชุมชน มีอาชีพเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสิ่งที่มีใน
ชุมชนบ้านคลองหมากนัด หมู่ที่ 11
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การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเกล็ดปลาตะเพียน ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
บ้านหนองปรือ ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา1
เพ็ญศรี ชิตบุตร1
ปุณณานันท์ พันธ์แก่น1
บทคัดย่อ
งานวิจัยชิ้ นนี้เริ่ม ต้น จากการที่ ม หาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงการณ์ ในพระบรมราชู ปถัม ภ์ ไ ด้
กําหนดโครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อช่วยพัฒนาชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นใน
ระดับครัวเรือน อันจะทําให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการในการพัฒนาด้า นอาชีพในชุมชนจนเป็ น
แรงเสริมทําให้ชุมชนเกิดอาชีพที่จะสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนคือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเกล็ดปลา
ตะเพียน
คําสําคัญ : ผลิตภัณฑ์ชุมชน, การแปรรูปเกล็ดปลาตะเพียน, หลักเศรษฐกิจพอเพียง, จังหวัดสระแก้ว
บทนํา
กลุ่มการเรี ยนรู้บ้า นหนองปรื อ แบบครบวงจรมี ต้ นกํ า เนิ ดจากความต้ องการและปั ญหาความ
ยากจนของสมาชิกในชุมชนที่ขาดพื้นที่ทํากินและปัญหาด้านรายได้ที่มีน้อยกว่ารายจ่าย ทําให้ประชาชน
รวมกลุ่มกันเพื่อทําการเกษตรภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงที่นํามาประยุกต์ใช้เพื่อการดําเนินชีวิต ซึ่งหลัก
ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงสามารถเป็ นแนวทางในการดํ า รงชี วิ ตของประชาชนได้ ใ นทุ กระดั บ ตั้ ง แต่
ครอบครัวชุมชนและสังคม โดยยึดถือความพอประมาณ ความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ทั้งนี้
ต้องอาศัยความรู้ควบคู่กับการมีคุณธรรม โดยบ้านหนองปรือได้ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการ
ใช้ ทรั พยากรที่ มี อยู่ ในชุ ม ชนหรื อ หาได้ ง่า ยในท้ องถิ่น เพื่ อ ก่อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ ต่อ ตั วเองให้ ได้ มากที่ สุ ด
(สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2560) จึงมีการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนคื อ การ
ปลูกเมล่อนและการแปรรูปปลาส้มไร้ก้าง ขณะเดียวกันกลุ่มมีวัตถุดิบที่เหลือใช้จากการแปรรูปผลิตภัณฑ์
1

พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
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ปลาส้มนั่ นคื อ เกล็ ดปลาตะเพี ย น หากไม่มีการนํามาแปรรู ปให้ เกิ ดประโยชน์ จะส่ง ผลทํา ให้ เกิ ดปั ญ หา
และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต
เกล็ดปลาเป็นของที่มีในธรรมชาติหลังจากเหลือใช้จากการนําเนื้อปลาไปประกอบอาหารหากเก็บ
ไว้หรือทิ้งไว้ในสภาพสด ๆ จะมีกลิ่นเน่าเหม็นและเป็นสิ่งสกปรกถูกทิ้งเป็นเศษขยะ ผู้คนส่วนใหญ่จึงนึกไม่
ถึงว่า เศษขยะที่ เหลือทิ้ งเหล่านี้ จะสามารถนํามาสร้างสรรค์เป็นส่วนประกอบสําคัญของเครื่องประดั บ
ตกแต่งนานาชนิด ได้อย่างสวยงามและหลากหลาย หากจะมองในแง่ของการอนุรักษ์ธรรมชาติแล้ วการ
นําเอาของเสียเหลือทิ้งที่สลายตัวได้ยากมาใช้ประโยชน์ทดแทนวัสดุที่ผลิตจากวัตถุดิบและกระบวนการ
ผลิตที่ทําลายธรรมชาติ เช่น กระดาษ พลาสติกและเส้นใยสังเคราะห์ชนิดต่าง ๆ (จงจิตร ชินกนกรัตน์,
2559) ขณะที่ นทีทิพย์ กฤษณามระ 2558. กล่าวว่าเกล็ดปลาสามารถนําไปแปรรูปเป็ นอาหารต่าง ๆ
เช่น เกล็ดปลายี่สก 1 กรัมให้แคลเซียมมากถึง 434 มิลลิกรัม ซึ่งสูงเทียบเท่ากับแคลเซียมที่มีในเปลือกไข่
1 ฟอง อีกทั้งยังมีคอลลาเจนและแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณสูง
หลังจากผู้ศึกษาได้ศึกษาสภาพปัญหาของชุมชนด้วยกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
พบว่าชุมชนต้องพบกับปัญหาดังนี้ 1. ปัญหาด้านน้ํา ส่งผลกระทบ ทําให้ปริมาณน้ําในชุมชนไม่เพียงพอต่อ
การทําการเกษตรและการอุ ป โภค บริโภคในครั วเรื อ น ขณะเดี ย วกั นคุ ณภาพของน้ํ า ในครั วเรื อ นไม่ มี
คุณภาพเท่าที่ควร เพราะน้ําประปาในชุมชนมีลักษณะเป็นสีขุ่นแดงและในบางครั้งหลังจากใช้น้ําแล้วจะ
เกิดอาการผื่น คัน บริเวณผิวหนัง ทั่ วร่างกาย 2. ปัญหาด้านดิน ส่งผลกระทบทําให้สมาชิก ในชุม ชนไม่
สามารถได้ผลผลิตทางด้านการเกษตรตามที่ต้องการและส่งผลให้ต้นทุนในการทําการเกษตรเพิ่มสูง ขึ้น
3. ปัญหาด้า นผลผลิ ตทางการเกษตร ส่งผลกระทบทํ าให้ สมาชิ ก ต้ อ งอาศัยยาบํ ารุงให้ กับพื ชพั น ธุ ทาง
การเกษตรซึ่งเกี่ยวเนื่องกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะเดี่ยวกันการจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรถูก
กดราคาจากพ่อค้าคนกลาง โดยที่ไม่มีมาตรฐานในการรับซื้อผลผลิตจากชุมชน 4. ปัญหาด้านรายได้น้อย
กว่ารายจ่าย ผลกระทบคือไม่สามารถชําระหนี้สินได้ตามกําหนดจึงทําให้ ต้องสร้างหนี้สินใหม่เพื่อชําระ
หนี้สินเก่า รวมไปถึงลูกหลานไม่มีเงินค่าขนมไปโรงเรียนทํา ให้ค วามสุขของคนในครอบครัวลดน้ อ ยลง
และขาดกํ า ลัง ใจในการทํ า งาน 5. ปั ญหาด้ า นขาดแคลนแรงงาน ผลกระทบคื อ สมาชิ ก ในชุ มชนต้ อ ง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของแรงงานต่างด้าวทั้งค่าแรงที่มีราคาสูง ค่าอาหาร ค่าพาสปอร์ต ค่าต่อวีซ่า
และอื่น ๆ เพื่อให้แรงงานเหล่านั้นมาทํางานให้กับเกษตรกรเพราะหากไม่มีมีแรงงานก็จะไม่สามารถเก็บ
เกี่ยวผลผลิตได้ ทันและส่งผลต่อราคาจําหน่ายผลผลิต 6. ปัญหาด้านผู้สูงอายุขาดที่อยู่ที่ทํากินและขาด
ผู้ดูแล ผลกระทบคือ ผู้สูงอายุไม่มีความสุขและไม่ได้รับการดูแลจึงเกิดภาวะซึมเศร้าและน้อยใจในชีวิต
7. ปัญหาด้านถนน ผลกระทบคือก่อให้สมาชิกในชุมชนได้รับอุบัติเหตุจากการใช้ถนนที่เป็นหลุมบ่อรวมถึง
ลูกหลานไปโรงเรียนลําบาก เนื่องจากฤดูฝนถนนจะเปื้อนด้วยโคลน และฤดูแล้งถนนจะเปื้อนไปด้วยฝุ่นซึ่ง
จะทําให้ชุดนักเรียนมีความสกปรก ดังที่จิราณีย์ พันมูลและอาแว มะแส 2558 กล่าวว่าการพัฒนาชุมชน
(Community Development) คือการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของชุมชนตามสภาพที่
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เป็นอยู่ไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้จากสภาพที่ไม่ปรารถนาไปสู่สภาพที่พึงปรารถนา ตลอดจนเป็นการลด
ช่องว่างทางสังคมและปัญหาความยากจนในชุมชนให้น้อยลง งานวิจัยชิ้นนี้เริ่มต้นจากการที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงการณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กําหนดโครงการพัฒนาพื้นที่ ตามยุทธศาตร์การพั ฒนา
ท้องถิ่นเพื่อช่วยพัฒนาชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในระดับครัวเรือน อันจะทําให้ทราบถึงปัญหาและความ
ต้องการในการพัฒนาด้านอาชีพในชุมชนจนเป็ นแรงเสริม ทําให้ชุมชนเกิ ดอาชีพที่ จะสร้างรายได้ ให้ แก่
ชุมชนคือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเกล็ดปลาตะเพียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสํารวจสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาด้านอาชีพในชุมชน
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกล็ดปลาตะเพียน
ช่วงระยะเวลาดําเนินงาน
ระยะเวลาในการดําเนินงานเริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง เดือน 31 มีนาคม 2562
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสํารวจข้อมูลชุมชนในครั้งนี้คือ ครัวเรือนในพื้นที่ หมู่ 3 บ้านหนองปรือ
ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากเป็นพื้นที่ ประสบปั ญหาหลากหลายรู ปแบบ
เช่น ปัญหาด้านภัยธรรมชาติ ปัญหาด้านโครงสร้างขั้นพื้นฐาน ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ปัญหาด้านผู้สูงอายุ
และปัญหาด้านรายได้
วิธีการศึกษา
กระบวนการศึกษาเริ่มจากคือ 1. ศึกษาชุมชนวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของชุมชนใน
พื้นที่สํารวจในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองปรือ ตําบลทัพราช อําเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับสมาชิกในชุมชน 2. ลําดับความ
ต้องการของชุมชนในการแก้ไขปัญหา 3. การวางแผนแก้ไขปัญหาในลักษณะของโครงการ 4. การติดตาม
ประเมินความต่อเนื่องของการดําเนินโครงการ (ยศ บริสุทธิ์, 2558) โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อให้
ข้อมูลแก่ผู้วิจัย จํานวน 100 คน และมีครัวเรือนเป้าหมายในการตัดสินใจเลือกพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่สนใจ
และสามารถดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาในเชิงประจักษ์ได้ ซึ่งผู้วิจัยได้ประเมินถึงความสําเร็จและเป็นไปได้
ของการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจกระทั่งได้โครงการข้าวเกรียบเกล็ดปลา โดยโครงการ
ดังกล่าวผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญและชุมชนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก รวมถึงเป็นการดําเนินงาน
ตามพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10
ผู้วิจัยเดินทางไปยังพื้นที่เป้าหมาย เพื่อสํารวจข้อมูลชุมชนโดยใช้วิธีการการสนทนากลุ่ม (focus
group) ด้วยการสอบถามบุคคลในกลุ่มเพื่อให้ได้มาถึงความคิดเห็น ความเชื่อหรือทัศนคติต่อสภาพปัญหา
โดยคําถามจะถูกถามในรูปแบบของการปฏิสัมพันธ์แบบต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสพูดคุย
และแสดงความเห็นได้อย่างอิสระระหว่างผู้ศึกษาหรือผู้เข้าร่วมด้วยกันเอง โดยในขณะเดียวกันผู้ศึกษาทํา
223

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

การจดบันทึกการสนทนาที่เกิดขึ้น และอาศัยเครื่องมือต้นไม้ปัญหา (Problem Tree Analysis) รวมถึง
สั ม ภาษณ์ ส มาชิ ก กลุ่ ม ตั ว อย่ า งโดยอาศั ย แบบสอบถาม ขณะเดี ยวกั น ผู้ ศึ ก ษาใช้ แ นวคิ ด Snow Ball
เพื่อค้นหาครัวเรือนเป้าหมายที่มีปัญหาด้านสภาพความเป็นอยู่และ การประกอบอาชีพ พร้อมทั้งทําการ
ตรวจสอบแบบสํารวจข้อมูลชุมชนเบื้องต้นเพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลของตัวแปรทั้งหมดรวมทั้ ง
จัดทํากระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ได้อย่างยั่งยืน
ดังนั้นโจทย์ วิจัยในครั้ง นี้คื อประชาชนผู้ ที่สนใจ ของบ้านหนองปรื อ โดยมีครัวเรื อ นเป้า หมาย
จํานวน 8 ครัวเรือน โดยหลังเสร็จสิ้นโครงการครัวเรือนเป้าต้องมีรายได้เพิ่มขึ้น 10% ต่อปี ซึ่งเกิดจากการ
ผลิ ตข้ า วเกรี ย บเกล็ ด ปลา ดั ง นั้ นแนวทางการพั ฒ นาข้ า วเกรี ยบเกล็ ดปลาจึ ง ต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ ค วามถู ก
สุขอนามัยเพื่อจําหน่ายในท้องตลาดและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่
เข้ า มามี ส่วนร่ วมในการดํ า เนิ นกิ จกรรมตั้ ง แต่ กระบวนการเริ่ ม ทํ า ความสะอาดเก็ บปลาที่ ต้อ งมี ค วาม
พิถีพิถัน รวมถึงกระบวนการปรุงและผสมวัตถุดิบที่จะต้องมีปริมาณที่ชัดเจนและแน่นอน ขณะที่เมื่อนํา
ข้าวเกรียบเกล็ดปลาไปตากแดดหรือทอดก็จะต้องถูกตามหลักอนามัยและเมื่อเสร็จแล้วก็จะนําข้าวเกรียบ
เกล็ดปลาเข้าห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อวิ เคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของข้าวเกรียบอั นจะ
นําไปสู่การจัดทําบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
ผลการศึกษา
จากการสํารวจข้อมูลชุมชนโดยใช้วิธีการการสนทนากลุ่ม (focus group) ชุมชนบ้านหนองปรือ
พบว่าชุมชนมีภูมิปัญญาดั้งเดิมที่มีการทดลองการผลิตเกล็ดปลาทอดสมุนไพรเพื่อการบริโภคโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการแปรรูปปลาส้มไร้ก้างมักจะมีเกล็ดปลาที่เหลือจากการแปรรูปในปริมาณมากกว่า 50 กิโลกรัม
ต่อวัน ขณะที่ชุมชนมีความต้องการที่จะนําเกล็ดปลาไปใช้เพื่อแปรรูปอันจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม รวมทั้ง
เป็นการสร้างอาชีพให้กับสมาชิกในชุมชน ผู้วิจัยพยามนําองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเข้ามาบูรณาการเพื่อ
แก้ไขปัญหาของชุมชนอันจะนําไปสู่การใช้ประโยชน์ด้วยความคาดหวังที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือ
ด้านปัญหาในเรื่องของรายได้ร วมถึงเป็ นการเปลี่ ยนแปลงด้ านนวั ตกรรมที่ มีองค์ ความรู้ ใหม่ ในการนํ า
หลักสูตรการแปรรูปข้าวเกรียบเกล็ดปลาลงไปถ่ายทอดสู่ชุมชน อันเนื่องจากชุมชนยังขาดทักษะในการ
ดําเนินกิจกรรมดังกล่าวผู้วิจัยจึงคิดค้นหาวิธีเพื่อให้เกิดการใช้เกล็ดปลาอย่างคุ้มค่ามากที่สุด

ภาพที่ 1 เกล็ดปลาเหลือใช้
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ผู้วิจัยได้ อ บรมเชิ ง ปฏิ บัติการเพื่ อ ถ่า ยทอดความรู้ใ ห้ กับชุม ชนโดยจั ดการอบรมเชิง ปฏิ บั ติ การ
เพื่อสร้างความเข้าใจในการดําเนินกิจกรรมและชี้แจงวัตถุประสงค์และหลักการให้กับชุมชนได้ ทราบว่า
ขั้นตอนในการผลิตข้าวเกรียบปลามีกระบวนการและเทคนิคอย่างไร ผู้วิจัยจึงเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน
การแปรรูปข้า วเกรีย บมาถ่ า ยทอดองค์ ความรู้ พร้ อ มการบรรยายและสอนขั้ น ตอนการทํ า ข้ า วเกรี ย บ
เกล็ดปลาอย่างละเอี ยดให้กั บชุมชน โดยมีสมาชิกในชุมชนเข้าร่วมอบรมจํานวน 70 คนหลังจากมีการ
ดําเนินกิจกรรมก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ในชุมชนนั่นคือข้าวเกรียบเกล็ดปลา โดยผลิตภัณฑ์นี้จะเป็ นการ
แก้ไขปัญหาด้า นเศรษฐกิ จและเป็ นการพั ฒนาอาชีพ ให้ กั บสมาชิ กในชุม ชนรวมถึง เป็ นการสร้างรายได้
เพราะเมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตกับผลกําไรแล้วนั้น พบว่าเกล็ดปลาปริมาณ 2 กิโลกรัมจะมีต้นทุน
400 บาทและสร้างผลกําไรจํานวน 1,200 บาท ในเวลาการผลิตเพียง 3 วัน ซึ่งจะก่อให้เกิดการพั ฒนา
คุณภาพชีวิตและการสร้างรายได้โดยผ่านกระบวนการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งชุมชนจะได้ประโยชน์จากองค์
ความรู้อันจะสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อจําหน่ายทั้งตลาดภายในและภายนอกชุมชน
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานตั้งแต่เริ่มตั้งแต่การกําหนดปัญหา
การสร้างแนวทางกระบวนการแปรรูป ซึ่งจะทําให้ชุมชนเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและเกิดการเพิ่มขึ้นของ
รายได้ในชุมชน

ภาพที่ 2 การแปรสภาพ
การแปรรูปข้าวเกรียบเกล็ดปลานอกจากเป็นการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและเป็นการสร้ าง
อาชีพให้กับคนในชุมชน โดยจะเห็นได้ว่าการวิจัยในครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเป็นอย่างมากซึ่งถือ
ว่าเป็นส่งเสริมการสร้างศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยที่ทุกกระบวนการเกิดจากการมีส่วนร่วม
และมี ก ารใช้ วัตถุ ดิบ ในชุ ม ชน ที่มี ประโยชน์ ไม่ มากแต่ กลั บมาสร้ า งมู ลค่ า เพิ่ ม ให้ กั บวั สดุ นั้น ๆ ได้ โ ดย
กระบวนการแปรรูปข้าวเกรียบเกล็ดปลาเพื่อแก้ไขปัญหาด้านเศรฐกิจชุมชน
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ภาพที่ 3 ข้าวเกรียบเกล็ดปลา
อภิปรายผล
แนวทางการธํารงรักษาความยั่งยืนของการดําเนินกิจกรรมการแปรรูปข้าวเกรียบเกล็ดปลาจะ
เห็นได้ได้ ว่าการเริ่มต้นของการดําเนิ นกิจกรรมผู้วิจัยใช้ ทุนของชุมชน ด้านสังคมและวัฒนธรรมรวมถึง
ศักยภาพความสามารถของชุมชน ในการเป็นกลไกหลักเพื่อการดําเนินกิจกรรมโดยที่ต้องเป็นวิธีการที่ไม่
สลับซับซ้อนหรือยุ่งยากจนเกินไป โดยผู้วิจัยต้องดําเนินการอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนทั้งการประสานการ
ระดมความคิดชุมชนต้องให้ได้ข้อมู ลเรื่องราว ประเพณี ความถนัดของชุมชน เมื่อผู้วิจัยได้รับข้อมู ลจึ ง
นํามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้เพื่อนํามาดําเนินการแก้ไขปัญหาด้านเศรฐกิจของชุมชน หลังจากนั้นผู้วิจัย
นําร่างเพื่อเสนอต่อที่ ปรึกษาขอคําแนะนําจากผู้ทรงคุณวุฒิในเรื่องของการแปรรูปข้าวเกรียบเกล็ ดปลา
เพื่อตรวจสอบคุณค่าทางโภชนาการ และนําคําแนะนํากลับมาปรับปรุงและพัฒนากรรมวิธี เทคนิคให้มี
ความเหมาะสมกับพื้นที่เพื่อก่อให้เกิดความสําเร็จในชุมชนมากที่สุด
หากกล่าวถึงความยั่งยืนของการดําเนินกิจกรรมนั้น ผู้วิจัยใช้วิธีการหาความรู้ด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการระดมความคิดโดยที่ชุมชนร่วมกับนักวิจัยร่วมกันกําหนดหลักสูตรวิธีการ
แปรรูปข้าวเกรียบเกล็ดปลา โดยที่ชุมชนมีการรวมกลุ่ม ประชุมระดมความคิดชุมชนจั ดตั้งกลุ่มกั นเพื่ อ
ร่วมกันดําเนินงานการแปรรูปข้าวเกรียบปลา โดยบ้านหนองปรือจะมีสมาชิกกลุ่มอาชีพนี้ จํานวน 8 ราย
โดยที่ในกลุ่มจะมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ในการทําการแปรรูปข้าวเกรียบเกล็ดปลาแบบหมุนเวียน หมายถึง
ทุกคนจะสามารถทําการแปรรูปได้ ในทุกขั้ นตอนเพื่อก่ อให้ เกิดการบริ หารจั ดการวัสดุที่เหลือใช้ ให้ เกิ ด
มูลค่าเพิ่มได้ ดังนั้นกลุ่มการแปรรูปจึงมีการรวมตัวกันและระดมทุน รวมถึงมีการจัดสรรผลกําไรอย่างเท่า
เทียมโดยรายได้ในครอบครัวของกลุ่มเป้าหมายจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10% ต่อปี และมีการขยายผลสู่คนอื่น ๆ
ที่สนใจ ซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิตนั้นหมายถึงการ
พยายามพึ่งตนเองให้มากที่สุด เพื่อเป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน รวมไปถึงการรวมกลุ่มที่
จะก่ อ ให้ ชุ ม ชนมี ค วามเข้ ม แข็ ง อั น เนื่ อ งมาจากการช่ ว ยเหลื อ และการเอื้ อ เฟื้ อ เผื่ อ แผ่ ต่ อ กั น
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(จิ ร าณี ย์ พั นมู ล และอาแว มะแส, 2558) และในระหว่ างการเริ่ ม ต้ นกิ จกรรมจนถึ ง ความสํ าเร็ จ ของ
กิจกรรมการแปรรูปข้าวเกรียบเกล็ ดปลาผู้ วิจัยจะมีก ารติ ดตามความก้าวหน้า เพื่ อ สนั บสนุ นและแก้ ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้ นระหว่า งการดํ า เนิ นกิ จกรรมร่ วมกั บชุม ชน โดยในอนาคตชุ มชนจะมี การพั ฒ นา
รูปแบบผลิตภั ณฑ์ ใหม่ ที่เกิดจากจุ ดเริ่มต้ นของข้า วเกรียบเกล็ ดปลา เช่นการเปลี่ยนรสชาติ การเปลี่ ยน
รูปแบบบรรจุภัณฑ์
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ทราบสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาด้านอาชีพในชุมชน
2. ชุมชนมีอาชีพเสริมคือการผลิตได้ข้าวเกรียบเกล็ดปลาอันจะนําไปสู่การมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น
เอกสารอ้างอิง
จงจิ ตร ชิ นกนกรั ต น์ . 2559. เครื่ อ งประดั บ เกล็ ด ปลา = ความคิ ด สร้ า งสรรค์ + ดอกไม้ ป ระดิ ษ ฐ์
จากเกล็ดปลา. [แหล่งข้อมูลออนไลน์] จาก
https://www.ku.ac.th/e-magazine/september43/fish. สืบค้นเมื่อ. 29 เมษายน 2561
จิราณีย์ พันมูล และอาแว มะแส. 2558. กระบวนการพัฒนาชุมชนสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา
บ้านนาเวียง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง. วารสารการวิจัยกาละลองคํา. หน้า 139-152.
นทีทิพ ย์ กฤษณามระ. 2558. เปลี่ยน "เกล็ ดปลา" ของเหลื อการประมงเป็ นอาหารเสริ ม คอลลาเจนแคลเซียมสูง [แหล่งข้อมูลออนไลน์] จาก
https://mgronline.com/science/detail/9580000107212. สืบค้นเมื่อ. 29 เมษายน 2561
ยศ บริสุทธิ์. 2558. การศึกษาชุมชน : แนวคิดฐานการวิจัยและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์. พิมพ์
ครั้งที่ 1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. 2560. การน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจน
เป็นวิถีชีวิต. สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทวงมหาดไทย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ
แดเน็กอินเตอร์คอปอเรชั่น.
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การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรน้ําเพื่อความยั่งยืน
ตําบลท่าแยก อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ฉัตรเกษม ดาศรี1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของการใช้ทรัพยากรน้ําอย่างมีส่วนร่วม
และเสนอแนวทางการบริ หารจั ดการอย่ างมี ส่วนร่ วมในการใช้ ทรั พยากรน้ํ า เพื่ อความยั่ ง ยื น ในตํ า บล
ท่าแยก อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix method) ระหว่างการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action
Research : PAR) โดยกําหนดพื้นที่การศึกษาที่หมู่บ้านท่ากระบาก หมู่ที่ 10 ตําบลท่าแยก อําเภอเมือง
จังหวัดสระแก้ว เพื่อใช้ในการเป็นพื้นที่ศึกษา
ผลการวิจัยพบว่าระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืน ในตําบล
ท่ า แยก อํา เภอเมื อ ง จั ง หวั ดสระแก้ ว ภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.37, SD =0.927) ซึ่ ง เมื่ อ
พิ จารณาในรายด้ า นพบว่ า ด้ า นการมี ส่วนร่ วมในการปฏิ บัติอ ยู่ ในระดั บมาก (x̅ = 3.43, SD = 0.927)
รองลงมาคือ ด้านการวางแผนอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.35, SD =0.927) และด้านการประเมินผลอยู่
ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.33, SD = 0.931) ตามลําดับ
สภาพและปัญหาประกอบไปด้วย 1) การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการการวางแผนเพื่อการ
จัดการน้ําร่วมกันของกลุ่มผู้ใช้น้ํา 2) กระบวนการแนะนําและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
น้ําจากสํานักงานชลประทานท่ากระบาก ยังไม่มีประสิทธิผลอย่างเต็มที่ 3) ข้อจากัดด้านเวลาและลักษณะ
ของอาชีพของคนในชุมชนไม่สามารถส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมการวางแผนได้อย่างเต็มที่ 4) การไม่ให้
ความสนใจ และไม่ให้ความสําคัญจากกลุ่มผู้ใช้น้ํา 5) ช่วงเวลาในการดําเนินการส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในเวลา
ราชการ หรือเวลาทํางานปกติ กลุ่มเป้าหมายบางส่วนจึงเข้าร่วมไม่ได้ 6) กลุ่มผู้ใช้น้ําสามารถร่วมดูแลได้
แค่กิจกรรมขนาดเล็กเท่านั้น เช่น การขุดลอก การซ่อมคันดิน ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ปลายน้ํา แต่กิจกรรมหรือ
โครงการขนาดใหญ่ ไม่ สามารถเข้ าร่ วมได้ เช่น การซ่อมแซมคลองส่ง น้ํ าสายหลั ก 7) กลุ่มผู้ ใช้ น้ํา ไม่มี
1

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
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กฎระเบียบในการปฏิบัติที่ชัดเจนและ 8) กลุ่มผู้ใช้น้ําไม่ได้ถูกรับรองสถานะอย่างถูกต้อง เนื่องจากขาด
องค์ประกอบการของจดแจ้งจัดตั้งกลุ่ม เช่น ระเบียบข้อบังคับของกลุ่มผู้ใช้น้ํา ทะเบียนสมาชิก เป็นต้น
สําหรับแนวทางการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรน้ําเพื่อความยั่งยืน ในตําบล
ท่าแยก อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว พบว่า 1.สมาชิกของกลุ่มผู้ใช้น้ําควรมีการจัดตั้งกลุ่มให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย 2. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในกลุ่มผู้ใช้ น้ําควรคํา นึงถึงช่วงเวลาที่ เหมาะสมและสอดคล้ องกั บ
ลักษณะการประกอบอาชี พ หลั กของกลุ่ ม เป้ า หมาย 3.ควรมี การสร้า งความรู้ ค วามเข้า ใจเกี่ ยวกั บ การ
วางแผนและการจัดการตนเองของชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น 4.) ควรมีการขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารจัดการ
น้ําอย่างมีส่วนร่วมให้กว้างขึ้น โดยให้กลุ่มผู้ใช้น้ําทุก ๆ กลุ่มที่พื้นที่ต่าง ๆ ตลอดแนวคลองส่งน้ําซึ่งอยู่คน
ละเขตการปกครองมาร่ วมวิ เคราะห์ แ ละวางแผนการบริ หารจั ด การ่ ว มกั น เพื่ อ ให้ เกิ ด ความร่ ว มมื อ
และความยั่ ง ยื น 5.) สํ านั กงานชลประทานสระแก้ ว ในฐานะหน่ว ยงานหลั ก ในการบริ หารจั ดการน้ํ า
ควรเชิญหน่วยงานในพื้นที่ตลอดแนวคลองส่งน้ําที่เกี่ยวข้อง มาร่วมเป็นคณะทํางานขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการน้ําอย่างมีส่วนร่วม เพื่อผลักดันให้เกิดการผลักดันขยายผลไปสู่การกําหนดนโยบายสาธารณะใน
ระดับต่าง ๆ ต่อไป
คําสําคัญ : การมีส่วนร่วม, การบริหารจัดการน้ํา
ที่มาและความสําคัญ
“น้ํ า ” หนึ่งในปั จ จั ยสํ า คั ญของการดํ า รงชี วิ ตของมวลมนุ ษ ยชาติ แ ละสิ่ ง มี ชี วิต ต่า ง ๆ บนโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายมนุษย์ขาดน้ําได้เพียงแค่ 3 วันเท่านั้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ประกอบกิจน้อยใหญ่นานัปการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรั พยากรน้ํา และโดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง การประดิ ษ ฐ์ เครื่ อ งกลเติม อากาศที่ ผิ ว น้ํ า หมุ นช้ า แบบทุ่ น ลอย
หรือ กังหันน้ําชัยพัฒนา “โครงการฝนหลวง” ที่พระองค์ทรงให้แนวคิดทฤษฎีตั้งต้น และทดลองกว่าอีก
14 ปีจึงประสบผลสําเร็จ ยังประโยชน์แก่พสกนิกรไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (กรมฝนหลวงและการบิน
เกษตร, 2557)
บ้ า นท่ า กระบาก ตํ า บลท่ า แยก มี ลักษณะทางกายภาพของพื้ นที่ เ ป็ นที่ ราบเชิ ง เขา มี อุ ทยาน
แห่งชาติปางสีดาซึ่งถือเป็ นต้ นน้ํา แต่ก็ยังประสบกับปั ญหาภัยแล้งอยู่โดยตลอด ซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9
ได้ เล็ ง เห็ นความสํ า คั ญ จึ ง ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ า ฯ ให้ อ ธิ บดี ก รมชลประทานและคณะในสมั ย นั้ น
พิจารณาสร้างอ่า งเก็ บน้ํ าขนาดเล็ ก และฝายทดน้ํา ทางบริ เวณต้ นน้ํา ลําคลองยายเมือ ง คลองน้ํา เขี ยว
คลองท่ากะบาก คลองช่องกล่ํา ซึ่งเป็นสาขาของห้วยพระปรงในเขตอําเภอสระแก้ว และอําเภอวัฒนานคร
จังหวัดปราจีนบุรีโดยเร่งด่วน เพื่อจัดหาน้ําให้ราษฎรทําการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งและจัดหา
น้ําให้กับพื้นที่เชิงเขาซึ่งเป็นป่าสงวนที่เสื่อมโทรมแล้วเพื่อจัดสรรที่ทํากินให้ราษฎรในรูปแบบสหกรณ์ต่อไป
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จึ งเกิ ดเป็ น โครงการอ่ า งเก็ บน้ํา ท่ ากระบากอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ขึ้ น ซึ่ ง มีค วามจุ ของอ่ า งอยู่ ที่
7,300,000 ลู กบาศก์ เมตร (สํ า นั ก งานคณะกรรมการพิ เศษเพื่อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ, ออนไลน์ ) แต่อย่างไรก็ ดีปัจจุ บันก็ไม่ เพี ยงพอต่ อ การใช้ งาน (สํานักงานจัง หวั ดสระแก้ ว,
2560 : 49)
จากการลงพื้ นที่ เพื่ อ ค้ นหาปั ญหาวิ จั ยด้ วยการสั มภาษณ์ เชิงลึ ก กั บผู้ แ ทนองค์ก รปกครองส่ วน
ท้ อ งถิ่ น ได้ สะท้ อ นให้ เห็ นว่ า “ตํ า บลท่ า แยกมี ปัญหาน้ํ า แล้ ง ทุ ก ปี และยั ง เป็ นปั ญหาหลั ก ของจั ง หวั ด
สระแก้วด้วย” (จิราภรณ์ เจนดง, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2561) ซึ่งสวนทางกับลักษณะทางกายภาพของ
ตําบลท่าแยกมีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา มีอุทยานแห่งชาติปางสีดาซึ่งถือเป็นต้นน้ําที่สําคัญให้กับอ่างเก็บ
น้ําท่ากระบาก ซึ่งนอกจะทําให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ 14 หมู่บ้านและตําบลใกล้เคียงอีกด้วย จากกประชุม
กลุ่ ม (Focus group) ร่ วมกั บผู้นํา ชุ ม ชน ตั วแทนผู้ ใช้ น้ํา และตั วแทนจากสํ า นัก ชลประทานสระแก้ ว
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพบริบทต่าง ๆ เพื่อให้เห็นถึงสภาพในอดีต สถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงความ
คาดหวังในอนาคต สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ทุนทางสังคม (Social capital) ที่สําคัญของพื้นที่คือการมีอ่าง
เก็บน้ําท่ากระบากที่มีปริมาณน้ําที่สมบูรณ์เพียงพอ ที่ตั้งของชุมชนอยู่เป็นพื้นที่แรกที่ได้รับน้ํา รวมถึงมี
การรวมกลุ่มกันเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมกั บสํานัก ชลประทานสระแก้ว แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ใช้ น้ําสะท้อ นกลั บมา
คือ ปัญหาเกี่ ย วกั บ ปริ มาณน้ํ า ที่ ไ ด้ รั บ ไม่ เพี ยงพอต่ อ การใช้ ป ระโยชน์ ในขณะที่ วุฒิ ภั ทร คุ ณปิ ติ ช ลธร
(สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2561) ได้สะท้อนมุมมองในฐานะของส่วนราชการว่า “ชุมชนเองจะสะท้อนปัญหา
โดยไม่ ทราบว่ า ปริ ม าณน้ํ า ที่ จํา เป็ น ต้ อ งใช้ เ ป็ น เท่ า ไหร่ ” และจากข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว ผู้ วิ จัย และชุ ม ชนมี
ความเห็นพ้องต้องกันที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกันในการบริหารจัดทรัพยากรน้ําอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้
เกิดความยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อศึ กษาสภาพและปั ญหาของการใช้ ทรั พยากรน้ํ า ในตํ า บลท่ า แยก อํ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด
สระแก้ว
2. เพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรน้ําเพื่อความยั่งยืนใน
ตําบลท่าแยก อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2559-กันยายน 2561
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ ม เป้ า หมายในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ ประชาชนบ้ า นท่ า กระบาก ตํ า บลท่ า แยก อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดสระแก้ว จํานวน 1,703 คน
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การดําเนินโครงการ
การวิจัยครั้ง นี้ กํา หนดพื้ นที่ ในการศึกษาโดยใช้ กรณี ศึ กษาของบ้ านท่ า กระบาก ตําบลท่า แยก
อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เพื่อนําไปสู่การศึกษาสภาพและปัญหาของการใช้ทรัพยากรน้ําเพื่อนํา ไปสู่
การจัดทําข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจั ดการอย่ างมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรน้ําเพื่อความ
ยั่งยืน กําหนดระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559-กันยายน 2561
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย แบบผสมผสาน (Mix method) ระหว่ า งการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative Research) และการวิ จั ยเชิ งปฏิ บั ติ กา รแ บบมี ส่ วนร่ วม (Participation Action
Research : PAR) โดยใช้แนวคิ ดสําคั ญในการวิ จัยผ่านกระบวนการวิ จัยเพื่ อแก้ ไขปั ญหาชุมชนจํ า นวน
8 ขั้นตอนประกอบไปด้ วย 1. สร้างความสนใจและค้นหานักวิจัยชุมชน 2. การพูดคุยเพื่อค้นหาปั ญหา
3. การพัฒนาเค้าโครงวิจัย 4. การพัฒนาเครื่องมือวิจัย 5. ดําเนินการเก็บข้อมูลวิจัย 6. ประมวลผลข้อมูล
วิจัยและวางแผนแก้ไขปัญหาชุมชน 7. จัดกิจกรรมแก้ไขปั ญหาชุมชน 8. จัดเวที สาธารณะและแนวคิ ด
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ซึ่ง Erwin (1976 อ้างถึงใน รุ่งอรุณ บุญสายันต์, 2543) ได้ให้แนวคิดการมีส่วนร่วม
ว่ า เป็ น กระบวนการให้ ประชาชนเข้ า มามี ส่ วนเกี่ ย วข้ อ งในการดํ า เนิ นงานพั ฒ นา ร่ ว มคิ ด ตั ดสิ น ใจ
แก้ ปัญหาของตนเอง เน้ นการมี ส่ว นร่ วมเกี่ ยวข้ อ งอย่ า งแข็ ง ขั นของประชาชนใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์
และความชํานาญของประชาชนแก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้วิทยากรที่เหมาะสมและสนับสนุนติดตามผล
การปฏิบัติงานขององค์กร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจันทร์เพ็ญ ชิดเชื้อ (2543 อ้างถึงใน มังกร กลิ่น
แก้ว, 2550) ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับมิติต่าง ๆ ที่ประชาชนจะสามารถเข้าร่วมได้ ในลักษณะต่าง ๆ
ประกอบไปด้วยร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมรับประโยชน์ ร่วมออกแรง ร่วม
ออกวัสดุ รวมทั้งร่วมจัดการการใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ต้องการ ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในกลุ่ม สังคมของตน
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจและค้นหานักวิจัยชุมชน
ผู้วิจัยได้นําข้อมูลเบื้องต้นจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่ และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้แ ทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนจากสํานักงานชลประทานสระแก้วมานําเสนอให้ชุมชนได้เห็ นถึง
สภาพปัจจุ บันซึ่ ง ทํ า ให้ เห็ นว่า “ตําบลท่า แยกมี ปัญหาน้ํา แล้ ง ทุ กปี และยัง เป็ นปั ญหาหลั ก ของจั ง หวั ด
สระแก้วด้วย” (จิราภรณ์ เจนดง, สัมภาษณ์, 14 มีนาคม 2561) ซึ่งสวนทางกับลักษณะทางกายภาพของ
ตําบลท่าแยกมีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา มีอุทยานแห่งชาติปางสีดาซึ่งถือเป็นต้นน้ําที่สําคัญให้กับอ่างเก็บ
น้ําท่ากระบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้ านท่ ากระบาก เป็นชุมชนต้ นทางที่ได้รับประโยชน์จากการบริ หาร
จัดการน้ําของสํานักชลประทานสระแก้ว จึงเป็นประเด็นสําคัญที่จะต้องร่วมกันสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วม
ที่เหมาะสมกับพื้นที่อันจะก่อให้เกิดการขยายผลสู่การพัฒนาไปยังพื้นที่อื่น ๆ ต่อไปในอนาคต ในอ่างเก็บ
น้ําท่ากระบาก และจากกประชุมกลุ่ม (Focus group) ร่วมกับผู้นําชุมชน ตัวแทนผู้ใช้น้ํา และตัวแทนจาก
สํ า นั ก ชลประทานสระแก้ ว เพื่ อ เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ลสภาพบริ บ ทต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง สภาพในอดี ต
สถานการณ์ ปัจ จุ บั น รวมถึ ง ความคาดหวั ง ในอนาคต สามารถวิ เคราะห์ ได้ ว่า ทุ น ทางสั ง คม(Social
capital) ที่สําคัญของพื้นที่คือการมีอ่างเก็บน้ําท่ากระบากที่มีปริมาณน้ําที่สมบูรณ์เพียงพอ ที่ตั้งของชุมชน
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อยู่เป็นพื้นที่แรกที่ ได้รับน้ํา รวมถึงมีการรวมกลุ่มกันเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมกับสํานักชลประทานสระแก้ ว
แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ใช้ น้ํา สะท้ อนกลั บมาคือ ปั ญหาเกี่ ยวกั บปริมาณน้ํา ที่ได้รั บไม่ เพี ยงพอต่อ การใช้ ประโยชน์
ในขณะที่ วุ ฒิ ภั ทร คุ ณปิ ติช ลธร (สั ม ภาษณ์ , 22 มี นาคม 2561) ได้ สะท้ อ นมุ ม มองในฐานะของส่ ว น
ราชการว่า “ชุมชนเองจะสะท้อนปัญหาโดยไม่ทราบว่าปริมาณน้ําที่จําเป็นต้องใช้เป็นเท่าไหร่” และจาก
ข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยและชุมชนมีความเห็นพ้องต้องกันที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกันในการบริหารจัด
ทรั พยากรน้ํา อย่ า งมีส่ว นร่ ว มเพื่ อให้ เกิ ดความยั่ ง ยื น ต่ อ ไป และในการนี้ ก็ได้ เชิ ญคุ ณจิ ราภรณ์ เจนดง
ร่วมเป็นนักวิจัยท้องถิ่นด้วย

ขั้นที่ 2 การพูดคุยเพื่อค้นหาปัญหา
จากการนําเสนอข้อมูลสถานการณ์ที่สําคัญเพื่อสร้างความสนใจของคนในชุมชนแล้ว ผู้วิจัยจึงได้
ใช้รูปแบบการประชุมกลุ่ม (Focus group) อย่างมีส่วนร่วมกับผู้นําชุมชน ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ํา และตัวแทน
จากสํานักชลประทานสระแก้ ว เพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลสภาพบริบทต่าง ๆ เพื่อให้เห็ นถึง สภาพในอดี ต
สถานการณ์ ปั จจุ บัน รวมถึ ง ความคาดหวั ง ในอนาคต สามารถวิ เคราะห์ ได้ ว่า ทุ นทางสั ง คม (Social
capital) ที่สําคัญของพื้นที่คือการมีอ่างเก็บน้ําท่ากระบากที่มีปริมาณน้ําที่สมบูรณ์เพียงพอ ที่ตั้งของชุมชน
อยู่เป็นพื้นที่แรกที่ ได้รับน้ํา รวมถึงมีการรวมกลุ่มกันเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมกับสํานักชลประทานสระแก้ ว
แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ใช้ น้ํา สะท้ อนกลั บมาคือ ปั ญหาเกี่ ยวกั บปริมาณน้ํา ที่ได้รั บไม่ เพี ยงพอต่อ การใช้ ประโยชน์
ในขณะที่วุฒิภัทร คุณปิติชลธร (สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2561) ได้สะท้อนมุมมองในฐานะของส่วนราชการ
ว่า “ชุมชนเองจะสะท้อนปัญหาโดยไม่ทราบว่าปริมาณน้ําที่จําเป็นต้องใช้เป็นเท่าไหร่” และจากข้ อมู ล
ดั งกล่า ว ผู้วิจัยและชุ ม ชนมีค วามเห็ น พ้ อ งต้ อ งกั น ที่ จ ะแก้ ไ ขปั ญหาดั ง กล่ า วร่ วมกั น ในการบริ หารจั ด
ทรัพยากรน้ําอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
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ขั้นที่ 3 การพัฒนาโจทย์เค้าโครงวิจัย
ผู้วิจัยได้นําข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาวิเคราะห์ พร้อมทั้งได้ดําเนินการทบทวนเอกสารและวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ในประเด็นต่าง ๆ และนํามาสร้างกรอบแนวคิด
สภาพของการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา
1. ด้านการวางแผน
2. ด้านการนําไปปฏิบัติ
3. ด้านการประเมินผล

แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ
อย่างมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากร
น้ําเพื่อความยั่งยืน

ขั้นที่ 4 การพัฒนาเครื่องมือวิจัย
สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบบสอบถามมีเพียง 1 ส่วน ซึ่งเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การบริหารจัดการน้ําใน 3 ด้านคือ การมีส่วนร่วมในด้านการวางแผน การมีส่วนร่วมในด้านการปฏิบัติ
และสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่ ว นร่ ว ม (Participation Action Research : PAR) ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ หลั ก คื อ การประชุ ม กลุ่ ม
(Focus group) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับมิติการดําเนินการใน
อดีต มิติสภาพปัจจุบัน และมิติความคาดหวังในอนาคต
ขั้นที่ 5 ดําเนินการเก็บข้อมูลวิจัย
ผู้วิจัยและนักวิจัยท้องถิ่นได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาระดับการบริหาร
จัดการอย่างมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรน้ํา เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 จากกลุ่มตัวอย่างจํา นวน
324 ตัวอย่างที่อยู่ในชุมชน และได้นัดหมายนัดหมายผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informant) เข้าร่วมการ
ประชุมกลุ่ม ประกอบไปด้วย ผู้นําชุมชน ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ํา และผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลท่าแยก
ขั้นที่ 6 ประมวลผลข้อมูลวิจัยและวางแผนแก้ไขปัญหาชุมชน
หลั ง จากที่ ผู้ วิ จั ย ได้ ทํ า การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เสร็ จ สิ้ น แล้ ว จะนํ า ข้ อ มู ล ในเชิ ง ปริ ม าณมา
ประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ระดั บของการมี ส่วนร่ วม ใช้ ค่ าสถิติพรรณนา ได้ แก่ ค่ า ความถี่ ค่ าร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ย งเบน
มาตรฐาน และในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
โดยการอ่านเอาเรื่อง การจับประเด็น และการจับใจความโดยการนําข้อมูลที่จัดเก็บอย่างเป็นระบบมาอ่าน
ทําความเข้าใจเพื่อจับประเด็นสําคัญของเนื้อหา
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ขั้นที่ 7 จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาชุมชน
ผู้ วิจั ย ได้ นํ า ผลข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ก ลั บ ไปนํ า เสนอและคื น ให้ ชุ ม ชน ซึ่ ง สิ่ ง ที่ ไ ด้ คื อ แนวทาง
พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรน้ําเพื่อความยั่งยืน ในตําบลท่าแยก อําเภอ
เมือง จังหวัดสระแก้ว
ขั้นที่ 8 จัดเวทีสาธารณะ
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ฯ ได้ ดําเนิ นการจั ดเวที สาธารณะระดั บจั ง หวั ดในวั น ที่ 5
กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความสําเร็จ เพื่อจัด
จัดการความรู้และเสริมพลังการวิจัย และขับเคลื่อนสูนวัตกรรมการจัดการตนเอง
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
จากการดํา เนิ นการของการวิ จัยสามารถสรุปผลการดํ าเนิ นงานผ่ า นการสั ง เคราะห์ ตัวแบบที่
เหมาะสมเพื่อการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ดังแผนภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 2 ตัวแบบกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา
ต้นน้ํา
ขั้นตอนที่ 1 สร้างความสนใจและค้นหานักวิจัยชุมชน
สร้ า งความสนใจและค้ นหานั ก วิ จัย ชุ ม ชนเป็ นขั้ น ตอนแรกที่ จะต้ อ งกระตุ้ นให้ เกิ ดความสนใจ
ร่วมกันของภาคีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนักวิจัยที่มาจากภาควิชาการจะต้องเป็นส่วนสําคัญที่จะเป็นส่วนเชื่อมผสาน
ระหว่างภาคราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนพื้นที่เป้าหมายด้วยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ และในส่วน
ของบทบาทของภาคราชการในฐานะของผู้ที่มีอํานาจในการบริหารจัดการจะเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลเชิงพื้น
แก่ นัก วิ จัย และส่ วนสุ ดท้ า ยคื อ บทบาทของชุ ม ชนในฐานะของพื้ นที่ ดํา เนิ น การจะต้ องสะท้ อ นปั ญ หา
และความต้องการตนเองในเชิงลึก ซึ่งสิ่งสําคัญที่ต้องคํานึงถึงคือการอธิบายและสร้างความสนใจด้วยการ
ประมวลข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ จากภาคีทุกภาคส่วน
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ขั้นตอนที่ 2 ค้นหาโจทย์ในพื้นที่
หลั ง จากที่ ก ระตุ้ นและสร้ า งความสนใจให้ เกิ ดขึ้ นแล้ว นั้ น ขั้ นตอนต่ อ มาคื อ การค้ นหาโจทย์ ที่
แท้จริงที่จะร่วมกั นแก้ ไขปั ญหา ซึ่งขั้นตอนนี้ นักวิจัยจะต้ องเป็นผู้ ประสานกั บภาคราชการที่ เกี่ ยวข้ อ ง
มาร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนมุมมองจากทุกฝ่ายโดยนักวิจัยเป็นผู้ควบคุมการประชุม
ซึ่งสามารถใช้ เทคนิ คเครื่ องมื อการวิ จัยต่ าง ๆ เช่น การประชุมกลุ่ม (Focus group) SWOT Analysis
Tows matrix เป็นต้น และสิ่งสําคัญที่จะต้องคํานึงถึงคือการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ให้เห็นถึงระดับความ
รุนแรง หรือความจําเป็น ที่เกิดจากคิดและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน
กลางน้ํา
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาเค้าโครงและเครื่องมือ
การพัฒนาเค้าโครงและสร้างเครื่องมือ เป็นขั้นตอนของการออกแบบการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยนั กวิจัยจะต้ องนํ าแนวคิดและวิธีวิทยาการวิจัยเข้ามาสร้างและออกแบบกระบวนการทํ างาน
รวมถึงการสร้างเครื่องมือเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล และเมื่อได้ชุดเครื่องมือแล้วจะต้องฝึกปฏิบัติให้กับ
นักวิจัยชุมชนได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือก่อนเก็บข้อมูล
ขั้นตอนที่ 4 เก็บข้อมูลและประมวลผล
การเก็บข้อมูลและประมวลผล จะเป็นขั้นตอนสําคัญที่นักวิจัยชุมชนที่ผ่านการฝึกปฏิบัติการใช้
เครื่องมือมาแล้วนั้น ลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่กําหนด ทั้งเครื่องมือเชิงปริมาณ
และคุณภาพ เมื่อได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็จะให้นักวิจัยประมวลผลข้อมู ลแล้วนํามานําเสนอวิ เคราะห์
ร่วมกันกับภาคราชการ ชุมชนท้องถิ่น และนักวิจัย เพื่อกําหนดทิศทางหรือกิจกรรมแก้ไปปัญหาในพื้นที่
ปลายน้ํา
ขั้นตอนที่ 5 จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหา
การจั ดกิ จกรรมแก้ ไขปั ญหาถื อเป็ นการสร้ างการเปลี่ยนแปลงในพื้ นที่ ที่ เกิ ดจากการวางแผน
และออกแบบการทํางานร่วมกัน ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการออกแบบร่วมกันของภาคีเครือข่าย ซึ่งจะเกิดผล
ต่อชุมชนโดยชุมชนเอง ซึ่งภาควิชาการและภาคราชการเป็นผู้สนับสนุ นการจัดกิจกรรมในพื้นที่ทั้ง องค์
ความรู้และงบประมาณ และหากกิจกรรมการแก้ไขปัญหานั้นเกิ นกว่า ที่จะดํา เนิ นการได้ ก็อาจจะต้อ ง
จัดทําข้อมูลสารสนเทศและเสนอไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีศักยภาพเพียงพอ
ขั้นตอนที่ 6 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจั ดเวทีแ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เปรี ย บเสมื อ นการประเมิ น ผลการทํ า งานที่ ผ่า นมาเพื่ อ กํ า หนด
ทิศทางในการทํางานและถอดบทเรียนองค์ความรู้ร่วมกันของภาคีเครือข่ายเพื่อให้ชุมชนสามารถเรียนรู้
และจัดการตนเองได้
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อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระชับและข้อเสนอแนะ
ผลการวิจัยพบว่าระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างมีส่วนร่วมเพื่อความยั่งยืน ในตําบล
ท่าแยก อําเภอเมื อ ง จังหวั ดสระแก้ ว ภาพรวมอยู่ ในระดั บปานกลาง (x̅ = 3.37, SD =0.927) ซึ่ ง เมื่ อ
พิจารณาในรายด้า นพบว่า ด้านการมี ส่ว นร่ วมในการปฏิ บั ติอ ยู่ ในระดั บมาก (x̅ = 3.43, SD = 0.927)
รองลงมาคือ ด้านการวางแผนอยู่ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.35, SD = 0.927) และด้านการประเมินผลอยู่
ในระดับปานกลาง (x̅ = 3.33, SD = 0.931) ตามลําดับ
สภาพและปัญหาที่สําคัญประกอบไปด้วย 1) การขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการการวางแผน
เพื่อการจัดการน้ําร่วมกันของกลุ่มผู้ใช้น้ํา 2) กระบวนการแนะนําและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการน้ําจากสํา นั กงานชลประทานท่ ากระบาก ยังไม่มีประสิทธิ ผลอย่างเต็ม ที่ 3) ข้อจากัดด้า นเวลา
และลักษณะของอาชีพของคนในชุมชนไม่สามารถส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมการวางแผนได้อย่างเต็มที่
4) การไม่ให้ความสนใจ และไม่ให้ความสําคัญจากกลุ่มผู้ใช้น้ํา 5) ช่วงเวลาในการดําเนินการส่วนใหญ่มัก
เกิดขึ้ นในเวลาราชการ หรือเวลาทํ างานปกติ กลุ่มเป้ า หมายบางส่ วนจึง เข้ า ร่ วมไม่ ได้ 6) กลุ่มผู้ ใช้ น้ํา
สามารถร่ วมดู แ ลได้ แ ค่ กิ จ กรรมขนาดเล็ ก เท่ า นั้ น เช่ น การขุ ดลอก การซ่ อมคั นดิ น ซึ่ ง เป็ นส่ ว นที่ อ ยู่
ปลายน้ํา แต่กิจกรรมหรือโครงการขนาดใหญ่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ เช่น การซ่อมแซมคลองส่งน้ําสายหลัก
7) กลุ่มผู้ใช้น้ํา ไม่มีกฎระเบี ยบในการปฏิ บัติที่ชัดเจน และ 8) กลุ่มผู้ใช้น้ํา ไม่ ได้ ถูกรั บรองสถานะอย่ า ง
ถูกต้อง เนื่องจากขาดองค์ ประกอบการของจดแจ้ งจั ดตั้ ง กลุ่ ม เช่น ระเบี ยบข้อ บั ง คั บของกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ น้ํา
ทะเบียนสมาชิก เป็นต้น
สําหรับแนวทางการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรน้ําเพื่อความยั่งยืน ในตําบล
ท่าแยก อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว มีดังนี้
1. ข้อเสนอต่อชุมชน
1.1. สมาชิกของกลุ่มผู้ใช้น้ําควรมีการจัดตั้งกลุ่มให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีการจัดทําระเบียบ
ข้อบังคับ ทะเบียนสมาชิก รวมถึงการส่งเสริมทักษะอื่น ๆ ที่เหมาะสม
2. ข้อเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.1. การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในกลุ่มผู้ใช้น้ําควรคํานึงถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะการประกอบอาชี พหลัก ของกลุ่มเป้า หมาย เพื่อให้สามารถมีผู้เข้าร่ วมที่ เพิ่ ม
มากขึ้น
2.2. ควรมีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการตนเองของชุมชน
ให้เพิ่มมากขึ้น อันจะทําให้เกิดความรู้สึกร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําร่วมกัน
ที่เปลี่ยนจากแนวความคิดที่เชื่อว่างานต่าง ๆ เป็นภารกิจของส่วนราชการ
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3. ข้อเสนอเชิงนโยบาย
3.1. ควรมีการขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารจัดการน้ําอย่างมีส่วนร่วมให้กว้างขึ้น โดยให้กลุ่ม
ผู้ ใช้น้ํา ทุ ก ๆ กลุ่ มที่พื้ นที่ ต่า ง ๆ ตลอดแนวคลองส่ง น้ํ าซึ่ ง อยู่ ค นละเขตการปกครอง
มาร่วมวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการ่วมกันเพื่อให้เกิดความร่วมมือและความ
ยั่งยืน
3.2. สํานักงานชลประทานสระแก้ว ในฐานะหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการน้ํา ควรเชิญ
หน่วยงานในพื้ น ที่ ต ลอดแนวคลองส่ง น้ํ า ที่ เกี่ ยวข้ อง เช่น องค์การบริ หารส่ วนตํ า บล
กํ า นั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น และหน่ ว ยงานด้ า นการเกษตรอื่ น ๆ มาร่ ว มเป็ น คณะทํ า งาน
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ําอย่างมีส่วนร่วม เพื่อผลักดันให้เกิดการผลักดันขยายผล
ไปสู่การกําหนดนโยบายสาธารณะในระดับต่าง ๆ ต่อไป
ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ประโยชน์สําคัญที่ได้รับคือการสังเคราะห์ตัวแบบกระบวนการสร้าง
การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ํ า ซึ่ ง สามารถเชื่ อ มโยงภาคี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามทฤษฎี
สามเหลี่ยมเขยื้ อนภูเขา ทั้งจากภาควิ ชาการ ภาคราชการ และชุมชนท้องถิ่น อันจะส่งผลต่ อการสร้ าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการทํางานให้เกิดความยั่งยืน
เอกสารอ้างอิง
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร. (2557). ความเป็นมาของโครงการพระราชดําริฝนหลวง. สืบค้นเมื่อ
6 กรกฎาคม 2560 เข้าถึงได้จาก
http://www.royalrain.go.th/royalrain/m/royalinitiativeproject
คณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ. (2558, 19 มกราคม). ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขต
เศรษฐกิจพิเศษ เรื่องกําหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ.
. (2558, 24 เมษายน). ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ เรื่องกําหนดพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะ 2
สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์ และรัฐศิรินทร์ วังกานนท์ . (2560). รายงานการวิจัยฉบั บสมบู รณ์ “การพั ฒนา
ระบบ สวัสดิการสังคมสําหรับผู้สูงอายุที่เป็น แรงงานนอกระบบในเขต เศรษฐกิจพิเศษเพื่อลด
ความเหลื่ อ มล้ํ า ทางสั ง คม : กรณี ศึก ษาเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษจั ง หวั ดสระแก้ ว . กรุ ง เทพฯ :
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2559). โลกยกย่อง “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา”.
สืบค้นเมื่อ 26 กรกฎาคม 2560 เข้าถึงได้จาก
http://www.thaihealth.or.th/Content/33594...B2%60.html
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สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ. (มปป.). โครงการ
อ่างเก็บน้ําท่ากระบากอันเนื่องมาจากพระราชดําริ. จาก
http://km.rdpb.go.th/Project/View/5978
สํ า นั ก งานจั ง หวั ด สระแก้ ว . (2560). แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด สระแก้ ว (พ.ศ.2561-2564). สื บ ค้ น เมื่ อ
10 พฤษภาคม 2562 จาก
http://www.sakaeo.go.th/websakaeo/files/com_news_devpro1/201810_13a0d365
d60535d.pdf
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ. (มปป.). โครงการ
อ่างเก็บ น้ําท่ากระบากอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จาก
http://km.rdpb.go.th/Project/View/5978
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แนวทางการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่
ตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

วิไลลักษณ์ เรืองสม1
บทคัดย่อ
งานวิ จัยนี้ มี วัตถุ ประสงค์ เพื่ อ 1) เพื่ อศึ ก ษาบริ บทตํ า บลพระเพลิ ง อํ า เภอเขาฉกรรจ์ จั ง หวั ด
สระแก้ว 2) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้ นที่
ตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 6 คน และใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ ใช้ น้ําในตํ า บลพระเพลิ ง อํ า เภอเขาฉกรรจ์ จั ง หวั ดสระแก้ ว จํ า นวน 400 คน ผลการศึ ก ษา พบว่ า
1. สภาพพื้นที่ทางการเกษตรมีเนื้อที่ 164,675 ไร่ พื้นที่เป็นที่ราบสูง มีลําคลองตามธรรมชาติหลายสาย
รวมเป็ น คลองสายใหญ่ 2 สาย และบึ ง 1 แห่ ง ทํ า ให้มี แ หล่ ง น้ํ า ใช้ ในการเกษตรและบริ โ ภค การใช้
ประโยชน์ ใ นพื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ ทํ า ไร่ ทํ า นา ไม้ ผล พื ช ผั ก ฯลฯ แหล่ ง น้ํ า ที่ สํ า คั ญ คื อ คลองพระสะทึ ง
คลองพระเพลิ ง และแหล่ ง น้ํ าธรรมชาติ ต่าง ๆ พื ชเศรษฐกิ จที่ สํา คั ญ ได้ แ ก่ ข้ า ว ข้ า วโพด อ้ อ ย ฯลฯ
2. การบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ การพัฒนาทุ นทางสังคมที่ ยั่ง ยืน
กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้มีการพัฒนาอย่ าง
ต่อเนื่ องเพื่ อเชื่ อโยงครอบครัวและชุมชนหน่ วยงานต่ าง ๆ และเน้ นกระบวนการมี ส่วนร่ วมเป็ น ปั จ จั ย
สนั บสนุ น ที่ สําคั ญ สามารถจัดลํ า ดั บความสํ า คั ญโดยแบ่ ง เป็ นการจั ดการในระยะสั้ น โดยการพั ฒ นา
ศักยภาพของการกักเก็บน้ําของแหล่งน้ําเดิมที่มีอยู่ การจัดการในระยะปานกลาง โดยการจัดหาแหล่งกัก
เก็บน้ําใหม่ การจัดการในระยะยาว ผู้ศึกษาได้น้อมนําแนวทางตามพระราชดําริมาใช้ในเรื่อง “ภูเขาป่า”
การจั ดการป่ าไม้ ยั่งยื น:ปลู กป่ าทดแทนบริ เวณต้ น น้ํ า ลํ า ธาร การปลู ก ป่ า 3 อย่ า ง ประโยชน์ 4 อย่ า ง
และเกษตรทฤษฎีใหม่
คํ า สํ า คั ญ : การมี ส่ ว นร่ ว ม, ความต้ อ งการพั ฒ นาแหล่ ง น้ํ า , การจั ด การน้ํ า เพื่ อ การเกษตร,
แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ํา
1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ที่มาและความสําคัญ
“น้ํา” เป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิต ประเทศไทยซึ่งเคยมีน้ําให้ใช้อย่างไม่จํากัด
กลับต้องประสบปัญหาการขาดแคลนน้ํา เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัวของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิ จ ที่ ส่ง ผลให้ ค วามต้ อ งการน้ํ า เพิ่ ม ขึ้ นทุ ก ปี ข ณะเดี ย วกั นคนบางกลุ่ ม ยั ง ใช้ น้ํ า ในลั ก ษณะ
ขาดความตระหนัก ไม่ประหยัด และไม่ถนอมรักษาให้มีคุณภาพที่ดี ปัญหาน้ําไม่ใช่ปัญหาเฉพาะหน้าเพียง
ปีใดปีหนึ่งแต่เป็นปัญหาต่อเนื่องระยะยาว ที่มิได้มีสาเหตุมาจากปัญหาทางกายภาพหรือการจัดหาน้ําไม่
เพียงพอเท่านั้นแต่เกิดจากการแบ่งปันน้ํา (Allocation) ที่ไม่มีประสิทธิภาพเป็นสําคัญด้วย นอกจากนี้ยัง
เป็นสาเหตุให้เกิดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในสังคมเพิ่มขึ้น จึงจําเป็นต้องมีการปรับ
ระบบการบริหารจัดการน้ําเพื่อประโยชน์ในการผลิต การบริโภค และการป้องกันอุทกภัย แบบบูรณาการ
เพิ่มหรือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (มุรธาธีร์ รักชาติเจริญ,
2558 : 78)
ปั ญหาด้ า นการจั ดการน้ํ า เป็นปั ญหาที่ ชุมชนไม่ สามารถวางแผนการใช้ น้ํา ได้ อย่ า งเหมาะสม
และไม่เพียงพอต่อความจําเป็นในบางฤดูกาล ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ในชุมชน นําไปสู่ความขัดแย้ง
และยังขาดแคลนน้ําใช้อุปโภคปริโภคในพื้นที่ (คณะนักวิจัย, 2562: 82)
จากปัญหาข้างต้นได้มีความพยายามในการดําเนินการแก้ไขโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ ฉบั บที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ได้ ให้ ความสํ าคั ญการจั ดการทรั พ ยากรน้ํ าแบบบู ร ณาการซึ่ ง
กิจกรรมที่ต้องดําเนินการ คือ การจัดหาแหล่งน้ํา การปรับปรุงคุณภาพน้ํา การควบคุมมลพิษ และการ
จัดสรรน้ําเพื่อให้ ประเทศไทยมี น้ํา ใช้อย่างเพี ยงพอ และมีคุณภาพ โดยกําหนดแผนการบริหารจั ดการ
ทรัพยากรน้ําในระดับลุ่มน้ําอย่างเป็นระบบ ดังนี้ (1) ให้มีกลไกในการกํากับดูแล และประสานการพัฒนา
ทรั พยากรน้ํา ทั้ งในระดั บชาติ แ ละระดั บลุ่ มน้ํ า เพื่ อให้ การดํ า เนิ นงาน ของหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งมี ก าร
ประสานงานเป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกั นและสอดคล้ องกั นอย่ างต่ อเนื่ อง (2) จัดระบบ การจัดสรรและ
แบ่งปันทรัพยากรน้ําอย่างเหมาะสม โดยยึดหลักความจําเป็น ลําดับความสําคัญ และเป็นธรรม โดยมี
องค์กรที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการ (3) ให้มีการจัดเก็บค่าน้ําดิบ ทั้งเพื่อ
การอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อุปโภคบริโภค รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระดับราคาค่าน้ํา เพื่อการ
อุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมให้สะท้อนถึงต้นทุน การจัดหา การผลิต การแจกจ่าย และการบ้าบัดน้ํา
เสีย (4) ปรับปรุงระบบส่ง และจ่ายน้ําเพื่อการชลประทานและการอุปโภคบริโภคในชุมชนเพื่อลดการ
รั่วไหลของน้ํา (5) รณรงค์และเผยแพร่ให้มีการใช้น้ําอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการ
แนะนําวิธีการใช้น้ําอย่างประหยัด ส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ําในชุมชน (มุรธาธีร์ รักชาติเจริญ,
2558: 78)
พื้ นที่ ตําบลพระเพลิ ง อํา เภอเขาฉกรรจ์ จั ง หวั ดสระแก้ ว ประชากรส่ วนใหญ่ ประกอบอาชี พ
การเกษตร ประมาณร้อยละ 85 เป็นพืชไร่ เช่น มันสําปะหลั ง อ้อย ข้าวโพด มะละกอ นาข้าว (นาปี
และนาปลัง) ไผ่หน่อ แตงแคนตาลูบและสวนผลไม้ ลักษณะพื้นดินร่วนปนทรายขาดคุณภาพและไม่ชุ่มอุ้ม
น้ํา เป็นเขตเงาฝน อากาศแล้ง ฤดูร้อนไม่สามารถปลูกพืชได้ ทั้งการปลูกพืชไร่ดังกล่าวข้างต้นนั้น ต้องใช้
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น้ํามากหากเป็นน้ําธรรมชาติจากฝนตก บางครั้งไม่เพียงพอ สังเกตจากอ้อยลําต้นเล็ก มันสําปะหลังหัวเล็ก
เพราะขาดน้ํา แต่ประชาชนบางส่วนมีบ่อน้ําขนาดเล็กเป็นของตนเองเพื่อไว้สอยในครัวเรือน ฤดูแล้งน้ําใน
บ่อจะแห้งไม่สามารถนํามาใช้ได้ หากให้ความสําคัญเรื่องการบริหารจัดการน้ําทั้งระดับตําบลและครัวเรือน
อย่างแท้จริงอาจส่งผลต่อกระบวนการแก้ปัญหาเรื่องน้ําได้อย่างน่าสนใจ
อีกด้านหนึ่งพื้นที่ ตําบลพระเพลิง เป็นพื้นที่ ที่เหมาะแก่การพัฒนาเป็ นอุตสาหกรรมการเกษตร
เอกสารที่ดินส่วนใหญ่เป็น ภบท.5, สปก.4-01 และเขตป่าเสื่อมโทรมที่กฎหมายยังไม่ได้ยกเลิก มีถนนสาย
3434 เขาฉกรรจ์-ท่าตาสี(เขาแหลม) ตัดผ่าน 7 กิโลเมตรและถนนสายพระเพลิง-ท่าเต้น ตัดผ่านกลาง
พื้นที่ทําให้มีบ้า นเรือ นอยู่ อาศั ยและสถานที่ราชการปลูก สร้างตามแนวถนนสายนี้ พื้นที่ส่วนใหญ่ ทํา ไร่
ข้าวโพด,มันสําปะหลัง,ปลูกข้าว,มะละกอ,สวนป่ายูคําลิปตัส, ผลไม้นานาชนิด การเลี้ยงโค กระบือและมี
แนวโน้ ม ปลู ก ยางพาราและปาล์ ม น้ํ า มั น มากขึ้ น น้ํ า จึ ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาเป็ น พื้ น ที่
อุตสาหกรรมการเกษตร
ดังนั้นปัญหาความแห้งแล้งในทุก ปีได้ ส่งผลกระทบต่ อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนตํ า บล
พระเพลิง ทั้งเรื่องการประกอบอาชี พในภาคเกษตรกรรมและการมีแหล่ง น้ํ าไว้ ใช้สอยในฤดู แ ล้ง หาก
ประชาชนและหน่วยงานสามารถบูรณาการเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมบริหารจัดการพัฒนาน้ําอย่าง
ยั่งยืน ย่อมส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพหรือขีดความสามารถของประชาชนในแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้ําสําหรับภาคการเกษตรและน้ําใช้ในฤดูแล้งได้ (องค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิง, 2561)
งานวิจัยนี้จึงเกิดขึ้นจากจุดที่ต้องการช่วยแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งในพื้นที่ของประชาชนตําบล
พระเพลิง ด้วยการหาแนวทางบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเข้มแข็งใน
พื้นที่ตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาบริบทตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ
น้ําเพื่อการเกษตรอย่างมีส่วนร่วม
2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ตําบล
พระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
กรกฎาคม พ.ศ. 2560-กรกฎาคม พ.ศ. 2562
กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีส่วนได้ ส่ วนเสี ย (Stakeholders) เกี่ยวกั บการบริ หารจั ด การน้ํ า เพื่ อ
การเกษตรอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้วได้แก่
1.1 เกษตรกรผู้ใช้น้ําในพื้นที่ตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
1.2 ผู้ นํ า ชุ ม ชน ได้ แ ก่ ผู้ ใ หญ่ บ้ า น สมาชิ กองค์ การบริ หารส่ วนตํ าบล ปราชญ์ ชาวบ้ าน
หัวหน้า/ประธานกลุ่ม
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1.3 ผู้แทนจากหน่วยงานองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ในพื้นที่ ตําบลพระเพลิง อําเภอเขา
ฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว กลุ่มเป้าหมาย
1.4 อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1.5 ผู้แทนจากส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว เช่น นักพัฒนาชุมชน ตัวแทนฝ่ายปกครองกรม
ชลประทานเกษตรอําเภอ ในพื้นที่ตําบลพระเพลิง อําเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
การดําเนินโครงการ/ กิจกรรม/ วิธีการประเมิน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู้ ศึ ก ษากํ า หนดวิ ธี ก ารดํ า เนิ น การศึ ก ษาออกเป็ น
2 แนวทาง คือ
1. การศึ ก ษาจากเอกสาร (Documentary Study) เป็ น ลั ก ษณะข้ อ มู ล แบบข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ
(Secondary Data) ได้แก่ การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ วารสาร ข้อมูล
สภาพทางกายภาพของชุมชน ลักษณะการใช้น้ําในการเกษตร งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ํา
เพื่อการเกษตร
2. การศึ กษาจากภาคสนาม (Field Study) เป็ นลั ก ษณะข้ อ มู ลแบบข้ อ มู ลปฐมภู มิ (Primary
Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทําการศึกษาภาคสนาม (Field Research) ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูล
จากการใช้แบบสัมภาษณ์ โดยเก็บรวบรวมข้ อมูลสาเหตุข องการขาดแคลนน้ํา เพื่อการเกษตรในพื้ นที่
ตํ าบลพระเพลิ ง ความคิ ดเห็ นต่ อ นโยบายแผนงาน/โครงการของรั ฐในการแก้ ไขปั ญหารวมทั้ ง ปั ญ หา
อุ ปสรรคในการดํ า เนิ นการแก้ ไขปั ญหาการขาดแคลนน้ํ า เพื่ อ การเกษตร ตลอดจนข้ อ เสนอแนะและ
แนวทางในการแก้ ไ ขปั ญหาการขาดแคลนน้ํา เพื่ อ การเกษตรในพื้ นที่ ตํา บลพระเพลิ ง จากผู้ นํา ชุ ม ชน
บุคลากรหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และการใช้แบบสอบถาม สําหรับเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ําจากตําบล
พระเพลิง ถึงปัญหาการใช้น้ําเพื่อการเกษตร และระดับของปัญหา ตลอดจนถึงการบริหารจัดการในชุมชน
พร้อมข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่ ม ที่ 1 ผู้ นําชุ มชน รวมทั้ ง หมด 2 คน ประกอบด้ ว ยกํ า นั น ตํ า บลพระเพลิง จํ า นวน 1 คน
และผู้ใหญ่บ้าน จํานวน 1 การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง ทําการ
เก็บรวบรวมข้ อมู ลจากผู้ นํา ชุม ชนหมู่ บ้า นที่ ประสบปั ญหาการขาดแคลนน้ํ าเพื่ อการเกษตรจากตํ า บล
พระเพลิง ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่หรือเป็นตัวแทนในการประสานงานแจ้งให้หน่วยงานภาครัฐ และท้องถิ่น
ทราบถึงปัญหาความต้องการของชุมชน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
กลุ่มที่ 2 บุคลากรหน่ วยงานรัฐที่ เกี่ ยวข้ อ ง รวมทั้งหมด 4 คน ประกอบด้ วย นายกองค์ การ
บริหารส่วนตําบลพระเพลิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลพระเพลิง เลขานุการองค์การบริหารส่วน
ตําบลพระเพลิงจํานวน 1 คน เกษตรกรอําเภอ 1 คน และตัวแทนกรมชลประทาน 1 คน
กลุ่มที่ 3 เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ําจากตําบลพระเพลิง จํานวน 12 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 บ้านนาคันหัก
หมู่ที่ 4 บ้านบึงพระราม หมู่ที่ 5 บ้านภูเงิน หมู่ที่ 6 บ้านท่าผักชี หมู่ที่ 8 บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 9 บ้านท่า
เต้น หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 11 บ้านหนองปักหลัก หมู่ที่ 12 บ้านซับมูล หมู่ที่ 16 บ้านสุขเจริญ
หมู่ที่ 17 บ้านโนนสมพรสามัคคี หมู่ที่ 19 บ้านเนิ นสยาม ใช้วิธีการสุ่มตั วอย่างโดยการกําหนดสั ดส่ วน
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(Quota Sampling ทําการเก็ บรวบรวมข้ อ มู ลของตั วอย่า งเกษตรกรผู้ ใช้ น้ํา จากตํา บลพระเพลิง แต่ ละ
หมู่บ้านที่ประสบ ปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร โดยใช้แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบสั ม ภาษณ์ ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content Analysis)
แล้วนํามาเขียนเป็นความเรียงเชิงพรรณนา เพื่อทราบถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรอย่าง
มีส่วนร่ ว มของชุ ม ชน โดยกระบวนการมี ส่ว นร่ ว มของภาคประชาชนและองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนตํ า บล
พระเพลิง จังหวัดสระแก้ว
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
statistics) บรรยายด้ ว ยค่ า เฉลี่ ย (mean) และค่ า เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และค่ า
ร้อยละ
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล สถานภาพของผู้ ตอบแบบสอบถาม กลุ่ มตั ว อย่ า งส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย
จํานวน 248 คน คิดเป็นร้อยละ 62.0 และเป็นเพศหญิง จํานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0
พื้นที่ตําบลพระเพลิง มีชุมชนทั้ง 19 หมู่ และมีแหล่งน้ําทางการเกษตร 2 สายหลัก คือ คลองพระ
สะทึงและคลองพระเพลิง บึงพระราม หมู่ที่ 4 อ่างเก็บน้ําภูเงิน หมู่ที่ 5 และสระน้ําสาธารณะ หมู่ที่ 2, 4,
5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19 การใช้ แหล่ ง น้ํ า ทํา การเกษตรส่ วนใหญ่ แ หล่ ง น้ํ าธรรมชาติ (ห้ วย
หนองบึ ง ) อยู่ในระดั บพอเพี ยง คิดเป็ นร้ อยละ 1.91 รองลงมาการใช้ น้ํา ประปา อยู่ในระดั บพอเพี ย ง
คิดเป็ นร้ อยละ 1.92 และน้ อยที่ สุ ด คื อ สระน้ํ า (สระน้ํ า หรื อ บ่ อ ที่ ขุ ดเปิ ดหน้ า ดิ นค่ อ นข้า งกว้ า งเพื่ อ
วัตถุประสงค์การเก็บน้ําไว้ใช้ประโยชน์) อยู่ในระดับพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 2.27

ภาพที่ 1 แผนภาพแหล่งน้ําจังหวัดสระแก้ว (โครงการชลประทาน 9, 2561)
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การบริหารจัดการน้ําของชุมชนตําบลพระเพลิง ยังมีแหล่งน้ําไม่เพียงพอต่อการทําเกษตร ทําให้
กลุ่มผู้ใช้น้ําเกิ ดปั ญหาขาดแคลนน้ําในการทํา การเกษตร ปัญหาในการใช้แหล่งน้ํา เพื่อการเกษตรด้ า น
ปริมาณน้ํา ผลการวิเคราะห์ ด้านปริมาณน้ํา พบว่า น้ําจากแหล่งน้ําในชุมชนที่มีอยู่ไม่เพียงพอสําหรับการ
 = 3.42) รองลงมา คื อ ไม่ มีแ หล่ ง น้ํ า เพื่ อ
เพาะปลู ก อยู่ ในระดั บปานกลาง โดยมี ค่ า เฉลี่ ยเท่ า กั บ (X
 = 3.40) และด้านที่มีค่า เฉลี่ ยน้ อยสุ ด คือ
การเกษตร อยู่ในระดั บปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ ยเท่า กั บ (X
 = 2.71)
คลองหรือแหล่งน้ําไม่เอื้อต่อการนํามาใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ X
ปัญหาในการใช้แหล่งน้ําเพื่อการเกษตร ด้านการเกษตร ผลการวิเคราะห์พบว่า ประชาชนไม่มี
การให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ ยวกั บการใช้ น้ํา เพื่อการเกษตรแก่ เกษตรกร อยู่ในระดั บปานกลาง โดยมี
 3.41) รองลงมา คือ ขาดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X
 = 3.20) และด้ านที่ มี ค่า เฉลี่ ยน้ อ ยสุ ด คื อ หน่วยงานภาครั ฐ ไม่ มี
ปานกลาง โดยมี ค่ าเฉลี่ ยเท่ า กั บ (X
แผนงาน/โครงการ เช่น ขุดสระน้ํา คลองชลประทาน สร้างอ่างเก็บน้ํา เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา
เพื่อการเกษตร หรือมีแผนงาน/โครงการแต่ ไม่ สามารถแก้ ไขปั ญหาหรื อ ตอบสนองความต้องการของ
 = 3.06)
เกษตรกรได้ อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (X
การใช้ประโยชน์พื้นที่การเกษตรของตําบลพระเพลิง พบว่าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทําไร่ ทํานา ไม้ผล
พืชผัก และพื้นที่ ปศุสัตว์ ฯลฯ แหล่งน้ําเพื่ อการเกษตรที่ สําคั ญในตํา บลพระเพลิ ง นอกจากน้ํา ฝน คือ
คลองพระสะทึ ง และคลองพระเพลิ งและแหล่ ง น้ํ า ธรรมชาติ ต่า ง ๆ และน้ํ า บาดาล น้ํ าประปาหมู่ บ้า น
และประปาส่วนภูมิภาค

ภาพที่ 2 ที่เก็บ-จําหน่ายน้ําบาดาล
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ภาพที่ 4 สระเก็บน้ํา

ภาพที่ 5 คลองพระเพลิง

แนวทางการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ตําบลพระเพลิง
คือ มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําเพื่อการบริหารจัดการน้ําจากอ่างเก็บน้ํา สระส่วนรวม และคลองชลประทาน
ที่ไหลผ่านชุมชน มีการพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ําด้วยการผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์ ในการปริหารจัดการน้ํา
ทั้งการวางแผน ดําเนินการ และติดตามประเมินผล รวมไปถึงการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรในพื้นที่
ทั้งสระน้ํา บ่อน้ํา ของตนเอง เป็นการสะท้อนการบริหารจัดการน้ําโดยเริ่มจากครัวเรือนสู่ชุมชน และสังคม

ภาพที่ 6 การมีส่วนร่วมการดําเนินการจากทุกฝ่าย
เมื่อมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําและมีการพัฒนาแล้วก่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบ
คือมีการวางแผน ดําเนินการ และมีการติดตามประเมินผล โดยไม่เกิดปัญหาการขัดแย้งกันของกลุ่มรวมไป
ถึงส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรมีน้ําใช้เพื่อการเกษตรได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น
อีกส่วนคือการบริหารจัดการน้ําจากเกษตรกรภายในครัวเรือนเองที่มีการนําศาสตร์พระราชาอาทิ
การปลูกต้นไม้ที่ช่วยลดการระเหยของน้ํารอบสระและบ่อ การเลือกปลูกพืชที่เหมาะสมและให้น้ําน้อยมา
ใช้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาน้ําเพื่อการเกษตรในพื้นที่ของตนเองจากที่สระ/ บ่อน้ําของตนเอง เดิมสามารถ
เก็บน้ําได้ 2-3 เดือนฤดูแล้ง เมื่อมีการบริหารจัดการนําศาสตร์พระราชามาใช้ก็พบว่าสามารถเก็บรักษาน้ํา
ไว้ได้เป็น 4-5 เดือนในฤดูแล้ง
การพัฒนาทุนทางสังคมที่ยั่งยืน กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ําเพื่อการเกษตรมี
สร้างเครือข่ายและความร่วมมื อจากทุ กภาคส่วนให้มีการพั ฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่ อเชื่อ มโยงครอบครั ว
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และชุมชนหน่วยงานสถาบันศาสนา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมเป็น
ปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญ

ภาพที่ 7 การบริหารจัดการน้ํา (การเลือกปลูกพืช) ภาพที่ 8 การบริหารจัดการน้ํา (การเลือกปลูกพืช)

ภาพที่ 9 การบริหารจัดการน้ํา (การจัดทําแหล่งน้ําสํารอง) ภาพที่10 การจัดการพื้นที่ให้เหมาะสม
อภิปรายผลการดําเนินงาน/ บทสังเคราะห์แบบกระชับ และข้อเสนอแนะ
การบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ตําบลพระเพลิง อําเภอ
เขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว สรุปได้ว่า แนวทางการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตําบลพระเพลิง
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การพัฒนาทุนทางสังคมที่ยั่งยืนจะต้องกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมตามความ
ต้องการของทุกคน การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ จากทุก ภาคส่ วนให้มีการพั ฒนาอย่างต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อเชื่อโยงครอบครัวและชุมชนหน่วยงานสถาบันศาสนา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน (Kalyanamitra,
2018 : 314) และเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นปัจจัยสนับสนุ นที่ สําคัญ (Kalyanamitra, 2017: 36)
พระราชดํ า ริ ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั วทรงวางโครงการพั ฒ นาพลั ง งานจากน้ํ า มาใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์โดยเริ่มจากจุ ดแรก คือ น้ําฝน ทรงมีพระราชดําริแก้ไขปัญหาน้ําแล้ง โดยการสร้างฝนเที ยม
ซึ่งเรารู้จักกันดีว่าฝนหลวง เพื่อเพิ่มเติมน้ําให้แก่แผ่นดิน เมื่อสร้างน้ําได้แล้วทรงคิดหาวิธีกักเก็บน้ําพื้นที่สูง
โดยทําเป็นฝายชะล่อความชุ่มชื้นในพื้นที่ภูเขา หรือตามหุบเขาต่าง ๆ เพื่อกักเก็บน้ําไว้สําหรับใช้สอยใน
ชีวิตประจําวันของสิ่งมีชีวิต ขณะเดียวกันก็ให้ประโยชน์ในการชะลอความชุ่มชื้นให้แก่ดินและป่า ส่งผลให้
ป่างอกงามเจริญเติบโตและเมื่อป่าอุดมสมบูรณ์ก็จะเกิดปรากฏการณ์น้ําฝนตกต้องตามฤดูกาล (ตามรอย
เบื้องพระยุคลบาท, 2547: 59) การปลูกหญ้าแฝกเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษในการช่วยป้องกันการชะล้าง
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พังทลายของหน้าดิน และช่วยเก็บความชุมชื้นของดิ นไว้ด้วย (สุเมธ ตันติเวชกุล และคณะ, 2548: 58)
สามารถจัดลําดับตามความสําคัญโดยแบ่งเป็นการจัดการในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว (วรนาถ
เกติมา, 2555: ง)
การจัดการในระยะสั้น ทําได้โดยการพัฒนาศักยภาพของการกักเก็บน้ําของแหล่งน้ําเดิม ที่ มีอยู่
และการจัดหาน้ําจากพื้นที่ใกล้เคียง
การจัดการในระยะปานกลาง ทําได้โดยการจัดหาแหล่งกักเก็บน้ําใหม่
การจัดการในระยะยาว ผู้ศึกษาได้ น้อมนํา แนวทางตามพระราชดําริ ข ององค์พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว มาใช้ในเรื่องพระราชดําริ “ภูเขาป่า” การจัดการป่าไม้ยั่งยืน:ปลูกป่าทดแทนบริเวณต้นน้ํา
ลําธาร การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
ข้อเสนอแนะ
1. หน่ วยงานท้ อ งถิ่ นควรมี นโยบายสร้ างความยั่ ง ยื นชองชุม ชนลุ่ ม น้ํ า ตํ า บลพระเพลิ ง ในด้ า น
สิ่งแวดล้อมให้เพิ่มมากขึ้น โดยปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์ดูแลรักษาทรัพยากร ในด้านสังคมให้เพิ่มมาก
ขึ้นโดยมุ่ นเน้ นให้ ชุม ชนมี คุ ณภาพชี วิตที่ ดีโดยสามารถพึ่ง ตนเอง มีสภาพแวดล้อมในการดํ ารงชี วิ ตที่ ดี
และในด้านเศรษฐกิจให้สูงขึ้น
2. องค์การบริหารส่วนตําบลควรจัดโครงการในการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรอย่างมีส่วน
ร่วมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นและการอนุรักษ์ทรัพยากร การฟื้นฟูสภาพแวดล้ อม
แหล่งน้ําให้กลับมาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
3. ควรมี การส่ ง เสริ มและการสร้ า งยุ ท ธศาสตร์ การเกษตรอย่ า งยั่ ง ยื น โดยการสร้ างนโยบาย
และการสร้างโครงการส่งเสริมการทําการเกษตร โครงการก่อสร้างฝ่ายน้ําล้น โครงการขุดลอกขยายสระ
น้ําที่ตื้นเขิน โดยมีองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้ให้การสนับสนุนชุมชนอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมในการ
บริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ตําบลพระเพลิง
4. จังหวัดสระแก้วร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้าน
การบริหารจัดการน้ํา เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้ํา และการเพิ่มรายได้ทางการเกษตรให้กับประชาชน
ในพื้นที่
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. แนวทางการบริ ห ารจั ด การน้ํ า เพื่ อ การเกษตรอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มในพื้ น ที่ ตํ า บลพระเพลิ ง
จังหวัดสระแก้ว โดยชุมชนให้แก่ชุมชนอื่น ๆ ได้
2. การสร้างพลังชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
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การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
พื้นที่ชุมชนที่ 6 เทศบาลเมืองสระแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

จารุณี มุมบ้านเซ่า1
บทคัดย่อ
การศึ กษาวิ จัยการบริ หารจั ดการขยะแบบมี ส่วนร่วม พื้ นที่ ชุม ชนที่ 6 เทศบาลเมื องสระแก้ ว
อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชนใน
พื้นที่ในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี และสร้างแนวทางการจัดการขยะอย่างถูกวิธีโดยการมีส่วนร่วมโดย
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
(อสม.) และประชาชนในเขตพื้ น ที่ ชุ ม ชนที่ 6 การเก็ บรวบรวมข้ อ มู ล ใช้ วิ ธีก ารการสนทนากลุ่ ม กั บ
กลุ่ ม เป้ า หมายกลุ่ ม ผู้ นํ า ชุ ม ชนและคณะกรรมการชุ ม ชนในพื้ น ที่ เขตเทศบาลเมื อ งสระแก้ ว และกลุ่ ม
ประชาชนที่ อ าศั ย อยู่ ในเทศบาลเมื อ งสระแก้ ว และการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล โดยวิ ธี การวิ เคราะห์ เ นื้ อ หา
และวิเคราะห์สรุปประเด็น
ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ชุมชนที่ 6 เทศบาล
เมื อ งสระแก้ ว อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด สระแก้ ว โดยการมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การขยะที่ ใ ห้ ป ระชาชน
ประกอบด้วย ผู้นําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) และคณะกรรมการชุมชน ซึ่งเป็น
ตัวแทนของประชาชนในพื้ นที่ เข้าร่ วมประชุม ประชาคมร่ วมกั นค้ นหาปั ญหาและวางแผนในการแก้ ไข
ปัญหาร่วมกันซึ่งการให้ประชาชนมีส่วนร่วมจะเป็นการเน้นย้ําถึงการเป็นเจ้าของปัญหาและเป็นผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากปั ญหาขยะในพื้ นที่ ข องตนเองและร่ วมมื อในการแก้ ไ ขปั ญหาด้ ว นตนเอง ในส่ ว นของ
แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะโดยใช้กระบวนการฝึกอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ
และศึกษาดูงานในหน่วยงานที่ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการขยะที่ประสบความสําเร็จแล้วนั้ นเป็ น อี ก
แนวทางหนึ่งที่สามารถสร้างแรงจูงใจและกําลังใจว่าชุมชนสามารถทําได้ อีกทั้งเป็นทางลัดในการศึกษา

1

รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชขภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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เรี ยนรู้ จ ากผู้ ที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ แล้ ว ซึ่ ง ทํ า ให้ เ ทศบาลเมื อ งสระแก้ ว สามารถนํ า ผลสํ า เร็ จ นั้ น มา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนได้เลยโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการลองผิดลองถูกทําให้สามารถ
แก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้ทันตามสถานการณ์ของชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในปัจจุบัน
คําสําคัญ การมีส่วนร่วม, การจัดการขยะ
ที่มาและความสําคัญ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประกอบกับค่านิยมการบริโภค และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ดการปรั บ เปลี่ ยนสภาพแวดล้ อ มจากชุ ม ชนชนบทให้ ก ลายเป็ น ชุ ม ชนเมื อ งที่ มี ห้า งร้ า น
และศูนย์การค้าที่ตอบสนองความต้องการในการบริโภคแบบสมัยใหม่เพิ่มมากขึ้น ปัญหาสําคัญประการ
หนึ่งที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจคือ เกิดสภาพปัญหาของขยะล้นชุมชน ประชาชนไม่สามารถ
จัดการขยะได้อย่างถูกวิธี จนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ซึ่งการจัดการขยะที่ผ่านมาได้ มี
ระบบการจัดเก็บขยะผ่านการดําเนินงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว แต่ด้วยปริมาณขยะในพื้นที่มีมากขึ้น
ประกอบกับองค์ความรู้และการให้ความสําคัญของประชาชนต่อการกําจัดขยะและการจัดการขยะอย่าง
ถูกวิธีของประชาชนในพื้นที่ยังมีน้อยและขาดการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ปัจจุบันจังหวัดสระแก้ว มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นเฉพาะที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีการ
เก็บขน 32 แห่ง จํานวน 250 ตัน/วัน หรือ 525 ตัน/วัน ของทั้งจังหวัดโดยคํานวณจากจํานวนประชากร
มีการกําจัดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพียง 35.5 ตัน/วัน หรือ ร้อยละ 7 ณ ปี 2560 มีจํานวน 181,577
ตัน กําจัดได้เพียง 2,232 ตัน คิดเป็นร้อยละ 1.24 คงเหลือ 179,345 ตัน คิดเป็นร้อยละ 98.76 จากข้อมูล
พบว่า อปท.ในจังหวัดสระแก้วที่มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย ยังมีการจัดการขยะมูลฝอยไม่ถูกต้อง รวมถึง
ปริมาณขยะตกค้างเพิ่มขึ้นและยังไม่รับการกําจัด จังหวัดสระแก้วได้ ผลักดันให้มีการกําจัดขยะมู ลฝอย
อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นให้มีระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนครบวงจร ตั้งแต่จุดเริ่มต้น
ของการเกิดขยะมูลฝอย จนถึงการกําจัดขั้นสุดท้าย เช่น การลดขยะ การคัดแยก การนํากลับคืนมาใช้ซ้ํา
ให้มากที่สุด โดยต้องอาศัยกิจกรรมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว,
2559)
งานวิจัยนี้จึงมีจุดเริ่มต้นมาจากการค้นหาปัญหาร่วมกันระหว่างนักวิจัยกับชุมชน ซึ่งเป็นปัญหาที่
ชุมชนประสบอยู่จริง ชุมชนเล็งเห็นถึงสภาพของปัญหาของผลกระทบที่เกิดจากปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น
และมีการจัดการขยะที่ไม่ถูกวิธี อีกทั้งนักวิจัยเล็งเห็นว่าสามารถนําความรู้การจัดการขยะที่มีร่วมกับชุมชน
ในการแก้ไขปัญหาได้ จึงเกิดความต้องการแก้ที่จะไขปัญหาเรื่องขยะ โดยมีประเด็นสําคัญ คือ การจัดการ
ขยะควรมีการวิธีการอย่างไร เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องขยะของชุมชนได้อย่างถูกวิธีโดยการมีส่วนร่วมของ
จากภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชนในพื้นที่ ในการจั ดการขยะอย่ า ง
ถูกวิธี
2. เพื่อสร้างแนวทางการจัดการขยะอย่างถูกวิธีโดยการมีส่วนร่วม
ช่วงระยะเวลากําเนินการ
สิงหาคม 2560-มีนาคม 2561
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนที่ 6 เทศบาลเมืองสระแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
การดําเนินโครงการ
การดําเนินโครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเริ่มต้นจากการร่วมค้นหาปัญหาร่วมกันระหว่าง
ชุมชนและนกวิจัยโดยใช้วิธีการประชุมระดมสมอง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากเทศบาล
เมื องสระแก้ ว ประธานชุ ม ชนที่ 6 คณะกรรมการชุ ม ชนที่ 6 อาสาสมั ครสาธารณสุ ข ประจํ า หมู่ บ้ า น
(อ.ส.ม.) ชุมชนที่ 6 และสมาชิก อสม. และประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนที่ 6 ผลจากการประชุมระดม
สมองที่ประชุมมีความคิดเห็นตรงกันว่าขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนที่ 6 เกิดจาก การทิ้งขยะของแต่ละครัวเรือน
ไม่มีการคัดแยก เช่น ถุงแกงที่แต่ละครัวเรือนซื้อมาจากตลาดแล้วทิ้งรวมกับขยะอื่น ๆ โดยไม่คัดแยกขยะ
คนในชุมชนเองโดยเฉพาะร้านอาหารที่นําขยะเปียกมาทั้งในเวลากลางคืนหลังจากปิดร้านแล้วรวมกับขยะ
อื่น ๆ ในถังขยะที่เทศบาลจั ดตั้งไว้และคนภายนอกชุมชนที่เดิ นทางเข้ามาจับจ่ายซื้อของในเมืองที่ ห้าง
Big C และ Macro ซึ่งทั้ง 2 ห้างนี้ตั้งอยู่ในชุมชนที่ 6 โดยใช้กระบวนการ A-I-C แนวคิดการวิจัยแบบมี
ส่วนร่วม ระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบขั้นบันไดสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวคิดการ
จัดการขยะ 3Rs เป็นองค์ความรู้ในการดําเนินโครงการ โดยได้ประชุมร่วมกันวางแผนในการแก้ไขปัญหา
ขยะให้ มี ก ารคั ด แยกขยะภายในครั ว เรื อ นซึ่ ง เป็ น การคั ด แยกขยะตั้ ง แต่ ต้ น ทาง ในระยะเริ่ ม ต้ น ให้
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) เป็นครัวเรือนต้นแบบเนื่องจากอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน (อ.ส.ม.) มีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพของครัวเรือนจะสามารถเป็นแบบอย่างและสามารถ
เข้าถึงและให้ความรู้การจัดการขยะที่ถูกต้องรวมทั้งภัยอันตรายจากปัญหาขยะกับครัวเรือนต่าง ๆ ได้ง่าย
ขึ้น ให้เทศบาลเมื องสระแก้ วจั ดโครงการฝึ ก อบรมเรื่ องการคั ดแยกขยะตามหลั ก 3Rs ให้ประชาชนมี
ความรู้ ประเภทของขยะและสามารถคั ดแยกขยะที่ ถู ก ต้ องเพื่ อให้ เกิ ดการคั ดแยกขยะและเสริ ม สร้ า ง
จิตสํานึกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานด้านขยะ หน่วยงานที่ประสบ
ความสําเร็จในการจัดการขยะตั้งแต่ครัวเรือน โดยได้เดินทางไปศึกษาดูงานการคัดแยกขยะจากครัวเรือนที่
กองพันที่ 11 จังหวัดลพบุ รี ที่มีการจัดให้ บ้า นพั กข้าราชการทหารภายในกองพั นมี การคัดแยกขยะใน
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ครัวเรือนโดยใช้ วิธีการที่ ง่ายและสะดวกเพื่อ เป็ นการส่ง เสริม ให้ เกิ ดการคั ดแยกขยะแบบง่า ย ๆ ตั้ง แต่
ต้นทาง โดยให้แต่ละครัวเรือนใช้วัสดุที่มีอยู่แล้วในครัวเรือน เช่น ถุงปุ๋ย ถุงดํา หรือถุงพลาสติกขนาดใหญ่
จํานวน 3 ถุง แขวนไว้หลังบ้านเพื่อคัดแยกขยะรีไซเคิล เช่น กระดาษ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว และศึกษาดู
งานที่องค์การบริหารส่วนตําบลโก่งธนู อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ของจังหวัดลพบุรี ที่ประสบความสําเร็จในการจัดการ
ขยะสามารถให้ทุกครัวเรือนภายในชุมชนสามารถคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางโดยนําเรื่องการคัดแยกขยะของ
ครัวเรือนต่อยอดเป็นฌาปนกิจสงเคราะห์กองทุนธนาคารขยะชุมชนตําบลโก่งธนูโดยให้ประชาชนในชุมชน
สมัครเข้าเป็นสมาชิกแล้วนําขยะที่คัดแยกทุกประเภท เช่น กระดาษ ขวดแก้วใส ขวดแก้วสี ขวดพลากติก
ใส ขวดพลาสติกขุ่น น้ํามันพืชที่ใช้ประกอบอาหารแล้วนํามาขายให้กับธนาคารขยะขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลโก่ง ธนูและสมาชิก จะได้รับผลประโยขน์จากการขายขยะและร่วมเป็ นสมาชิกของฌาปนกิ จ
สงเคราะห์กองทุนธนาคารขยะด้วย ซึ่งผลจากการศึกษาดูงานทั้งสองแหล่งนี้สามารถสร้างแรงจูงใจในการ
คัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือนให้กับประชาชนมากขึ้น

ภาพที่ 1 การประชุมระดมสมองค้นหาปัญหาและกําหนดกิจกรรม
ที่มา : การประชุมกลุ่ม (Focus group) กับชุมชนที่ 6 เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ
จากการศึก ษาการบริ ห ารจั ดการขยะแบบมี ส่ว นร่ วมพื้ นที่ ชุ มชนที่ 6 เทศบาลเมื องสระแก้ ว
อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ผลการศึกษาวิจัยมีดังนี้ การสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี
พบว่า ประชาชนที่ อาศั ยอยู่ใ นเขตพื้ นที่ ชุมชนที่ 6 เกิดกระแสความตื่ น ตั วและการใส่ ใจเรื่ องอั นตราย
และปัญหาที่เกิดจากปั ญหาขยะในพื้ นที่ของเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยอาสาสมัครสาธารณสุข ประจํ า
หมู่บ้าน (อ.ส.ม.) ที่เป็นครัวเรือนต้นแบบเข้าไปดูแลสุขภาพของสมาชิกครัวเรือนในการจัดการการคัดแยก
ขยะโดยใช้การคั ดแยกขยะตามหลัก 3Rs ส่งผลให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมของครัวเรือ นมี การ
คัดแยกขยะของครัวเรือนมากขึ้นและจากการสัมภาษณ์ประธาน อ.ส.ม. ที่ดูแลชุมชนที่ 6 ให้สัมภาษณ์
ช่วงเวลาที่มีระบาดของโรคไข้เลือดออกเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมาสถิติการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือ ดออก
ในพื้ นที่ ไม่ มี ครั ว เรื อ นที่ เป็ นโรคไข้ เลื อ กออกเนื่ อ งมาจากการเข้ า ไปจั ดการคั ดแยกขยะในครั ว เรื อ นที่
ตนเองดูแล
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นอกจากนี้การจัดการขยะที่เกิดขึ้นมนพื้นที่สาธารณะได้มีการจัดพื้นที่จุดรวมในการทิ้งขยะเป็น
จุดเดียวกันเพื่อเป็นการลดปริมาณถังขยะในพื้นที่ให้น้อยลงทําให้สามารถจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้ น โยมี ก ารตั้ ง ตั ว แทนคณะกรรมการชุ ม ชนประกอบด้ ว ยประธานชุ ม ชน 1 คน ผู้ แ ทนจาก
คณะกรรมการชุมชน 1 คน ทําหน้าที่ในการดูแลขยะที่มีคนทิ้งในพื้นที่สาธารณะและขยะพลัดถิ่นจากคน
ต่ า งถิ่ น ที่ เ ดิ น ทางมาจั บ จ่ า ยซื้ อ ของในเมื อ ง ตรงจุ ด ทิ้ ง ขยะรวมในพื้ น ที่ ส าธารณะ และที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการชุม ชนเล็ ง เห็ นถึ งความสํา คัญในการลดความเหลื่ อมล้ํา ทางสั งคมและศั ก ดิ์ศ รีค วามเป็ น
มนุษย์ จึงมีความเป็นร่วมกันในการจ้างประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ชุมชนที่ 6 ที่เป็นผู้ด้อยโอกาส 1 คนใน
อัตราค่าจ้างวั นละ 300 บาท ทําหน้า ที่คั ดแยกขยะและให้ สามารถนํ าขยะที่ คั ดแยกได้ไ ปขายเป็ น การ
ส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับผู้ด้อยโอกาสด้วย

ก่อนการดําเนินกิจกรรม
หลังการดําเนินกิจกรรม
ภาพที่ 2 สภาพแวดล้อมในพื้นที่ก่อนและหลังการจัดจุดทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ
ที่มา : ชุมชนที่ 6 เทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
อภิปรายผลการดําเนินงาน
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดขยะโดยให้ชุมชนโดยการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วน
ต่ า ง ๆ และประชาชนในพื้ น ที่ ในการจั ด การขยะอย่ า งถู ก วิ ธี โดยกระการบวนการมี ส่ วนร่ ว มในการ
วางแผนการวางแผนและค้นหาปัญหา การมีส่วนร่วมในการดําเนินการเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่ส่งผลให้การ
ดําเนินโครงการประความสําเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมควร กาฬรัตน์ (2549) ธนพรรณ สุนทระ
(2541) และพรพิมล วิกรัยพัฒน์ (2549) ที่ได้ทําการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
มูลฝอยในชุ มชน โดยใช้ กระบวนการ A-I-C พบว่า ประชาชนที่ เข้ าร่ วมประชุ มเชิ ง ปฏิ บัติการได้ มี การ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ร่วมกั นในการวิ เคราะห์ สถานการณ์ปั ญหาขยะมู ลฝอยและแสดงความคิ ดเห็ นที่ จะ
จั ดการกั บปัญหาขยะมู ลฝอยภายในชุ มชนโดยการร่ วมมื อร่ ว มใจของคนในชุ มชน และสอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของ ทิวา ประสุวรรณ (2559) ที่ได้ทําการศึกษาเรื่อง การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในตาบลบ้านแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พบว่า ประชาชนมี
ความต้องการให้มีการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน ควรคัดแยกขยะในครัวเรือน จัดการ
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ขายขยะมูลฝอยโดยมีการเพิ่มมูลค่าที่มีลักษณะเพิ่มรายได้จากของเหลือใช้ การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล
และจัดการถังขยะของตนเองภายในครัวเรือน จากการจัดกิจกรรมสามารถ สามารถสร้างแรงจูงใจในการ
คัดแยกขยะตั้งแต่ครัวเรือนให้กับประชาชนมากขึ้น และส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ เกิดกระแสความตื่นตัว
และการใส่ใจ ในสุขภาวะของครัวเรือนตนเอง ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะของครัวเรื อน
เทศบาลเมืองสระแก้วได้มีการจัดโครงการถุงพลาสติกแลกทองเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดการเรียนรู้ใน
การจัดการขยะและมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของครัวเรือนมากขึ้น
ประโยชน์ที่ได้รับ
ผู้วิจัยคาดหวังว่างานวิจันนี้จะสามารถเป็นต้นแบบในการจัดการขยะภายในครัวเรือนและชุมชน
แบบมีส่วนร่วมด้วยวิ ธีการที่ง่ายและสะดวกโดยวิธีการจั ดการขยะมีความสอดคล้องกั บบริบทและการ
ดํารงชีวิตประจําวันของชุมชนส่งผลให้สภาพแวดล้อมมีความสวยงามชุมชนมีสุขภาวะที่ดีขึ้น
เอกสารอ้างอิง
ทิ ว า ประสุ ว รรณ, ศิ ริ วั ฒ น์ จิ ร ะเดชประไพ, ดารากร เจี ย มวิ จัก ษณ์ และปรี ชา ดิ ลกวุ ฒิ สิท ธิ์ . 2559.
วารสารวิจัยและพั ฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคมเมษายน พ.ศ. 2559)
ธนพรรณ สุนทระ. 2541. ปัญหามูลฝอยกับความพยายามแก้ไข. วารสารสิ่งแวดล้อม. ปีที่ 2 เล่มที่ 9.
พรพิ ม ล วิ ก รั ยพัฒน์ . 2549. การจั ดการขยะในครั ว เรือ นชุ มชนช่ างเคี่ย น 3 จั งหวั ดเชี ย งใหม่. การ
ประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45. สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สมควร กาฬรัตน์. 2549. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
เทศบาลเมืองนาสาร อําเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต.
สุราษฎร์ธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี.
สํานักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว. 2559. ขยะ จังหวัดสระแก้ว. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2562. จากเว็บไซต์
http://sakaeo.nso.go.th/index.php/2011-11-30-04-11-55/324-mis1
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แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ตําบลหนองตะเคียนบอน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

โกมล จันทวงษ์1
ฉัตรเกษม ดาศรี1 สุภารัตน์ คําเพราะ1
มนตรี ชินสมบูรณ์1 กานต์มณี ไวยครุฑ1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน
พัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วม และประเมินแนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน
ตําบลหนองตะเคียนบอน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว กลุ่มตัวอย่างได้แก่ประชาชนตําบลหนอง
ตะเคี ยนบอน ได้ มาโดยการสุ่ ม แบบหลายขั้ น ตอน จํา นวน 400 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล
เชิงปริมาณได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีการการสัมภาษณ์ ก ลุ่ม
ผู้ ให้ ข้ อ มู ล หลั ก จํ า นวน 20 คน และการสนทนากลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญ จํ า นวน 21 คน วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล
เชิงปริมาณ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป (SPSS) สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห์สามเส้าข้อมูล ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
1. สภาพการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน พบว่า แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
เกิดขึ้นจากการพัฒนาของอุทยานแห่งชาติปางสีดาและกรมป่าไม้ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการ
โดยตรง ชุมชนไม่มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา การมีส่วนร่วมของชุมชนด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับ
น้อยที่สุด
2. แนวทางการมี ส่ ว นร่ วมในการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชน ได้ แก่ 1). พัฒนาแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมให้ดีขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อนักท่องเที่ ยว ประชาชน และหน่วยงานที่รับผิ ดชอบ
2). พั ฒนาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในชุม ชนที่ มี ค วามพร้ อ มก่ อ น แล้ วขยายไปยั ง ชุ ม ชนที่ มี ค วามพร้ อมลํ า ดั บ
รองลงมา 3). พัฒนาคุณลักษณะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของแต่ละชุมชน เช่น ความเป็นมิตรไมตรี มีจิตอาสา
ผลิ ตสิ นค้ า คุ ณ ภาพ ราคาเป็ น ธรรม คุ้ มครองป้ อ งภั ยนั ก ท่ องเที่ ยว 4). ประชาสั ม พั นธ์ เส้ น ทางแหล่ ง
1

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ท่องเที่ยวของแต่ละชุมชนให้เชื่อมถึงกัน 5). พัฒนาทุกหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย
เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ริมคลองพระปรงพืชพั นธุ์ ไม้ป่า แปลงหญ้ารวม วิถีชาวนา ฟาร์มควาย
สวนผลไม้ เกษตรไร้สารเคมี ผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูป อาหารชุมชน เป็นต้น
3. ประเมินแนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน พบว่า มีความเป็นไป
ได้ในทางปฏิบัติและมีแนวโน้มยั่งยืน ดังนี้ 1) ชาวบ้านอยากให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวทุกหมู่บ้านทั้งตําบล 2)
แนวทางการพัฒนาสอดคล้องกับบริบทซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอยู่เดิม 3) สถานการณ์และนโยบายรั ฐใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและวิถีการดํารงชีพของชาวบ้านที่ เกี่ยวพันกับการท่องเที่ยว 4) ชุมชน
ต้ อ งการอาชิ พ เสริ ม เพิ่ ม รายได้ 5) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล นํ า แนวทางการพั ฒ นาไปบรรจุ เ ป็ น
แผนพัฒนาด้านสังคมเพื่อจัดสรรงบประมาณและกําลังคน 6) มีกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูป
7) เริ่มทดลองนําร่องในหมู่ที่ 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา
คําสําคัญ : การมีส่วนร่วม, องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตะเคียนบอน, แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
ที่มาและความสําคัญของปัญหา
ตําบลหนองตะเคียนบอน อําเภอวัฒนานคร เป็นหนึ่งในชุมชนซึ่งแต่เดิมมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ
ได้ แก่ อุ ทยานแห่ง ชาติ ปางสี ดา อ่ างเก็ บน้ํ าท่ า กะบาก อ่ า งเก็ บน้ํ า คลองทราย และเป็ นที่ ตั้ง ของศู น ย์
เพาะพั นธุ์ สัตว์ ป่าข่ องกล่ํ า บน ศูนย์เพาะพั นธุ์ สัตว์ น้ํา ศู นย์ ปศุ วสัต ว์ แปลงสาธิ ตพลั งงานแสงอาทิ ต ย์
(โซล่ า เซล) ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ รวมถึ ง ทุ นเดิ ม ของชุ ม ชนเกี่ ยวกั บ วิ ถี วั ฒ นธรรมภู มิ ปั ญ ญา ได้ แ ก่
ศูนย์เรียนรู้ผ้าไหม ศูนย์อนุรักษ์กระบือบ้านใหม่ไทรพัฒนา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงร่มเกล้าประชา
รัตน์ นอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวปราสาทสด็ อก
ก็อกธมละลุ ปราสาทน้อยสีชมพู ตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ และเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์ ปราสาทเขาพนมรุ้งในจัง หวั ดบุรีรัม ย์ ในแต่ละปี จะมีนัก ท่อ งเที่ ยวเข้า มาท่องเที่ ยวเป็ น
จํานวนมาก แต่ปัจจุบันประสบปัญหาจํานวนนักท่องเที่ยวลดลง แหล่งท่องเที่ยวทรุดโทรม ขาดการดูแล
รักษา จนเกิดวิกฤติรายได้และการยังชีพของประชาชน ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วน
ตําบล ผู้นําองค์กรท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้วิจัยและชุมชน จึงได้ประชุมและวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน
ทําให้ทราบว่า แหล่งท่องเที่ยวมีหน่วยงานภาครัฐรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว ชุมชนขาดการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา ความเสื่อมโทรมและความด้อยลงในคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว อาจทําให้จํานวนนักท่องเที่ยว
รายได้และโอกาสที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศก็จะลดลง (สุดารัตน์ แสงจํานงค์, 2553 หน้า 60)
ผลการประชุ มและวิ เคราะห์ ปัญหาของผู้ มี ส่วนเกี่ ยวข้ อง เกิ ดความตระหนั กถึ ง ผลกระทบที่
เกิดขึ้นซึ่งหากไม่มีมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการกับปั ญหาแล้ว สถานการณ์ด้านการท่องเที่ ยวจะ
วิกฤติและส่ง ผลต่ อ วิถีดํารงชี พและรายได้ ของชุ มชนมากยิ่ง ขึ้น จึงทําให้ เกิ ดแนวคิ ดที่ จะพั ฒนาแหล่ ง
ท่องเที่ยวบนพื้นฐานวิถีดํารงชีพและภูมิปัญญา จะทําให้ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของและมีสิทธิ์ในการจั ดการ
โดยคํานึงถึงบริบท สถานการณ์ ทรัพยากร คุณค่าของภูมิปัญญาและการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของชุมชนด้านการท่ องเที่ยว ความน่าสนใจ ความสามารถในการดึงดูดนักท่ องเที่ ยวที่ มีเป้าหมายหลั ก
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และนักท่องเที่ยวจากเส้นทางการท่องเที่ ยวทั้งในและระหว่างจังหวัด คุณค่าของภูมิปัญญา และความ
ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน คณะผู้วิจัย ผู้เกี่ยวข้องและชุมชนจึงได้ร่วมกัน
ศึกษาและพัฒนาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มีความยั่งยืน
สืบไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ ยวของชุมชน ตําบลหนองตะเคียนบอน
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
2. เพื่อพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถีของชุมชน ตําบลหนอง
ตะเคียนบอน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
3. เพื่อประเมินการมีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชนในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ตําบล
หนองตะเคียนบอน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2559-30 กันยายน 62
กลุ่มเป้าหมาย
1. ประชาชนในพื้นที่ตําบลหนองตะเคียนบอน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 10 หมู่บ้าน
2. ภาคี ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ แ ก่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ ข องหน่ ว ยงานภาครั ฐ
สถานศึ ก ษา กํ า นั น ผู้ ใหญ่ บ้ า น/ผู้ ช่ ว ยผู้ ใ หญ่ บ้า น นายกองค์ แ ละสมาชิ ก องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน อาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาคประชาสังคม
การดําเนินโครงการ / กิจกรรม / วิธีการประเมิน
การดําเนินโครงการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องข้างต้น ดังนี้
1. ค้นหา ข้อสรุปและการยอมรับในกระบวนการแก้ไขปัญหาเพื่อนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนา
โครงการ โดยเทคนิคการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In deep interview) เพื่อนําประเด็ นมาสร้างเครื่องมื อ เป็น
แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง
2. พั ฒ นาแนวทางการมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชน โดย เทคนิ ค การ
สัมภาษณ์ กลุ่ ม (Group interview) ของภาคีผู้มี ส่วนเกี่ ยวข้ อ งส่ วนได้ ส่วนเสี ยเพื่ อ คื นผลการวิ เคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถามมาสร้างความเข้าใจ ขยายแนวคิด และพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. ประเมิ นการมี ส่ วนร่ว มการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ องเที่ ยวของชุ ม ชน โดยเทคนิค การสนทนากลุ่ ม
(Group interview) ของผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว เพื่อประเมิน
ความเป็นไปได้ในแนวทางการพัฒนา และกิจกรรมพัฒนาของชุมชนนําร่องหมู่ที่ 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา
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สรุปผลการดําเนินงาน และประเด็นสําคัญที่ได้รับจากการดําเนินโครงการ
1. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตําบลหนองตะเคียนบอน ได้แนวทาง
ดําเนินการ ดังนี้ 1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนที่มีความพร้อมก่อน 2) ประชาสัมพันธ์เส้นทางแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เชื่อมถึงกัน 3) พัฒนาการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เช่น ความเป็นมิตรไมตรี มีจิตอาสา ผลิตสินค้ า
คุณภาพ ราคาเป็นธรรม คุ้มครองป้องภัยนักท่องเที่ยว 4) พัฒนาเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงนิ เวศ เกษตร
ผสมผสาน สวนผลไม้ แปรรู ปสิ นค้ า แหล่ ง เรี ยนรู้ ชุม ชน พั นธ์ ไม้ ภู มิ ปัญญาท้ อ งถิ่ น ผลิ ตภั ณฑ์ ชุ ม ชน
ประเพณีพื้นบ้าน ฟาร์มควาย แปลงหญ้ารวม อาหารชุมชน เป็นต้น
2. การดําเนินโครงการได้มุ่งเน้นถึงกระบวนการที่ทําให้ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่ วมในทุ กขั้ นตอนเพื่ อให้ สอดคล้ องกั บบริ บท สถานการณ์ ของการท่ องเที่ ยวและเพิ่ มมู ลค่ าทางเศรษฐกิ จ
โดยเฉพาะคุณค่าวิถีแห่งภูมิปัญญาชุมชนเพื่อดํารงรักษาและอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถีและสืบ
ทอดต่อไป ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีประเด็นสําคัญ ดังนี้
2.1 ชุมชนตระหนักถึงผลกระทบและเกิดการเรียนรู้การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของ
ชุมชน ทําให้เกิดความหวงแหนแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมและพร้อมที่จะพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบ
ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
2.2 เกิดกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ดังนี้
1) นายกและสมาชิ กองค์ก ารบริ หารส่ วนตํ า บล นําแนวทางไปจั ดทํ าแผนพั ฒนาแหล่ ง
ท่องเที่ยวทุกหมู่บ้าน
2) ผู้ใหญ่ ผู้นําชุมชนทุ กหมู่บ้าน ไปดําเนินการจั ดทํ าแผนการพัฒนาแหล่งท่ องเที่ ย วใน
ชุมชนของตนเพื่อนํามาบรรจุเป็นแผนตําบล
3) หน่วยงานภาครัฐที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือในการเข้ามาพัฒนา
และกําหนดกิจกรรมการพัฒนาร่วมกัน
4) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ได้แก่ สถานศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน กลุ่มอาชีพ ให้
มีก ารจั ดทํ า โครงการอบรมมั คคุ เทศก์ คุ ณลั ก ษณะการเป็ น เจ้ า บ้ า นที่ ดี การประชาสั ม พั นธ์ การผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ชุมชน พรานเดินป่า
5) ชาวบ้านพร้อมที่จะพัฒนาคุ ณลักษณะความเป็นเจ้าบ้า นที่ ดี เป็นมิตรไมตรี ยิ้มแย้ม
แจ่ ม ใสป้ องกั นภั ย นั ก ท่ อ งเที่ ยว ผลิตสิ นค้า คุ ณภาพ ราคายุ ติธรรม และประชาสั ม พั นธ์ เชื่ อ มเส้ น ทาง
ท่องเที่ยวถึงกันทุกหมู่บ้าน เป็นต้น
6) อําเภอวัฒนานครพร้อมสนับสนุนเชิงนโยบายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี
3. เกิดชุมชนต้นแบบนําร่องใน หมู่ที่ 6 ชุมชนบ้านใหม่ไทยพัฒนา มีศักยภาพพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวนวัตวิถี โดยได้จัดเป็นฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ได้แก่ (1) ฐานทอผ้าไหม ย้อมผ้าลายนกยูง (2) ฐาน
ไก่ชน (3) ฐานปลูกผัก (4) ฐานจักรสาน เช่น การจักรสารกระติบข้าว นอกจากนี้ ชุมชนยังมีแผนพัฒนา
เกี่ ยวกั บโค กระบื อ เนื่ อ งจากคนในชุม ชนมี วิถี ชีวิ ตเกี่ ย วข้ องกั บโค กระบื อ เช่น อุ ปกรณ์ ที่กระบื อใช้
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การสู่ขวัญกระบื อ พิธีเปิดยุ้งข้า ว การไถนาพัฒนา หมอลําหมอแคน การสีข้าวแบบโบราณ การตีข้า ว
ต่อเนื่อง การมัดข้าว การเกี่ยวข้าว และการนวดข้าวโดยใช้กระบือ และการทําโฮมสเตย์ เป็นต้น
4. ผลการประเมินกิจกรรมการพัฒนา มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและมีแนวโน้มยังยืน ดังนี้
4.1 องค์การบริหารส่วนตําบลนํา ไปบรรจุ เป็ นแผนพั ฒนาด้า นสัง คมเพื่อจั ดสรรงบประมาณ
และกําลังคนสนับสนุน
4.2 การพั ฒ นาสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทเดิ ม ของชุ ม ชนที่ มี ฐ านการท่ อ งเที่ ย ว สถานการณ์
และนโยบายรัฐในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
4.3 วิ ถี ดํ า รงชี พ ของชาวบ้ า นส่ ว นหนึ่ ง มี ร ายได้ จ ากนั ก ท่ อ งเที่ ย ว เช่ น การให้ บริ ก ารที่ พั ก
เช่าบริการ การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
4.4 มีกลไกขับเคลื่อนกระบวนการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ตําบลหนองตะเคียนบอนร่วมเป็นคณะทํางานและร่วมดําเนินการ
4.5 องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตะเคียนบอน จัดทําแผนพัฒนาแหล่งท่องเชี่ยวเชิงนวัตวิถี
ก่อให้เกิดความยั่งยืน และกําหนดเป็นนโยบายให้ตําบลหนองตะเคียนบอนเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งตําบล
อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์/ข้อเสนอแนะ
อภิปรายผลการดําเนินงาน
1. ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วของชุ ม ชุ น อยู่ ใ นระดั บ น้ อ ยทุ ก ด้ า น
โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมได้รับประโยชน์ การมีร่วมปฏิบัติตามแผนในการพัฒนา ทั้งนี้อาจเนื่องจากแหล่ง
ท่องเที่ยวเป็นของหน่วยงานภาครัฐ มีเจ้าหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการโดยตรง เช่น กล่าวว่า “ชาวบ้าน
เข้าไปค้าขายหรือให้บริการไม่ได้จะถูกไล่ คนที่เข้ามาหาผลประโยชน์ จะเป็นญาติเจ้าหน้าที่ มาจากต่าง
พื้นที่ ขาดการบํารุงรักษา ทําให้แหล่งท่องเที่ยวทรุดโทรม เหม็นและสกปรก”
2. แนวทางการพั ฒ นา ได้ แ ก่ 1) การพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วในชุ ม ชนที่ มี ค วามพร้ อ มก่ อ น
2) ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวให้เชื่อมถึงกัน 3) พัฒนาคุณลักษณะการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เช่น ความเป็นมิตร
ไมตรี มีจิตอาสา ผลิตสินค้าคุณภาพ ราคาเป็นธรรม คุ้มครองป้องภัยนักท่องเที่ ยว 4) พัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถี เช่น เกษตรผสมผสาน สวนผลไม้ สินค้าแปรรูป ผลิตภัณฑ์ชุมชน แหล่งเรียนรู้พันธ์ไม้
ฟาร์มควาย แปลงหญ้ ารวม ภูมิปัญญาท้ องถิ่ น ประเพณี พื้นบ้ า น ผลิตภั ณฑ์ อาหาร เป็นต้ น ทั้ง นี้ อ าจ
เนื่องจากบริบทของชุมชนเป็นพื้นที่เขตอุทยานและโครงการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐทําให้มีประชาชน
เดินทางมาเที่ยวและเยี่ยมชม วิถีดํารงชีพจึงมีรายได้จากการท่องเที่ยว เมื่อแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรมจึง
อยากพัฒนาให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ ศิรินันทน์ พงษ์นิรันดร (2559, 235) พบว่า 1) สิ่งดึงดูด
ใจด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง อํ านวยความสะดวกที่ มี ใ ห้ บริ การอย่ า งเพี ยงพอและการเข้ า ถึ ง แหล่ ง
ท่องเที่ ยวได้ อ ย่ า งรวดเร็ วและสะดวก เป็นปั จจั ยที่ ดึงดู ดให้ นัก ท่ อ งเที่ ย วเดิ นทางมาท่ องเที่ ยวในพื้ น ที่
2) ศักยภาพการจัดการท่องเที่ยว ได้แก่ ทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและทรัพ ยากรท่องเที่ ยวเชิ ง
เกษตร มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบ คือ ที่พักแรม ร้านอาหาร และธุรกิจนําเที่ยว
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3. การประเมินผลการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน พบว่า มีความเป็นไป
ได้ในทางปฏิ บัติและมีแนวโน้มยัง ยืน ดังนี้ 1) ชาวบ้านอยากให้เป็นพื้ นที่ ท่องเที่ยวทุก หมู่ บ้านทั้ง ตํ า บล
2) แนวทางการพัฒนาสอดคล้องกับบริบทซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอยู่เดิม 3) สถานการณ์และนโยบายรัฐใน
การส่งเสริมการท่ องเที่ยวชุมชนและวิถีการดํารงชีพของชาวบ้านที่เกี่ยวพันกับการท่ องเที่ยว 4) ชุมชน
ต้ อ งการอาชิ พ เสริ ม เพิ่ ม รายได้ 5) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล นํ า แนวทางการพั ฒ นาไปบรรจุ เ ป็ น
แผนพัฒนาด้านสังคมเพื่อจัดสรรงบประมาณและกําลังคน 6) มีกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูป
7) เริ่มทดลองนําร่องในหมู่ที่ 6 บ้านใหม่ไทยพัฒนา ทั้งนี้อาจเนื่องจากชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ มี มา
ตั้งแต่ดั้งเดิมในวิถีดํารงชีพของชาวบ้านและมีรายได้จากนักท่องเที่ยว เมื่อแหล่งท่องเที่ยว ทรุดโทรมมีนัก
ท้ อ งเที่ ย วลดน้ อ ยลงส่ ง ผลกระทบต่ อ วิ ถี ดํา รงชี พและรายได้ ลดลง ทํ าให้ ชุม ชนจึ ง เกิ ดความตระหนั ก
และเห็ น ถึ ง ความจํ า เป็ น ต้ อ งรั บ ผิ ดชอบร่ ว มกั น ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งการที่ จ ะพั ฒ นาหมู่ บ้า นของตนแหล่ ง
ท่ อ งเที่ ย วและเชื่ อมโยงถึ ง กั น ทั้ ง ตํ า บล โดยมี อ งค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํ า บลหนองตะเคี ย นบอน ผลั ก ดั น
แผนพัฒนาด้านสังคม ระยะ 3 ปี ซึ่งสอดคล้องแนวคิดเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน
(นิ รันดร์ จงวุ ฒิเวศย์ ,2549 อ้ า งถึงในศิ ริ นันทน์ พงษ์ นิรันดร, 2559 หน้ า 235) ที่ค นไทยจะยั่ ง ยื นต้ อ ง
คํานึงถึง 4 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และการเมืองการปกครอง
บทสังเคราะห์
1. ผลจากการศึกษาได้บ่งชี้ให้เห็นว่า ชุมชนตําบลหนองตะเคียนบอนมีแหล่งท่องเที่ยวจํานวนมาก
และเป็นของหน่วยงานภาครัฐที่ประชาชนไม่มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับผลประโยชน์
การที่เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ดูแ ลนํา ญาติ พี่ น้อ งเข้ า มาให้ บริ การนั ก ท่ อ งเที่ ย วโดยส่ ว นใหญ่ มุ่ ง เน้ น ที่ ก ารแสวงหา
ผลประโยชน์ ขาดความตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว จึ ง ส่ ง ผลทํ า ให้ ทรุ ด โทรม สกปรกมี
นักท่องเที่ยวลดลง
2. การลดลงของนักท่องเที่ยวผลกระทบต่อวิถียังชีพของชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งมา
จากนั ก ท่ อ งเที่ ย ว จึ ง เกิ ดความตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบ ทํ า ให้อ ยากที่ จ ะเข้ า มามี ส่ว นร่ ว มพั ฒ นาแหล่ ง
ท่องเที่ยวให้ดีขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวและวิถียังชีพของตน
3. การที่ชุมชนต้องการพัฒนาแหล่งท่องเที่ ยวที่มีความพร้อมก่อน แล้วขยายผลไปยังชุมชนที่มี
ความพร้อมลําดับรองลงมา เพราะต้องการสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาจะมีโอกาสเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
เพราะชุมชนเกิ ดการเรียนรู้ร่วมกั นซึ่งสอดคล้องกั บแนวทางการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง แสดงให้เห็นถึงความระมัดระวังอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยได้พยายามจะสร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องในรูปแบบต่าง ๆ เช่น พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เชื่อมถึงกัน การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ผลิตสินค้า
คุณภาพ ราคาเป็นธรรม คุ้มครองป้องภัยนักท่องเที่ยว เป็นต้น
4. ผลวิเคราะห์การประเมิ นการมีส่วนร่วมของประชาชน ทําให้เห็นถึงศัก ยภาพของชุม ชนที่ มี
ความพร้อมที่จะเข้าร่วมกันการพัฒนาเพื่อให้พื้นที่ตําบลหนองตะเคียนบอนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเต็มพื้นที่
และแสดงให้ เป็ นถึงความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบัติเกิ ดความยั่ง ยื น โดยเฉพาะองค์การบริ หารส่วนตํ า บล
หนองตะเคียนบอนจะนําไปจัดทําแผนพัฒนาด้านสังคม ระยะ 3 ปี ต่อไป
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ข้อเสนอแนะ
1) ควรมีการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตําบลหนองตะเคียนบอนในรูปแบบ วิธีการหรือลักษณะ
อื่นเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้มีแนวทางหลากหลายยิ่งขี้น
2) ควรนําผลที่ได้จากการวิจัยนี้ไปพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาชุมชนตําบลหนองตะเคียนบอนให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ทําให้ทราบถึงระดั บการมีส่วนร่วมที่ชนชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาน้อย เพราะเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐเป็นผู้ดูแล ขาดการจัดการที่เหมาะสม ชุมชนจึงอยากเข้ามาพัฒนา
2. ได้แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน โดยเริ่มจากที่มีความพร้อมก่อนได้แก่หมู่ที่ 6
บ้านใหม่ไทยพัฒนา แล้วขยายผลชุมชนที่มีความพร้อมรองลงมา
3. องค์การบริหารส่ วนตําบลได้ ข้อมูลไปเป็ นแนวทางจั ดทํ า แผนพัฒนาด้ า นสั ง คม ระยะ 3 ปี
เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนเป็นยุทศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนวัติวิถี ต่อไป
เอกสารอ้างอิง
นิตยา งามยิ่งยง และละเอียด ศิลาน้อย. (2560). แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชน
บริเวณริมฝั่งคลองดาเนินสะดวกในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดราชบุรี. วารสารวิทยาลัย
ดุสิตธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน.
ศิ ริ นั น ทน์ พงษ์ นิ รั น ดร. (2559). ได้ ศึ ก ษาแนวทางในการพั ฒ นาศั ก ยภาพการจั ด การท่ อ งเที่ ย ว
อํ า เภอวั ง น้ํ า เขี ยว จั ง หวั ด นครราชสี ม าวารสารวิ ท ยาลั ย บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาการจั ด การ มข.9 (1)
ม.ค.-มิ.ย. 59. หน้า 235-259.
สุดารัตน์ แสงจํานงค์. (2553). แนวทางการพัฒนารูปแบบแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศูนย์อนุรักษ์ ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม. วารสาร
วิจัยและพัฒนา ปีที่ 2. (60-69).
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตะเคี ยนบอน. (2559). แผนพัฒนาท้อ งถิ่นสี่ ปี (พ.ศ. 2561-2564).
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองตะเคียนบอน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว.
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การจัดการแรงงานในไร่อ้อยน้ําตาลแบบมีส่วนร่วม
ตําบลคลองทับจันทร์ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล1
บทคัดย่อ
ตําบลคลองทับจันทร์ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมีการเพาะปลูก
อ้อยน้ําตาลเป็นจํานวนมาก ประกอบก้บพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ติดประเทศเพื่อนบ้านทําให้ได้รับผลการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเสรีจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้นพื้นที่นี้จึงมีแรงงานข้ามชาติไหล
เข้ามาทํางานในไนไร่อ้อยจํานวนมาก ทําให้เกิดปัญหาต่าง ๆ จากแรงงานข้ามชาติ เช่น การแย่งแรงงาน
ฝีมือ แรงงานขาดฝีมือ แรงงานขาดแคลนเป็นต้น เพื่อให้มีความชัดเจนของปัญหามากขึ้นผู้วิจัยจึงกําหนด
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยออกเป็น 3 ข้อดังนี้ 1) เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาของพื้นที่ตําบลคลองทับจันทร์
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 2) เพื่อหาแนวทางในการจัดการแรงงานในไร่อ้อยน้ําตาลแบบมีส่วน
ร่วมของพื้นที่ตําบลคลองทับจันทร์ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และ 3) เพื่อหาแนวทางในการ
ช่วยแก้ปัญหาผลผลิตอ้อยน้ําตาลในพื้นที่ตําบลคลองทับจันทร์ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม คือ เกษตรกรผู้ทําไร่อ้อยน้ําตาล แรงงานข้ามชาติ และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่
การเก็บข้อมูลใช้ทั้งการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ คือ การทบทวนจากเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และการลงพื้นที่เพื่อประชุมกลุ่มกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งพบว่าชุมชนมีปัญหาด้านคน ด้านปัญหา
แรงงานข้ามชาติ และด้านการจัดการแรงงานข้ามชาติ โดยปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ ไขโดยการสร้ า ง
เครือข่ายการทํางานระหว่างเกษตรกร แรงงาน และหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งกําหนดมาตรฐาน แนวทาง
ปฏิบัติร่วมกันในการจัดแรงงานข้ามชาติในพื้นที่
คําสําคัญ : การจัดการแรงงาน, กระบวนการทําการเกษตร, การมีส่วนร่วม

1

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์
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ที่มาและความสําคัญ
ตําบลคลองทับจันทร์ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่มีการเพาะปลูก
อ้อยน้ําตาล ข้าว และมันสําปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิ จ โดยจํานวนการเพาะปลูกไล่จากมากไปหาน้ อ ย
คืออ้อยน้ําตาล ข้าว และมันสําปะหลังตามลําดับ (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี, 2559)
จังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านและเนื่องจากประเทศไทยเข้าร่วม
เป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําให้เกิ ดการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี ซึ่งจากสถานการณ์
ดังกล่าวทําให้การทําไร่อ้อยและน้ําตาลประสบปั ญหาทั้งด้านการแย่งแรงงานข้ามชาติที่มีประสิทธิภาพ
การกําหนดค่าจ้างแรงงานข้ามชาติที่แตกต่างกันของเกษตรกรแต่ละราย การกําหนดมาตรฐานและทักษะ
แรงงาน
แรงงานข้ามชาติในพื้นที่ตําบลคลองทั บจันทร์มี 2 ประเภท คือ ประเภทที่ ไม่พักประจําภายใน
พื้นที่ หมายถึง แรงงานที่ข้ามชายแดนเข้ามาประเทศไทยตอนเช้าและกลับภูมิลําเนาในตอนเย็นโดยการ
เดินทางผ่านจุดผ่านแดน ซึ่งแรงงานประเภทนี้เกษตรกรต้องไปรับและส่งรายวัน ทําให้เกิดปัญหาการแย่ง
ชิงแรงงานบริเวณจุดผ่านแดน การตัดราคาค่าหัวแรงงาน การเสี่ยงต่อการที่ไม่มีแรงงานมาทํางานในไร่ใน
บางวัน และการเสี่ยงต่อการได้รับแรงงานด้อยประสิทธิภาพเข้ามาทํางาน ส่วนแรงงานอีกประเภทหนึ่ง
คื อ แรงงานที่ พั ก ประจํ า กั บ เกษตรกรภายในพื้ น ที่ ซึ่ ง แรงงานประเภทนี้ มี ปั ญ หาด้ า นการโยกย้ า ย
เปลี่ยนแปลงไร่อ้อยในการทํางานเนื่องจากการดึงตัวแรงงานกันระหว่างเกษตรกร
ปัญหาที่กล่าวมาส่งผลให้ผลผลิตอ้อยน้ําตาลในพื้นที่เฉลี่ย 11.81 ตัน/ไร่ ซึ่งต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศไทย โดยค่ า เฉลี่ ย ของผลผลิ ต อ้ อ ยน้ํ า ตาลในประเทศไทยอยู่ ที่ 12.06 ไร่ / ตั น (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการอ้อยและน้ําตาล กระทรวงอุตสาหกรรม, 2561) ดังนั้นชุมชนสมควรเริ่มต้นแก้ไขปรับปรุง
จากการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ทําไร่อ้อยน้ําตาลในพื้นที่ รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครื อข่า ย
ระหว่ า งผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ของการทํ า ไร่ อ้ อ ยน้ํ า ตาล ได้ แ ก่ เกษตรกร แรงงานข้ า มชาติ โรงงาน
อุตสาหกรรม และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อกําหนดระบบการจัดการแรงงานในไร่อ้อยน้ําตาล
ภายในพื้นที่ตําบลคลองทับจันทร์ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วเพื่อให้การทําไร่อ้อยน้ําตาลในพื้นที่
มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาของพื้นที่ตําบลคลองทับจันทร์ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
2.2 เพื่อหาแนวทางในการจัดการแรงงานในไร่อ้อยน้ําตาลแบบมีส่วนร่วมของพื้นที่ตําบลคลอง
ทับจันทร์ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
2.3 เพื่ อ หาแนวทางในการช่ ว ยแก้ ปั ญ หาผลผลิ ต อ้ อ ยน้ํ า ตาลในพื้ น ที่ ตํ า บลคลองทั บ จั น ทร์
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
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ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการในช่วงเดือนตุลาคม 2559-กันยายน 2561
กลุ่มเป้าหมาย
4.1 เกษตรกรผู้ ทํ า ไร่ อ้ อ ยน้ํ า ตาลในพื้ น ที่ ตํ า บลคลองทั บจั น ทร์ อํ า เภออรั ญประเทศ จั ง หวั ด
สระแก้ว
4.2 แรงงานข้ามชาติที่ทํางานในไร่อ้อยน้ําตาลในพื้นที่ตําบลคลองทับจันทร์ อําเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
4.3 หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ตําบลคลองทับจันทร์ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้แก่
องค์การบริหารส่วนตําบล
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
การดําเนินการโครงการเพื่อสร้างระบบการจัดการแรงงานที่มีประสิทธิภาพนี้ใช้พื้นฐานงานวิจัย
เชิงคุณภาพเพื่อหาความต้องการของแรงงานและเจ้าของไร่อ้อ ยน้ําตาลโดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อให้ ก ลุ่ ม
ต่าง ๆ สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การวิจัยนี้เริ่มจากการลงพื้นที่เพื่อหาปัญหาและความต้องการของพื้นที่ด้วยการประชุมกลุ่มย่อย
(Focus Group) ซึ่ ง เป็ น ข้ อ มู ล ปฐมภู มิ โดยกลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล หลั ก ของการประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ยในครั้ ง นี้
ประกอบด้วย
1. ตัวแทนเกษตรกรผู้ทําไร่อ้อยน้ําตาล
2. ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐภายในพื้นที่ ได้แก่ ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตําบลคลองทับจันทร์
3. ตัวแทนชาวบ้านภายในพื้นที่
การลงพื้นที่ประชุมกลุ่มย่อยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหาของพื้นที่
รวมทั้งบริบทต่ าง ๆ ของชุมชนเพื่ อนําข้อมู ลกลับมาวิเคราะห์ จัดลําดับความสําคัญ ความเร่ง ด่วนของ
ปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหาของชุมชนต่อไป
หลังจากได้ข้อมูลปัญหาจากพื้นที่แล้วนักวิจัยทําการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลปัญหา และหาแนว
ทางการแก้ปัญหาจากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องใกล้เคียงกับปัญหาที่พบ เพื่อที่จะนําแนวทาง
แก้ปัญหากลับไปเสนอให้ทางชุมชนทราบเพื่อหาข้อตกลงและความเห็นชอบแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน
ระหว่างเกษตรกรผู้ทําไร่อ้อยน้ําตาล หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และแรงงานข้ามชาติต่อไป
ลงพื้นที่ครั้งที่ 2 เพื่อสรุปประเด็นปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน โดยการจัดประชุมกลุ่ม
ย่อยอีกครั้ง ซึ่งการประขุมกลุ่มย่อยในครั้ง นี้มี วัตถุ ประสงค์ เพื่ อเสนอแนวทางการแก้ ปัญหาจากชุม ชน
และหาข้อสรุปร่วมกันภายในพื้นที่ ซึ่งการประชุมกลุ่มย่อยมในครั้งนี้มีผู้ให้ข้อมูลหลักดังนี้
1. ตัวแทนเกษตรกรผู้ทําไร่อ้อยน้ําตาลทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ในพื้นที่ตําบลคลองทับจันทร์
2. ตัวแทนเจ้าหน้าที่ภาครัฐจากองค์การบริหารส่วนตําบลคลองทับจันทร์
3. ตัวแทนแรงงานข้ามชาติที่ทํางานในไร่อ้อยน้ําตาลในพื้นที่ตําบลคลองทับจันทร์
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สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
จากการลงพื้ นที่ ครั้ง ที่ 1 เพื่อรวบรวมข้ อมู ลโดยวิ ธีการประชุม กลุ่ม ย่ อ ยพบว่าตํ า บลคลองทั บ
จันทร์ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วมีปัญหาจากการเป็นพื้นที่ ติดชายแดนและการเข้าร่วมเป็น
สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ ปัญหาคุณภาพดิน คุณภาพน้ํา ตลาดรองรับผลผลิตจากเกษตรกร
และปัญหาแรงงานในไร่อ้อยน้ําตาลทั้งด้านจํานวนแรงงาน คุณภาพแรงงาน และการประสานงานของ
แรงงานเป็นต้น
จากการร่วมสังเคราะห์ของชุมชนพบว่า แรงงานเป็นปัญหาที่มีความสําคัญเร่งด่วนที่ต้องทําการ
แก้ไข โดยปัญหาเกิดจากแรงงานทั้งที่เป็นแรงงานข้ามชาติและแรงงานที่เป็นเกษตรกร โดยปัญหาแรงงาน
ประกอบด้ ว ย แรงงานประกอบด้ ว ยทั ก ษะของแรงงาน ค่ า จ้ า งแรงงาน จํ า นวนแรงงาน และการ
ประสานงานเครือข่ายระหว่างแรงงานแงะเกษตรกร

ภาพที่ 1 แสดงการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เพื่อค้นหาประเด็นปัญหาภายในพื้นที่
การลงพื้นที่ครั้งที่ 2 เป็นการคืนข้อมูลและเป็นการร่วมหาแนวทางข้อสรุปในการแก้ปัญหาซึ่ ง
ผลสรุ ป แนวทางการแก้ ปั ญ หาคื อ การใช้ แ นวคิ ด ด้ า นการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ คื อ การสรรหา
การคัดเลือก การรวมกลุ่ม การพัฒนา และการรักษา ซึ่งจากแนวคิดชุมชนได้กระบวนการการจั ดการ
แรงงาน คือ การรวมกลุ่มเกษตรเพื่อ สร้างความสามารถในการต่อรองกั บโรงงานและแรงงาน การหา
มาตรฐานของแรงงานในไร่อ้อยน้ําตาล การสร้างเครือข่ายระหว่างแรงงานและเกษตรกรผู้ทําไร่อ้อ ยใน
พื้นที่ผ่านระบบสังคมออนไลน์ และการกําหนดกฎระเบียบปฏิบัติในการรวมกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่

ภาพที่ 2 แสดงการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เพื่อสรุปแนวทางการแก้ปัญหาและหากระบวนการจัดการ
แรงงานภายในพื้นที่
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จากการลงพื้นที่ประชุมกลุ่มย่อยทําให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านคน คือ เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงด้านการทํางานด้วยการปประสานงาน สร้างเครือข่าย
สร้างระเบียบมาตรฐานร่วมกัน แรงงานมีการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน และภาครัฐมีแนว
ทางการเปลี่ยนแปลงนโยบายการสนับสนุนแรงงานข้ามชาติ จากการเปลี่ยนแปลงด้านคนทําให้เกิดทิ ศ
ทางการเปลี่ยนแปลงการบริหารแรงงานโดยใช้การรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่าย และการสร้างข้อตกลง
ร่วมกัน
2. การเปลี่ยนแปลงด้านปัญหา คือเกิดการแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติในพื้นที่โดยใช้ระบบการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่การสรรหา คัดเลือก พัฒนา และการรักษาแรงงาน จากการเปลี่ยนแปลงนี้
ทําให้การทําไร่อ้อยน้ําตาลในพื้นที่สามารถวางแผนการจัดการแรงงานได้ตามแนวคิดการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ตั้งแต่การคัดเลือกแรงงานที่ ตรงตามความต้ องการ ตามมาตรฐานของกลุ่มเกษตรกร การพัฒนา
แรงงานให้มีทักษะสามารถทํางานได้ผลผลิตตามค่าเฉลี่ยของการทําไร่อ้อยในประเทศไทย
3. การเปลี่ ยนแปลงด้ า นกลไกการจั ดการแรงงานข้ า มชาติ ด้วยแนวคิ ดการบริ หารทรั พยากร
มนุษย์และการรวมกลุ่มเกษตรกร ถือเป็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยด้วย รวมทั้ง
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทําไร่อ้อยน้ําตาลในพื้นที่ ซึ่งผลจาการ
เปลี่ยนแปลง คือ เกษตรกรและแรงงานมีการประสานงาน ติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น มีการวางแผนด้านการ
หมุนเวียนแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ที่ดีขึ้น คือ ลดการแย่งชิงแรงงานภายในพื้นที่
อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระชับและข้อเสนอแนะ
จากผลการดําเนิ นการพบว่าชุมชนในพื้ นที่ ตํา บลคลองทั บจั นทร์ อําเภออรัญประเทศ จังหวั ด
สระแก้ วมี ก ารสร้ า งกลุ่ ม เกษตรกรผู้ ทํา ไร่ อ้ อ ยน้ํ า ตาลในพื้ นที่ ทํา ให้ เกิ ดความร่ วมมื อ ระหว่ า งแรงงาน
และเกษตรกรในการทํางาน รูปแบบการทํางานในไร่อ้อยน้ําตาล มาตรฐานในการทํางานและระบบในการ
จัดการแรงงานร่ วมกั น โดยกลุ่ มที่ เกิดขึ้นจะมี ส่วนในการพั ฒนาระบบการจั ดการแรงงานผ่ านการคิ ด
วางแผน ร่ วมอภิ ปราย เพื่ อให้ ได้ ร ะบบการจั ด การแรงงานข้ า มชาติ ที่ ทํา งานในไร่ อ้ อ ยน้ํ า ตาล ตํ า บล
คลองทับจันทร์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิ ดของพงษ์ศัก ดิ์ และคณะ, Baron and Greenberg, ณัฏญพั นธ์
เขจรนันท์, วรรณทิพา รอดแรงค้าและจิต นวนแก้ว, กิติชัย รัตนะ, กรมส่งเสริมการเกษตร, ชิต นิลพานิช
และกุลธน ธนาพงศธร, กฤษฎิ์ บัวเผื่อน)
การจัดการแรงงานที่เกิดจากการรวมกลุ่มเกษตรกรประกอบด้วยกระบวนการที่สําคัญไล่ ลํา ดับ
ตั้ ง แต่ การสรรหา (recruitment) การคั ด สรร (selection) การพั ฒ นา (development) การรั ก ษา
(retention) ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีความสําคัญสอดคล้องกันและเป็นแนวทางในการบริหารจัดการแรงงานใน
ไร่อ้อยน้ํา ตาลในพื้นที่ ตํา บลคลองทั บจั นทร์ อําเภออรั ญประเทศ จังหวัดสระแก้ ว (สุใจกาญ ปิ่นทอง,
2558)
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การสรรหาเป็นกระบวนการที่เกษตรกรจะได้มาซึ่งการแรงงานข้ามชาติซึ่งประกอบด้วยวิธีต่าง ๆ
ได้แก่ การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกรและแรงงานข้ามชาติ ด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น
ไลน์ เฟสบุ๊ค (ธงชัย ธนสถิต, 2561,พระดาวเหนือ บุตรสีเทา, 2557)
การคัดเลือกเป็นกระบวนการในการที่เกษตรกรจะตัดสินใจในการจ้างหรือไม่จ้างแรงงานข้ามชาติ
คนนั้น ๆ โดยมีการกําหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ทั้งทักษะหลักและทักษะรองของแรงงานข้ามชาติตามมติของ
คณะกรรมการหรือกลุ่มเกษตรกรที่มีการตกลงร่วมกัน ได้แก่ ขั้นตอนการตัดอ้อย ความยาวในการตั ด
อ้อยน้ําตาล รวมทั้งแนวคิดทัศนคติในการ (สุใจกาญ ปิ่นทอง, 2558; สมบัติ โฆษิตวานิช, 2542, นฤมล
จันทร์สุขวงศ์, 2551, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, 2561, เสฏฐวุฒิ หนุ่มคํา, 2559, สํานักงาน ก.พ.,
2561)
การพัฒนาเป็นกระบวนการในการที่เกษตรกรจะสนับสนุนเพิ่มความสามารถในการทํางานของ
แรงงานข้ า มชาติ ให้ ตรงตามความต้ องการหรื อ ตรงตามมาตรฐานการของมติ หรื อ กฎเกณฑ์ ข องการ
รวมกลุ่มเกษตรกร (สุใจกาญ ปิ่นทอง, 2558)
การรักษาแรงงานเป็นกระบวนการที่เกษตรกรดึงให้แรงงานข้ามชาติทํางานภายในไร่อ้อยของตน
ด้ วยความตั้ งใจ ขยั น ทุ่ มเท โดยการจู งใจให้ รางวั ลต่ าง ๆ รวมทั้ ง ค่ าตอบแทน ค่ า จ้ า งภายใต้ เงื่ อ นไข
ข้อตกลงของการรวมกลุ่มเกษตรกร (สุใจกาญ ปิ่นทอง, 2558)
ดังนั้นการจัดระบบแรงงานไร่อ้อยน้ําตาลในพื้นที่จากการรวมกลุ่มเกษตรกรทําให้ได้แนวคิดด้าน
การกําหนดมาตรฐานทั กษะของแรงงานทั้ง ทักษะหลัก และทักษะรอง หมายถึง การกําหนดคุณสมบั ติ
ศักยภาพของแรงงานที่จะเข้าทํางานในไร่อ้อยน้ําตาลในพื้นที่ เช่น ขั้นตอนการตัดอ้อยน้ําตาล ความยาวใน
การตัดอ้อยน้ําตาล แนวคิดและทัศนคติต่อการทํางานในไร่อ้อยน้ําตาล รวมทั้งความทุ่มเทในการทํ างาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือจํานวนอ้อยน้ําตาลที่ต้องการภายใต้เงื่อนไขข้อตกลงในการรวมกลุ่มเกษตรกร
ในพื้นที่ตําบลคลองทับจันทร์ อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. นโยบายภาครั ฐ คื อ ส่ ง เสริ ม การสร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งแรงงานข้ า มชาติ
และเจ้าของไร่อ้อยในพื้นที่ รวมทั้งการอํานวยความสะดวกด้านนโยบายในการเข้า-ออกบริเวณชายแดน
2. นโยบายภาคเอกชน คือ ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างเจ้าของไร่อ้อยน้ําตาลในพื้นที่
จังหวัดสระแก้ว
3. นโยบายภาคประชาชน คือ ส่งเสริมการรวมกลุ่มระหว่างเจ้าของไร่อ้อยน้ําตาลในพื้นที่
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1. การปฏิ บั ติ ภ าครั ฐ คื อ จั ด ตั้ ง สมาคมผู้ ป ระกอบการไร่ อ้ อ ยน้ํ า ตาลเพื่ อ กํ า หนดนโยบาย
กฎระเบี ยบ แนวทางปฏิบัติ รวมทั้ ง การช่ วยเหลื อ ด้ านต่ า ง ๆ และการกํ า หนดนโยบายการผ่ อ นปรน
กฎระเบียบการข้ามแดนของแรงงานข้ามชาติ
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2. การปฏิบัติภาคเอกชน คือ การรวมกลุ่มเพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเจ้าของไร่
อ้อยน้ําตาล เช่น การแบ่งปันทรัพยากรต่าง ๆ เช่น เครื่องจักร แรงงาน และองค์ความรู้
3. การปฏิบัติ ภาคประชาชน คือ การสร้างความเข้ มแข็ง รวมทั้ งแนวคิ ดในการร่ วมมื อพั ฒ นา
แรงงานในไร่อ้อยน้ําตาลและการมุ่งเน้นผลประโยชน์ของกลุ่มมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว
ข้อเสนอแนะทางวิชาการ
กระบวนการในการแก้ปัญหาภายในไร่อ้อยน้ําตาลต้องมีการรวมกลุ่มและสร้างความร่วมมือด้าน
การประสานงาน ด้านการปรับปรุง ทัก ษะของแรงงาน และด้านการสร้างเครือ ข่า ยช่ องทางการติ ด ต่ อ
ระหว่างเจ้าของไร่อ้อยน้ําตาลและแรงงานทั้งภายในประเทศและแรงงานข้ามชาติ
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เกิดระบบการจัดการแรงงานที่มีประสิทธิภาพ
2. เกิดเครือข่ายระหว่างแรงงานข้ามชาติและเกษตรกรในพื้นที่
3. แนวทางการกําหนดนโยบายการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ
4. ลดการเคลื่อนย้ายคนในพื้นที่ออกนอกพื้นที่หรือดึงคนในพื้นที่ให้ทํางานภายในพื้นที่
เอกสารอ้างอิง
Baron and Greenberg. (1990), Behavior in Organization: Understanding and Managing
the Human Side of Work, Third Edition. Toronto: Allyn and Bacon.
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กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมการทําเกษตรอินทรีย์ บ้านเนินสะอาด หมู่ 6
ตําบลหนองน้ําใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ปิยะ กล้าประเสริฐ1
สมทรง บรรจงธิติทานต์1
บทคัดย่อ
บ้านเนินสะอาด หมู่ 6 ตําบลหนองน้ําใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประชาชนส่วนใหญ่
มีอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชไร่ บางส่วนทําสวนผลไม้ ส่วนใหญ่ใช้สารเคมีและเคมีภัณฑ์เพื่อคาดหวังใน
การเพิ่มผลผลิต ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยเฉพาะการปลูก ยูคาลิปตัส มันสําปะหลัง
อ้อย เป็นพืชหลักนับวันจะมีปริมาณการใช้สารเคมีและเคมีภัณฑ์ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สภาพดังกล่าว
เป็นภัยคุกคามวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเนินสะอาด และผลกระทบด้านรายจ่ายของประชาชนใน
พื้นที่ดังนั้น ประชาชนในพื้นที่จึงเกิดแนวคิดการรวมกลุ่มด้านเกษตรปลอดสารพิษ โดยมีสถาบันการศึกษา
เป็ นผู้ ให้ ก ารสนั บสนุน ด้ า นวิ ข าการ อั นนํ า ไปสู่ การลดการใช้ สารเคมี ลดรายจ่ า ย ผ่ า นกระบวนการมี
ส่วนร่วมเชิง พื้ นที่ วัตถุประสงค์ ข องการวิ จัย 1. เพื่อส่ง เสริ มกระบวนการสร้ างส่ วนร่ วมการทํ า เกษตร
อิ นทรี ย์บ้า นเนิ นสะอาด หมู่ 6 ตํา บลหนองน้ํ า ใส อํ าเภอวั ฒนานคร จั ง หวั ดสระแก้ ว 2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
และจัดตั้งกลุ่มการทําเกษตรอินทรีย์บ้านเนินสะอาด หมู่ 6 ตําบลหนองน้ําใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว
การวิจัยครั้งนี้ได้เกิดผลกระทบเชิงบวกโดยตรงต่อประชาชนในพื้นที่ คือ เกิดการรวมกลุ่มเกษตร
ปลอดสารพิษของประชาชนในพื้นที่ โดยมีจุดเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มจากประชาชนในพื้นที่ 8 คน ซึ่งไม่
เคยเกิดขึ้นในรูปแบบนี้มาก่อนในพื้นที่ บ้านเนินสะอาด หมู่ 6 ตําบลหนองน้ําใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว อันเป็นจุดเริ่มของนวัตรกรรมเชิงพื้นที่ และนําไปสู่การต่อยอดด้านต่าง ๆ ผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมเชิงพื้นที่ต่อไป
คําสําคัญ : กระบวนการ, การมีส่วนร่วม นวัตรกรรมเชิงพื้นที่

1

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ที่มาและความสําคัญ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2554 ได้เปิดโอกาสให้ประชาชน มีสิทธิ
เสรีภาพและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนคนไทยโดยบัญญัติให้ “รัฐต้องส่งเสริม และสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ และสังคม การจัดทําบริการสาธารณะและการตรวจสอบการใช้ อํานาจรัฐทุกระดับ” และการ
กระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 ได้กําหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ โดยยึด “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” ภายใต้แนว
ปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่อันสําคัญของภาครัฐ ในการกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารการพัฒนาประเทศ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ชุมชน จนถึงในระดับชาติ รวมทั้งมาตรา
61/ 1 แห่งระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิ น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ให้อําเภอมีอํานาจหน้าที่ภายในเขตอําเภอ ประสานกับองค์ กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ร่ ว มกั บชุ ม ชนในการดํ า เนิ นการให้ มี แ ผนชุ ม ชน เพื่ อ รองรั บการสนั บ สนุ น
งบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด และกระทรวง ทบวง กรม หมู่บ้านซึ่งเป็นองค์ กร
บริหารในระดับรากหญ้า มีความใกล้ชิดกับประชาชนซึ่งตาม พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับ
ที่ 11) พ.ศ. 2551 นอกจากจะกําหนดอํานาจหน้าที่ ของกํานัน ผู้ใหญ่บ้านในการบริหารงาน “บําบัดทุกข์
บํารุงสุข” กับราษฎรในหมู่บ้าน (สํานักบริหารการปกครองท้องที่, 2553)
จากการรายงานผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลสมัยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เมื่อวันที่
30 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ได้กล่าวถึงแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ด้านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน (มาตรา 87) ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11 ระบุว่ารัฐต้อง
ส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการพัฒนาโดย
1. ส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้ งใน
ระดับชาติและระดับท้ องถิ่น 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตั ดสินใจทาง
การเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ 2 และสังคม รวมทั้งการจัดทําบริการสาธารณะ 3. ส่งเสริม
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐทุกระดับในรูปแบบองค์กร
ทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพ ที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น 4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง
ในทางการเมือง และจัดให้มี กฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือการดําเนิน
กิจกรรมสาธารณะ ของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะ
เครื อ ข่ า ย ทุ ก รู ป แบบให้ ส ามารถแสดงความคิ ด เห็ น และเสนอความต้ อ งการของชุ ม ชนในพื้ น ที่
และ 5. ส่ ง เสริ ม และให้ การศึก ษาแก่ ประชาชนเกี่ ยวกั บการพั ฒนาการเมื องและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริม ให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง โดย
สุจริตและเที่ยงธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรานี้ต้องคํานึงถึงสัดส่วนของ หญิงและชายที่
ใกล้เคียงกัน (คณะรัฐมนตรีรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, 2556)
271

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

จังหวัดสระแก้วเดิมเป็ นอําเภอหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาได้มีพระราชบั ญญั ติตั้งจัง หวั ด
สระแก้ว พ.ศ. 2536 ขึ้น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 110 ตอนที่ 125 ลงวันที่
2 กันยายน 2536 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้น 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นผลให้ "จังหวัด
สระแก้ ว" ได้เปิ ดทํ า การในวั นที่ 1 ธันวาคม 2536 โดยเป็ นจั ง หวั ดที่ 74 ของประเทศไทย (สํานั ก งาน
จังหวัดสระแก้ว, 2562) ปัจจุบันจังหวัดสระแก้วประกอบด้วย 9 อําเภอ คือ อําเภอเมืองสระแก้ว อําเภอ
วังสมบูรณ์ อําเภออรัญประเทศ อําเภอเขาฉกรรจ์ อําเภอโคกสูง อําเภอตาพระยา อําเภอวังน้ําเย็น อําเภอ
คลองหาด และอําเภอวัฒนานคร
บ้านเนินสะอาด หมู่ 6 ตําบลหนองน้ําใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประชาชนส่วนใหญ่มี
อาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชไร่ บางส่วนทําสวนผลไม้ ส่วนใหญ่ใช้สารเคมีและเคมีภัณฑ์เพื่อคาดหวังในการ
เพิ่มผลผลิต ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ โดยเฉพาะการปลูก ยูคาลิปตัส มันสําปะหลั ง
อ้อย เป็นพืชหลักนับวันจะมีปริมาณการใช้สารเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากสภาพปัญหา
ดังกล่าวนี้ จึงเป็นภัยคุกคามวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเนินสะอาด และเพิ่มรายจ่ายของประชาชน
ในพื้นที่ ดังนั้น การแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมรูปแบบการปลูกพื ช
ระบบเกษตรอิ นทรี ย์ เพื่ อไว้ บริ โภคในครั วเรื อนหรื อจํ า หน่ วยย่ อ มเป็ นวิ ธีการหนึ่ ง ที่ ส่ง ผลสุ ข ภาพของ
ผู้บริโภคและระบบนิเวศน์ของหมู่บ้านได้อย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมกระบวนการสร้างส่วนร่วมการทําเกษตรอิ นทรี ย์บ้านเนิ นสะอาด หมู่ 6 ตํา บล
หนองน้ําใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
2. เพื่อส่ง เสริม และจั ดตั้ ง กลุ่ม การทํ า เกษตรอิ นทรีย์บ้า นเนิ น สะอาด หมู่ 6 ตําบลหนองน้ํ า ใส
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม พ.ศ.2559 – มีนาคม พ.ศ.2562
กลุ่มเป้าหมาย
ชาวบ้านเนินสะอาด หมู่ 6 ตําบลหนองน้ําใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
5.1) กระบวนการสร้ า งการรับรู้ ร่วมกั น โดยมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ เชิญส่ วนราชการระดั บจั ง หวั ด ส่วนราชการอํ า เภอ องค์กรปกครองส่วนท้ องท้ องถิ่ น ภาคี
เครือข่าย ผู้นําชุมชน ภาคประชาสังคม ชุมชนในพื้นที่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งถึงแนว
ทางการดําเนินโครงการผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดไว้เนื้อเชื่อใจกัน ความไว้วางใจ และความ
เชื่อมั่นต่อการดําเนินโครงการอันจะก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงในทางบวกเชิงพื้นที่ เช่น ความสามัคคี
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ความร่ ว มมื อ ร่ ว มแรง ร่ ว มใจ ของชุ ม ชนในพื้ น ที่ 5.2) การค้ นหาโจทย์ วิ จัย เกิ ด ขึ้ น จากการจั ด เวที
ประชาคมระดับตําบล โดย มหาวิทยาลัย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลหนองน้ําใส ตัวแทนหมู่บ้าน
ได้ร่วมกันนําเสนอสภาพปัญหาที่นําไปสู่การสร้างโจทย์การวิจัย โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น ร่วม
แสดงความคิดในการที่จะให้ได้ซึ่งโจทย์การวิจัย จากการร่วมคิดร่วมแสดงความคิดเห็น ได้ประเด็นปัญหา
ที่มีความหลากหลาย เช่น ประเด็นด้านสังคมอันประกอบไปด้วย ปัญหายาเสพติด ปัญหาเยาวชน ปัญหา
ผู้สูงอายุ ประเด็นด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ปัญหาความยากจน ปัญหาการว่างงาน ปัญหารายได้ไม่เพี ยงต่ อ
รายจ่าย ประเด็นสุขภาพ เช่น การใช้สารเคมีในพื้นอันนําไปสู่การเจ็บไข้ของชุมชนในพื้นที่ ประเด็นปัญหา
ด้านการศึกษา การอ่านออกเขียนได้ เป็นต้น โดยให้ชุมชนในพื้นที่เป็นผู้เลือก และมองว่าเป็ นปั ญหาที่
สมควรถูกแก้ไขในลําดับต้นๆ โดยวิเคราะห์จากความเป็นไปได้ของโครงการ ระยะเวลา และความต้องการ
ของชุมชนเป็นสําคัญ ในที่ประชุมมีมติเห็นสมควรแก้ปัญหาการใช้สารเคมีภาคเกษตรกรรมเป็นระดับแรก
เนื่องจากสอดคล้องกับบริบทวิถีชีวิตความเป็นของชาวบ้านในหมู่บ้าน และยังเป็นการลดรายจ่ายสร้ าง
รายได้ให้แก่ชุมชน 5.3) การสร้างความตระหนักรับรู้ปัญหาร่วมกันระหว่างชาวบ้านและผู้นํา โดยจัดเวที
ประชาคมระดับหมู่ บ้า น เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่ วมหารือ เช่น เกษตรอําเภอ พัฒนาการอําเภอ องค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองน้ําใส กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ปราชญ์ชุมชน ครู นักเรียน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน) และภาคีเครือข่าย เพื่อทําความเข้าใจโครงการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับชาวบ้าน ผู้นํา
กลุ่มองค์กรทางสังคม ซึ่งเวทีประชาคมดังกล่าวนี้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันระดมสภาพปัญหาทีเกิดขึ้น
จากการใช้สารเคมี ทําให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เกิดปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ประเด็นปัญหาที่กล่าว
มานี้ เป็นปั จจั ยที่ ส่ง ผลกระทบกั บคุ ณภาพชีวิตชาวบ้า นที่ ดํารงอยู่ สามารถพิสูจน์ ได้ จากปั ญหาหนี้ สิน
ครัวเรือนที่เพิ่ มสูงขึ้น สมาชิกครัวเรื อ นบริ โภคพืชผั กปนเปื้ อนสารเคมี เกิดสารเคมี ตกค้ างในแหล่ ง น้ํ า
สาธารณะ เป็นต้น 5.4) ลงสํารวจข้อมูล โดยมีนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับชาวบ้าน ทําการสัมภาษณ์ผู้นําหมู่บ้าน ชาวบ้าน สังเกตจาก
สภาพสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน สังเกตพฤติกรรมของชุมชน พูดคุยกับผู้นําชุมชน ผู้แทนองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองน้ําใส ภาคีเครือข่าย ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อทราบบริบท
หมู่ บ้า นประกอบด้ ว ย ภู มิ หลั ง ที่ ม าของหมู่ บ้า น ลั ก ษณะทางกายภาพ ขนบธรรมเนี ย ม วั ฒ นธรรม
ประเพณี ความเชื่อทางสังคม ค่านิยม ในพื้นที่ 5.5) การประชาคมหมู่บ้านเพื่อคืนข้อมูล ให้ชาวบ้านและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องได้วิเคราะห์สถานการณ์และเติมเต็มข้อมูลหมู่บ้านให้สมบูรณ์ ซึ่งจะไปสู่การวางแผนในการ
จั ดการปั ญหาที่ สอดคล้ องกั บบริ บ ทหมู่ บ้า นผ่ า นกระบวนการมี ส่วนร่ วม 5.6) ประสานงานภาคี ค วาม
ร่ วมมื อ คื อ องค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํ า บลหนองน้ํ า ใส สถาบั นพั ฒ นาองค์ ก รชุ ม ชน (องค์ ก ารมหาชน)
และองค์การบริหารส่วนตําบลหนองน้ําใส เข้ามาดําเนินการอบรมให้องค์ความรู้เทคนิคการจัดทําเกษตร
อินทรีย์ วิธีการปลูกพืชผักอย่างไรให้ปลอดสารพิษ โดยให้ความสําคัญกับวิธีการปลูก และชนิดพืชที่ใช้น้ํา
น้อ ย เช่ น พื ชตระกู ลถั่ ว หรื อ พื ชให้ ผลผลิตเร็ ว สามารถบริ โภคได้ ในครั วเรื อน เมื่ อ ผลผลิ ตมี ม ากกว่ า
ความต้องการของครัวเรือน สามารถนําไปขายในชุมชน หรือที่ตลาด ซึ่งเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

273

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

5.7) จัดตั้ ง กลุ่ มเกษตรอิ น ทรี ย์ในบ้ า นเนิ นสะอาด หมู่ 6 ตําบลหนองน้ํ า ใส อําเภอวั ฒนานคร จั ง หวั ด
สระแก้ว โดยอาศัยความสมัครใจของชาวบ้าน โดยอาศัยกระบวนการรวมกลุ่มชาวบ้า นต้ นแบบระดั บ
ครัวเรือน มีผู้สนใจเข้าร่วมจํานวนทั้งสิ้น 8 ราย ดําเนินการจัดทํากลุ่มเกษตรอินทรีย์ ซึ่งไม่เคยมีปรากฏมา
ก่อนในการรวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ บ้านเนินสะอาด หมู่ 6 ตําบลหนองน้ําใส อําเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว อันมีเป้าหมายเพื่อปลูกผักปลอดสารพิษบริโภคในครัวเรือน และจําหน่ายถ้าเหลือจากการ
บริโภคในครัวเรือน
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ข้อค้นพบจาก วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อส่งเสริมกระบวนการสร้างส่วนร่วมการทําเกษตรอินทรีย์
บ้านเนินสะอาด หมู่ 6 ตําบล หนองน้ําใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว สามารถสรุปสาระสํา คั ญ
ได้คือ
1.) การส่ ง เสริ ม เกษตรอิ น ทรี ย์ เ พื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นวิ ถี ก ารผลิ ต ของชาวบ้ า นในพื้ น ที่ เ ป็ น การ
เปลี่ยนแปลงทั ศนคติ ของชาวบ้ า นเนิ นสะอาด มีวิถีชีวิตการผลิ ตการปลู ก พื ชเชิง เดี่ ยว เป็นอาชี พ หลั ก
โดยเฉพาะการปลูกมันสําปะหลัง อ้อย ยูคาลิปตัส ที่ให้ผลตอบแทนเก็บเกี่ยวรอบการผลิตปีละครั้ง ราคา
ผลผลิตต้องพึ่งพากลไกการตลาด บางครั้งเก็บเกี่ยวไม่ทันรอบการผลิต เช่น อ้อย เนื่องจากโรงงานน้ําตาล
ปิดการรับซื้อ กอปรกับขาดแรงงานเก็บเกี่ยว ซึ่งส่งผลให้อ้อยตกค้างรอการเก็บเกี่ยว ส่วนมันสําปะหลังนั้น
ราคาผลผลิตไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับประมาณการความต้องการส่งออกในแต่ละปี แต่ยูคาลิปตัส สามารถเกี่ยว
ตัดขายได้ทั้งปีเมื่อไม้ได้ขนาดแต่มีปัญหาราคารับซื้อไม่แน่นอนนอยู่กับโรงงานในพื้นที่
ดังนั้น ชาวบ้านเนินสะอาด จึงมีรายได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตในครอบครัวปีละครั้ง ซึ่งรายได้นี้
จะสัมพันธ์กับวงจรรายการ รับ-จ่าย ครัวเรือน บางส่วนชําระหนี้กับเจ้าของกิจการที่ตลาดอําเภอวัฒนา
นครจากการนําวัตถุดิบ การส่งเสริมกระบวนการสร้างส่วนร่วมการทําเกษตรอินทรีย์บ้านเนินสะอาดจึง
เป็นจุดเริ่มต้นจากชาวบ้านส่วนหนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนทัศนคติการผลิตทําอย่างไรจะสามารถพึ่งตนเองได้
ภายใต้สถานการณ์กําลังถูกปิดล้อมจากกระแสการผลิตสมัยใหม่ที่มุ่งสู่การสร้างความทันสมัย
2.) การส่งเสริมกระบวนการสร้างส่วนร่วมการทําเกษตรอินทรีย์บ้านเนินสะอาด เป็นวิธีการหนึ่งที่
นําไปสู่การจัดการตนเองและพึ่งตนเองได้ระดับครัวเรือน โดยเฉพาะมีชาวบ้านจํานวน 8 ครัวเรือนได้ปลูก
พืชผักปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือนนั้น ย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้าน ทั้งยังลด
รายจ่ายซื้อหาพืชผักแม้จะเป็นเพียงค่าใช้จ่ายเล็ก น้อย อย่างไรก็ตาม กิจกรรมที่ดําเนินการนี้เป็นเพียง
ครัวเรือนตัวอย่างที่เข้าร่วมและกําลังผลักดันขยายผลไปสู่ครัวเรือนอื่นเพิ่มขึ้น ย่อมส่งผลให้หมู่บ้านเนิน
สะอาดมีครัวเรือนปลูกพืชผักด้วยเกษตรอินทรีย์เป็นทางเลือกสําหรับการบริโภคอาหารปลอดภัยในระยะ
ต่อไป
3.) การทําเกษตรอินทรีย์ในครัวเรือน เป็นส่วนหนึ่งที่ครอบครัวได้ ใช้ เวลาว่างช่ วงเช้าและเย็ น
ทํ า กิ จกรรมร่ วมกั น แม้ เป็ นกิ จ กรรมที่ ใช้ เวลาไม่ นานแต่ เกิ ด การแลกเปลี่ ย นพู ดคุ ยระหว่ า งครั ว เรื อ น
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และเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมรูปแบบหนึ่งสามารถถ่ายทอดเรื่องราวการดําเนินวิถี ชีวิต
ความเป็นอยู่ เช่น การแลกเปลี่ยนวิธีการดูแลพืชผักที่ปลูก การสอบถามความเป็นอยู่สมาชิกในครัวเรือน
การให้ข้อมูลกิจกรรมหมู่บ้าน งานบุญประเพณี ด้วยกิจกรรมการทําเกษตรอินทรีย์ในครัวเรือนนี้ได้สะท้อน
ถึงวิถีชีวิตชาวบ้ า นที่ เชื่อมร้ อ ยเข้า หากั นเป็ นความสัม พั นธ์ ทางสังคมที่ อธิบายได้ ว่าชาวบ้ า นที่ อ ยู่ อ าศั ย
ภายใต้ บริ บ ทเดี ยวจะไม่ ทอดทิ้ ง กั นผ่ า นการแลกเปลี่ ยนข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เกิ ดขึ้ นจากกิ จกรรมส่ ง เสริ ม
กระบวนการสร้างส่วนร่วมการทําเกษตรอินทรีย์
4.) เกิดกระบวนการรวมกลุ่ม ที่ส่งผลต่องานพัฒนาหมู่บ้านเนินสะอาด โดยมีจุดเริ่มจากการร่วม
คิดร่วมพูดคุย เป็นขั้นตอนพูดคุยปัญหาร่วมกันระหว่างชาวบ้าน ผู้นํา นักวิจัย ซึ่งการร่วมคิดร่วมพู ดคุ ย
กระตุ้นให้ชาวบ้านได้ตระหนักความสําคัญของปัญหา พร้อมร่วมกันวางแผนเพื่อแสวงหาแนวทางสร้าง
ความร่วมมือจัดการปัญหาหมู่บ้านให้มีความสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ นอกจากนี้ กระบวนการกลุ่มมีมิติ
สร้างพลังขับเคลื่อนการร่วมกันปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าชาวบ้าน ผู้นํา หน่วยงานภาคี
เช่น การอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดเกษตรอินทรีย์โดยวิทยากรจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กร
มหาชน) ซี่งสะท้อนถึงความเข้มแข็งของหมู่บ้านที่มีศักยภาพหรือขีดความสามารถในจัดการปัญหาด้วย
ตนเองส่งผลต่อการพึ่งพาตนเองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลการอยู่ร่วมกันของ
สมาชิกบ้านเนินสะอาด
5) เข้าร่วมขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชน การเกิดขึ้นของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเนินสะอาดได้
นํา ไปสู่ ก ารเข้ า ร่ วมเป็ น สมาชิ ก ขบวนการองค์ กรชุม ชนภายใต้ สภาองค์ กรชุ มชนตํา บลหนองน้ํ า ใสที่ มี
บทบาทดํ า เนิ นกิ จกรรมส่ ง เสริ ม สนั บสนุ นสร้ างความเข้ ม แข็ ง งานพั ฒนาในระดั บพื้ น ที่ อย่ า งไรก็ ต าม
สภาองค์กรชุมชนที่เกิดขึ้นนี้ เป็นองค์กรที่ได้การจดแจ้งตามกฎหมายและเชื่อมโยงไปสู่สภาองค์กรชุมชน
ระดับจังหวัด ประเทศ ตามลําดับ 6.6) มีนักวิจัยในพื้นที่อย่างน้อย 1 คน ซึ่งจะเป็นกําลังสําคัญในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมในการทําเกษตรอินทรีย์ อันจะนําไปสู่การต่อยอดโครงการเกษตรอินทรีย์
และการเพิ่มขึ้นของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ภายหลังภายมหาวิทยาลัยได้กลับไปยังที่ตั้ง แต่มหาวิทยาลัยยังให้
คําปรึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ในการดําเนินงานวิจัยต่อไป
อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระชับและข้อเสนอแนะ
การดําเนินโครงการกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมการทําเกษตรอินทรีย์ บ้านเนินสะอาด หมู่ 6
ตําบลหนองน้ําใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จากการตามขั้นตอน กระบวนการ ในช่วงแรกของ
การดําเนินโครงการปัญหาอุปสรรคค่อนข้างมาก เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ยังไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์ใน
การดําเนินโครงการ ภายหลังจากดําเนินกิจกรรมตามกระบวนการวิจัยได้รับการตอบรับจากชุมชนดีขึ้น
กว่าเดิมมาก สังเกตจากการให้ความร่วมมือ การเข้าร่วมกิจกรรม และการให้ต้อนรับของชุมชน และสิ่งที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ คือ 1) เกิดการรวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ของชุมชนในพื้นที่ซึ่งไม่เคยมี การ
รวมกลุ่ ม ลั ก ษณะนี้ ม าก่ อ น 2) เกิ ดนั ก วิ จั ย เชิ ง พื้ น ที่ โดยมี นั ก วิ จั ย เชิ ง พื้ น ที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้ให้คําแนะนํา แนวทางในการดําเนินงานวิจัย เพื่อให้นัก วิ จัย
275

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

เชิ ง พื้ นที่ ข องบ้ า นเนิ น สะอาด ม.6 ตํ า บลหนองน้ํ า ใส อํ า เภอวั ฒ นานคร จั ง หวั ด สระแก้ ว สามารถ
ดําเนินงานต่อไปได้ภายหลังจากมหาวิทยาลัยกลับ ณ ที่ตั้ง 3) การเพิ่มขึ้นของจํานวนภาคีเครือข่ายในการ
ดําเนินงานวิจัย เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) วัดหนองน้ําใส โรงเรียนหนองน้ํา ใส
เป็นต้น 4) สื่อที่บอกวิธีการทําเกษตรอินทรีย์
ในส่ ว นข้ อ เสนอแนะ เพื่ อ ให้ โ ครงการดํ า เนิ น งานไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สั ม ฤทธิ์ ผ ลตาม
วัตถุประสงค์เป้าหมาย และตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ควรที่จะ 1) โครงการควรมี
การดําเนินการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยอีกสองปี 2) ควรมีการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อในการดําเนิน
โครงการ 3) นักวิจัยเชิงพื้นที่ ของมหาวิทยาลัยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ควรมีการ
วางแผนในการเพิ่มความถี่ในการลงพื้นที่
ประโยชน์ที่ได้รับ
1) เกิดกลุ่มเกษตรอินทรีย์อย่างน้อง 1 กลุ่มในบ้านเนินสะอาด หมู่ 6 ตําบลหนองน้ําใส อําเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 2) ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของชุมชนบ้า นเนินสะอาด หมู่ 6 ตําบล
หนองน้ําใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 3) ลดความเสี่ยงด้านสุขภาวะจากการใช้สารเคมีในการ
เกษตรกรรมในพื้ น ที่ 4) เกิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในพื้ น ที่ ใ นการรวมกลุ่ ม เกษตรอิ น ทรี ย์ ผ่ า น
กระบวนการมีส่วนร่วม อันจะนําไปสู่ความร่วมมือด้านต่าง ๆ ในอนาคต 5) สร้างนักวิจัยในพื้นที่อย่างน้อย
1 คน 6) สร้างความใกล้ชิดของครอบครัวอันเป็นผลมาจากการดําเนินกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ในครัวเรือน
7) ชุมชนสามารถจัดการตนเองเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย์
เอกสารอ้างอิง
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม. (2553). การดําเนินงานการมีส่วนร่วมของสํานักงาน ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. เข้าถึงได้จาก
http://portal.in.th/scraticapate/pages/participate/
คณะรัฐมนตรีรั ฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ.(2556). สรุปผลการดําเนิ นการของคณะรั ฐมนตรี ต าม
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ(วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่
30 ธันวาคม 2552). เข้าถึงได้จาก
http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=367
สํานักงานจังหวัดสระแก้ว. (2562). ข้อมูลจังหวัดสระแก้ว. เข้าถึงได้จาก
http://www.sakaeo.go.th/websakaeo/content/history_office
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กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนบ้านแสง์
หมู่ที่ 2 ตําบลทัพเสด็จ อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

วราวุฒิ คําพานุช1
เทอดเกียรติ แก้วพวง1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทของชุมชน/ปัจจัยภายในและภายนอกชุมชนที่ส่งผลต่อ
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนให้ประสบผลสําเร็จ และกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนบ้านแสง์ หมู่ที่ 2 ตําบลทัพเสด็จ อําเภอตาพระยา จังหวัด
สระแก้ว โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร บทความ วิชาการ การสังเกต
แบบเป็ น ทางการและไม่ เ ป็ น ทางการ และการสั ม ภาษณ์ พู ด คุ ย แบบทางการและไม่ เ ป็ น ทางการ
ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกในชุมชนต้องการ เพิ่มรายได้แก่ตนเองและครอบครัว และมองเห็นการเลี้ยง
สัตว์ที่สามารถสร้างรายได้แก่ครัวเรือน รวมถึงสมาชิกในชุมชนได้ โดยได้คัดเลือกและลงมติ คือ การเลี้ยง
ไหมอีรี่ โดยเหตุผลว่าเนื่องจากในชุมชนเป็นหมู่บ้านมีการปลูกมันสําปะหลังเป็นจํานวนมากแต่ใบยังไม่ได้
รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นวัตถุดิบของการเลี้ยงไหมอีรี่ได้ เป็ นอย่างดี ทั้งนี้พบว่า การสร้าง
กระบวนการการมีส่วนร่วม เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของชุมชน และสังคมให้ชุมชนในพื้นที่ชุมชนบ้าน
แสง์ ตํ า บลทั พ เสด็ จ สามารถที่ จ ะพึ่ ง พาตนเอง สามารถพั ฒ นาตนเองได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ค วามรู้
ความสามารถพัฒนาชุมชนของตนเองได้ และยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมการดําเนินตามวิถีชีวิตแห่งการ
เกื้อกูลกัน การเอื้ออาทรต่อกันในสังคมพหุวัฒนธรรมแห่งนี้ ตลอดจนถึงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง
ให้สามารถดํารงอยู่ ท่ามกลางสภาวะความรุนแรงที่เกิดในปัจจุบันได้อย่างปกติสุข
คําสําคัญ : ชุมชนบ้านแสง์, การมีส่วนร่วม

1

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
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ที่มาและความสําคัญ
ในปัจจุบันการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จําเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม
เพื่อวางรากฐานของประเทศในระยะยาวให้มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับ
การพัฒนาอย่างต่ อเนื่องกันไปตลอด 20 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อรองรับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงในหลากหลายมิติ
เช่นเดียวกับปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่บ้านแสง์ หมู่ที่ 2
ตําบลทัพเสด็จ อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จากการศึกษาชุมชนผลปรากฏว่า บ้านแสง์ อ่านว่ า
“สะ-แหง” เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมติดกับประเทศกัมพูชา และมีความสําคัญในประวัติศาสตร์ นับตั้งแต่สมัย
กรุงศรีอยุธยาจนถึง สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สําหรับที่มาของชื่อหมู่ บ้านแสง์ คือ มีหนองน้ําที่มีต้นแสง์
(ข้าวหญ้านก) ขึ้นอยู่เป็นจํานวนมากตามบริเวณหนองน้ํา และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามต้นแสง์ ขณะที่ข้อมูล
ด้านประชากร พบว่ามีครัวเรือนทั้งหมด 213 ครัวเรือน แบ่งออกเป็นเพศชาย 309 คน เพศหญิง 322 คน
รวมประชากรทั้งหมด 631 คน โดยผลการวิเคราะห์ชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน พบว่า ชุมชนมีความสามัคคี ชาวบ้านให้ความร่วมมือต่อการทํากิจกรรมในทุ ก ครั้ ง
ผู้นํามีความเสี ยสละต่ องานในหน้า ที่ ตั้งใจทํา งานเพื่ อชุมชน สภาพทางเศรษฐกิ จภายในชุมชนยั ง ไม่ ดี
เท่าที่ควร ประสบปัญหาขาดทุนจากการประกอบอาชีพ และเกิดเป็นหนี้สินภาคครัวเรือน และแหล่งน้ํามี
น้อย แห้งแล้ง รวมถึงประชาชนในชุมชนไม่ค่อยมีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว อีกทั้งประชาชนส่วนใหญ่มี
ฐานะไม่ค่อยดี จึงได้รับการศึกษาไม่ค่อยสูง สมาชิกยังขาดความรู้ในด้านเทคโนโลยี ประสบกับปัญหาการ
มีหนี้สิน และมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ทําให้มีความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการ
สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับครัวเรือน ผ่านการขายผลิตภัณฑ์แปรรูปต้นแสง์ สานพัดจาก
ต้นกก ถักไม้กวาด และน้ํายาอเนกประสงค์ และโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน คือ โครงการสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนจากการเลี้ยงไหมอีรี่และการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากดั กแด้ เพื่อยกระดั บคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านแสง์ หมู่ 2 ตําบลทัพเสด็ จ อําเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว
ดังนั้นจากการสํารวจศึกษาบริบทของชุมชนบ้านแสง์ หมู่ที่ 2 ตําบลทัพเสด็จ อําเภอตาพระยา
จังหวัดสระแก้ว พบว่าชุมชนยังขาดรายได้และความเป็นอยู่ที่ยากลําบาก จึงเป็นผลให้ประชากรบ้านแสง์
ตกเกณฑ์ จปฐ. จํานวนมากในด้านการมีงานทําและรายได้ ร้อยละ 60 ของครัวเรือนทั้งหมด (สํานักงาน
พัฒนาชุมชน อําเภอตาพระยา, 2561) ดังนั้น จึงได้จัดการประชุมโดยการสนทนากลุ่ม (focus group)
ผลจากการวิเคราะห์บริบทชุมชนวิเคราะห์กลยุทธ์การพัฒนาหรือยกระดับด้วย TOWS matrix Model
และเลือกกิจกรรมจากทักษะ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาชาวบ้าน ดังนั้นเพื่อหาข้อมูลสิ่งต้องการและปั ญหา
ซึ่ งจากผลการประชุ มและลงมติที่ประชุ ม ของประชาคมชุ ม ชนบ้ า นแสง์ ถึ ง การสร้ า งรายได้ แ ก่ ตนเอง
และครอบครัว และมองเห็นการเลี้ยงสัตว์ ที่สามารถสร้างรายได้แก่ตัวบุคคล รวมถึงคนในชุมชนได้ โดยได้
คัดเลือกและลงมติ คือ การเลี้ยงไหมอีรี่ โดยเหตุผลเนื่องจากในชุมชนเป็นหมู่บ้านมีการปลูกมันสําปะหลัง
จํานวนมากแต่ใบยังไม่ได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นวัตถุดิบของการเลี้ยงไหมอีรี่ได้เป็นอย่างดี
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รวมถึงเป็นการสร้างอาชีพให้กับสมาชิกในชุมชน แต่เนื่องชุมชนยังขาด องค์ความรู้ทักษะในการดํา เนิน
กิ จ กรรมดั ง กล่ า ว ผู้ วิ จั ย และชุ ม ชนจึ ง ร่ ว มกั น หาแนวทางในการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใ นการส่ ง เสริ ม
กระบวนการเพื่ อให้ ก ารเลี้ ยงไหมอีรี่ มีก ารเลี้ ยงที่ ถูก ต้ องและสามารถแปรรู ปเป็ นผลิต ภั ณฑ์ ต่าง ๆ ได้
โดยงานวิจัยชิ้นนี้เริ่มต้นจากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงการณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กําหนด
โครงการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อช่วยพัฒนาชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดความ
มั่นคงยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 ต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้สามารถพึ่งตนเองได้
อย่างยั่งยืน ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนบ้านแสง์ ตําบลทัพเสด็จ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถดํารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
ผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ ชุมชน
บ้านแสง์ ตําบลทัพ เสด็ จ ให้เกิ ดความเหมาะสม และสอดคล้ องกั บความต้ องการของประชาชนอย่ า ง
แท้ จริ ง ซึ่ ง ประกอบด้วยปั จ จั ยหลายๆ ประการ ที่ สามารถนํ าไปเป็ นแนวทางในการเสริ ม สร้ า งความ
เข้ ม แข็ ง ให้ กั บการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ นระดั บ ชุ ม ชนบนรากฐานของการใช้ หลั ก วิ ชาภู มิ ปั ญ ญา
และประสบการณ์ สู่การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ระดับชุมชนในแง่มุ มที่
แตกต่างไปจากเดิม เหล่านี้เป็นความพยายามที่ผู้วิจัยต้องการให้เกิดขึ้นกับการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
ระดับชุมชน ไม่เพียงเป็นแนวทางการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับการดําเนินชีวิตของประชาชนใน
พื้นที่เท่านั้น หากยังเป็นการก่อให้เกิดการรับรู้ และความเข้าใจรวมทั้ง การสร้างกระบวนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงในระดับวิธีคิด ระบบคุณค่า และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การรังสรรค์นวัตกรรม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพของชุมชน และสังคมให้ชุมชนในพื้ นที่
ชุมชนบ้านแสง์ ตําบลทัพเสด็จ สามารถที่จะพึ่งพาตนเอง สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีความรู้
ความสามารถพัฒนาชุมชนของตนเองได้ และยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมการดําเนินตามวิถีชีวิตแห่งการ
เกื้อกูลกัน การเอื้ออาทรต่อกันในสังคมพหุวัฒนธรรมแห่งนี้ ตลอดจนถึงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง
ให้สามารถดํารงอยู่ ท่ามกลางสภาวะความรุนแรงที่เกิดในปัจจุบันได้อย่างปกติสุข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาบริบทของชุมชน/ปัจจัยภายในและภายนอกชุมชนที่ส่งผลต่อการสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนให้ประสบผลสําเร็จ
2. เพื่ อศึ ก ษากระบวนการการมี ส่ วนร่ ว มของประชาชนในการพั ฒ นาชุ มชนบ้ า นแสง์ ตํ า บล
ทัพเสด็จ อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
งานวิจัยนี้ดําเนินการระหว่างมกราคม 2562-มีนาคม 2562
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กลุ่มเป้าหมาย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรหรือกลุ่มผู้ให้ข้อมูล (informant) ในการวิจัยได้แก่ ผู้ที่อาศัยอยู่ ในชุ ม ชน
บ้ า นแสง์ หมู่ ที่ 2 ตํ า บลทั พ เสด็ จ อํ า เภอตาพระยา จั งหวั ดสระแก้ ว จํ า นวน 631 เป็นชาย 309 คน
เป็นผู้หญิง 322 คน เฉลี่ยครัวเรือนละ 3-4 คน
2. กลุ่ ม ตั วอย่ า งในการวิ จัย ในครั้ ง นี้ ใช้ก ารสุ่ มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เพื่อให้ได้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาในการวิจัยได้อย่างลุ่มลึก และเป็นประโยชน์ต่อการ
วิจัย รวมทั้งต้องเป็ นผู้รู้ จริงในเรื่องนั้น (information-rich cases) ซึ่งสามารถจําแนกออกเป็ น 3 กลุ่ม
จํานวน 25 คน คือ กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบทบาทหน้าที่ด้านต่าง ๆ ต่อชุมชน โดยคัดเลือกมา
3 กลุ่มได้แก่
2.1 กลุ่ ม ผู้ นํา ชุ ม ชน เป็ น ผู้ ได้ รั บการแต่ ง ตั้ ง อย่ า งเป็ น ทางการ ได้ แ ก่ ผู้ ใหญ่ บ้ า น
กรรมการชุมชน คณะทํางาน ผู้นําศาสนา และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตํา บล ซึ่งเป็นผู้นําที่มีค วาม
ใกล้ชิดกับสมาชิกในชุมชน และเป็นผู้ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนกิจกรรมของชุมชน โดยคัดเลือกมาจํานวน
5 คน
2.2 กลุ่ ม ผู้ นํ า กลุ่ ม อาชี พ ได้ แ ก่ กลุ่ ม ออมทรั พ ย์ กลุ่ ม สหกรณ์ กลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ
กลุ่มโคบาลบูรพา และกลุ่มเยาวชน เป็นต้น โดยคัดเลือกมาจํานวน 10 คน
2.3 กลุ่มตัวแทนครัวเรือนในชุมชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในฐานะเป็นตัวแทน ครัวเรือน
ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน โดยคัดเลือกมาจํานวน 10 คน
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
การศึกษาวิจัยในครั้งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการ ศึกษาวิจัย
ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหาที่ศึกษาวิจัย “กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
บ้านแสง์ ตําบลตาพระยา อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ ว” โดยศึกษาถึงกระบวนการส่วนร่ วมของ
ประชาชน ตามแนวคิ ด ของสํ า นั ก งานวิ ช าการและมาตรฐานการศึ ก ษา, มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ ,
กระทรวงศึ ก ษาธิก าร, สํ านั กมาตรฐานและประเมิ นผลอุ ดมศึ ก ษา และสํา นั กงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ได้กําหนดการมีส่วนร่วม ในขั้นตอนของการพัฒนา 5 ขั้น ดังนี้
(1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา
(2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน
(3) การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
(4) การมีส่วนร่วมในการับผลประโยชน์
(5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย “กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
บ้านแสง์ ตําบลตาพระยา อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว” ผู้วิจัยได้แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ
วิจัยไว้ดังนี้
2.1 ขอหนังสือแนะนําตัวจากสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่ ทํางาน มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถั ม ภ์ เพื่อขอความร่ วมมื อในการเก็ บรวบรวมข้ อมู ลจากกลุ่ ม
ตัวอย่าง เพื่อส่งเอกสารต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย เอกสารแนะนําตัว เค้าโครงงานวิจัยไปให้กลุ่มตัวอย่างตาม
สถานที่ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่กลุ่มตัวอย่างปฏิบัติงานรับทราบ และรอการตอบรับจากกลุ่มตัวอย่ า ง
เพื่อกําหนดนัดหมายวันสัมภาษณ์ต่อไป
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในในการวิจัย มีดังนี้
2.2.1 การรวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสารทางวิ ชาการ เช่ น หนั ง สื อ-ตํ ารา งานวิ จัย
วิทยานิพนธ์ บทความ-วารสาร และอื่น ๆ มาเสริมในประเด็นที่เชื่อมโยงกับการศึกษาวิจัย เพื่อให้ เกิ ด
ความสมบูรณ์ในการศึกษาวิจัย
2.2.2 การรวบรวมข้ อ มู ล จากเอกสารต่ า ง ๆ เช่ น เอกสารราชการ จดหมาย
หรือ จดหมายเหตุ บันทึกการเดินทาง บันทึกประวัติของชุมชน แล้วนํามาวิเคราะห์เอกสาร เพื่อศึกษา
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
2.2.3 การเก็ บข้ อ อมู ลที่ เป็ น การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก เป็ น การสั ม ภาษณ์ ผู้ ให้ ข้ อ มู ล
ซึ่ งเป็ นผู้ ที่มี ค วามรู้ หรื อ มี ข้ อมู ลในเรื่ อ งที่ ผู้ วิจั ยกํ า ลั ง ศึ ก ษาดี ที่ สุ ด และมี ค วามเกี่ ยวข้ อ งมากที่ สุ ด โดย
ใช้แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์ ความคิด
ความคิดเห็น ความรู้สึก และความรู้เกี่ยวกับชุมชนของผู้ให้สัมภาษณ์ ซึ่งผู้ศึกษาจะต้องลงพื้นที่ภาคสนาม
เพื่ อ เก็ บรวบรวมข้ อ มู ล ผ่ า นการพู ด คุ ย การสั ม ภาษณ์ เป็ นการเจาะลึ ก ประเด็ น ต่ า ง ๆ ที่ ผู้ วิจั ย สนใจ
โดยใช้ การสั ม ภาษณ์ เ ป็ นรายบุ คคล และเป็ นกลุ่ ม สํ า หรั บการจั ดเก็ บข้ อ มู ลในการวิ จัย โดยใช้ วิ ธี ก าร
สัมภาษณ์เป็นหลัก
2.2.4 การถอดเทปบั น ทึ ก เสี ยงคํ า ให้ สัม ภาษณ์ จากกลุ่ ม ตั วอย่ า งพร้ อ มจั ด พิ ม พ์
คํา-สัมภาษณ์ ทั้งที่ได้จากการบันทึกเสียงและการเขียนตอบแบบสัมภาษณ์
2.2.5 นํ า คํ า สั ม ภาษณ์ จ ากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง หมดที่ ไ ด้ จั ด พิ ม พ์ แ ล้ ว ส่ ง กลั บ ไปยั ง
ผู้ให้สัมภาษณ์ทําการตรวจสอบเนื้อหาและยืนยันในคําให้สัมภาษณ์ของตนเอง และจากการเขียนตอบคํา
สัมภาษณ์ที่กลุ่มตัวอย่างได้ให้สัมภาษณ์ไว้ จํานวน 25 คน กําหนดระยะเวลา 3 เดือน จากนั้นจึงนําข้อมูล
ทั้งหมดมาตรวจสอบเพื่อนําไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
3. การวิเคราะห์ผลการศึกษาผู้วิจัยได้วิเคราะห์ผลการศึกษา โดยดําเนินการดังต่อไปนี้
3.1 วิ เคราะห์ ข้อ มูลจากแบบสั ม ภาษณ์ โดยผู้วิจัยนํ า ข้ อ มู ล ที่ ได้ มาถอดเทปคํ า ให้
สัมภาษณ์ของกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ เพื่อแจกแจง และจัดกลุ่มข้อมูล สรุปประเด็นสําคัญและตีความ
เนื้อหาที่กําหนดเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ ประกอบการวิเคราะห์
เนื้อหา คือ ค่าความถี่
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3.2 วิเคราะห์ข้อมูลปัญหา และข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาชุมชนบ้านแสง์ ตําบลทัพเสด็จ อําเภอตตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยใช้วิธี
สังเคราะห์ข้อความ และนําเสนอข้อมูลโดยการเชิงพรรณนา
3.3 การนําเสนอข้อมูลที่ได้จากแนวคิดทฤษฎี เอกสาร และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลมารวบรวม
ตีความ เพื่อสืบค้นหาข้อสรุปผลรวม โดยมุ่งเน้นสืบค้นหาความหมายจากข้อมูลที่ได้รับจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ในสภาวการณ์ แ ตกต่ า งกั น ทั้ งในรู ปแบบของข้อ มูลที่ ได้ จากเอกสาร และการสั มภาษณ์ โดยผู้วิ จั ยได้
นําเสนอ ผลการศึกษาข้อมูลเชิงพรรณนาเป็นข้อความที่บรรยายอธิบายเรื่องราว เกี่ยวกับเนื้อที่ค้นพบการ
พรรณนา จะคลอบคลุมสาระสําคัญของข้อมูล และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัยเป็นหลัก
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ผลการศึกษา พบว่า
1. บริบทของชุมชน/ปัจจัยภายในและภายนอกชุมชนที่ส่งผลต่อการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาชุมชนให้ประสบผลสําเร็จประกอบด้วย 6 ด้าน คือ
(1) ภาวะผู้นํา การมีผู้นําชุมชนที่วิสัยทัศน์ที่ดี มองการไกลจะเป็นผลดีต่อการดําเนินงาน
ในลักษณะที่ เป็ นส่ วนรวม และสิ่งที่ถือ เป็ นปั จจั ยสําคั ญของผู้ นํา ชุ มชนจะต้องเป็นคนที่ จะเข้า มาอาสา
เพื่อส่วนรวม อย่างแท้จริง จึงจะทําให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และชุมชนได้รับประโยชน์อย่าง
แท้จริง
(2) ผู้นําศาสนา การที่ผู้นําศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่ อนงานพั ฒนาชุ ม ชน
ถึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีความรู้สึกที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน โดยใน
การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผู้นําศาสนาจะร่วมกับผู้นําชุมชนจัดกิจกรรม โดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการ
ดําเนินงานสํา หรั บชุม ชนบ้า นแสง์ ได้ ดังนั้นการดํา เนิ นงานพั ฒนาชุ มชนโดยใช้ หลั กการมี ส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน เป็นเครื่องมือ ในการขับเคลื่อนแล้วยังมีเจ้าอาวาสวัดทัพเสด็จที่เป็นผู้สนับสนุนทุนเป็น
เบื้องต้น
(3) วั ฒ นธรรมประเพณี ข องชุ ม ชน การฟื้ น ฟู ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี ข องชุ ม ชน
นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์สิ่งที่ดีงามแล้วในทางกลับกันการนําศิลปวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ของชุมชน
เป็นการสร้างความสามัคคีของประชาชนในชุมชน ซึ่งหากมองถึงระยะยาว จะส่งผลต่อการดําเนิ นงาน
พัฒนาของชุมชนนั้นประสบสําเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะประชาชนในชุมชนมีความสามัคคี และพร้อมที่ จะ
เข้าร่วมขับเคลื่อนการดําเนินของชุมชนให้ประสบสําเร็จได้ในอนาคต
(4) สถานที่ประวัติศาสตร์ของชุมชน ได้แก่ พลับพลาที่ประทับของในหลวงรัชกาลที่ 9
อุโบสถวัดทัพเสด็จ และหลุมหลบภัยจากสงคราม ซึ่งเป็นสถานที่ที่สําคัญที่เหมาะสมแก่การเป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ ยว แหล่งการเรียนรู้ของชุมชน ตําบล อําเภอ และนักท่ องเที่ ยวชาวไทยและต่างประเทศ ซึ่งจะ
ส่งผลต่อการดําเนินงานพัฒนาของชุมชนนั้นประสบสําเร็จได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เพราะประชาชนในชุมชนมี
รายได้จากแหล่งท่องเที่ยว และเป็นการประชาสัมพันธ์ชุมชน สินค้าชุมชน และความเข้มแข็งของชุมชนได้
ในอนาคต
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(5) ทุนทางสังคม ทุนทางสังคมของชุมชนนับว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการขับเคลื่อนงาน
ให้เกิดความสําเร็จ ซึ่งล้วนมีผลต่อการดําเนินงานในทุกชุมชน หรือองค์กร
(6) การสร้างแรงจูงใจ การใช้มีจิตวิทยาในการที่จะจักจูงใจชาวบ้านให้มาร่วมทํากิจกรรม
มิเช่นนั้ นอาจจะก่ อให้ เกิ ดความแตกแยกระหว่า งชาวบ้ า นด้ วยกันเองได้ ในชุ ม ชน และการสร้ างความ
น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะด้านการบริหารงบประมาณหรือผลประโยชน์เป็นสิ่งสําคัญที่ต้องมีการจัดการให้ดีมี
ความโปร่งใส และผู้นําชุมชนห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยว ทําได้แค่ตรวจสอบการใช้งบให้ถูกต้องด้วยความเป็นธรรม
จะใช้ให้ประชาชนมีความไว้วางใจที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมของชุมชนได้
2. กระบวนการการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนในการพั ฒ นาชุ ม ชน พบว่ า ลํ า ดั บขั้ นการสร้ า ง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนากิจกรรมในชุมชน ได้แก่
(1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา เพราะชุมชนถือเป็นองค์กร
อย่างหนึ่งที่มีบทบาท และการบริหารจัดการกลไกต่าง ๆ ในสังคมอีกทั้งยังเป็นองค์กรลําดับต้นๆ ที่เป็น
แหล่งขัดเกลาทรั พยากรมนุ ษย์ ให้ เติ บโตเป็นไปตามครรลองครองธรรมของสัง คมนั้ นให้ เป็ นไปตามวิ ถี
ประชา ฉะนั้นการที่จะนํานวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาในชุมชนย่อมเป็นสิ่งที่ท้าทาย สิ่งที่ตามมาพร้อมกันคือ
ความคาดหวังกับนวัตกรรมนั้น ในทางกลับกันความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจต่อนวัตกรรมที่ถูกนําเข้ามาก็มีไม่น้อย
เช่นเดียวกัน สิ่งที่ริเริ่มเป็นลําดับแรกๆ ของการทํางานของคณะทํางาน คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจต่อ
กระบวนการที่คณะทํางานจะนํามาใช้ในการดําเนินงานในชุมชนบ้านแสง์
(2) การมี ส่วนร่ วมในการวางแผนการค้นหาจุ ดสนใจที่ ดีและมี พลั ง ต่ อ การอธิ บายสิ่ ง
ต่าง ๆ ในการระบุ ประเด็ นปัญหาหรือความน่ าสนใจที่ โดดเด่น และมีความเชื่อมโยงกับเรื่องราวอื่ น ๆ
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องถึงประโยชน์ และผลกระทบต่อชุมชน เพื่อเป็นหัวข้อหลักในการเปิดตัวประเด็น ความ
สนใจในการจูงใจไปสู่การสื่อสาร และนําเสนอถึงเรื่องราวต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรมการ
สร้างชุมชนด้ วยกระบวนการมี ส่วนร่ วมของประชาชนให้ เป็ นชุ มชนมีความเข้ม แข็ ง ต่ อไปในอนาคตได้
ดังนั้นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทําแผนไปสู่ขั้นของการปฏิบัติ
(3) การมี ส่ว นร่ ว มในการดํ า เนิ น งาน การระดมกลุ่ ม เพื่ อ จั ดเวที ประชาคมในชุ ม ชน
เพื่อหารือถึงการดําเนินงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนให้เป็นไปตามที่ต้องการ และสามารถแก้ปัญหาที่
ชุ มชนกํ าลั ง เผชิ ญอยู่ ไปสู่ ก ารมี ส่วนร่ วมของประชาชนในการคิดร่ วมกันแสวงหาแนวทาง และปฏิ บัติ
ร่วมกันโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักสําคัญต่อแก้ไขปัญหาของชุมชน
(4) การมี ส่วนร่ วมในการั บผลประโยชน์ สํา หรั บ การจั ด สรรผลประโยชน์ ข องสมาชิ ก
ในชุมชนนั้น ผู้นําชุมชนบ้านแสง์มีการระดมทุนโดยมีกฎอยู่อย่างหนึ่งว่าสมาชิกในชุมชนจะต้องเข้าร่วมหุ้น
กลุ่มอาชีพอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม และจะจัดสรรผลประโยชน์ตามผลการดําเนินงานเป็นหลัก
(5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล สําหรับการประเมินผลจะคณะทํางานของชุม ชน
ร่ วมกับ ประชาชนในชุ ม ชนประเมิ น ผลการดํ า เนิ นงานโดยจะรายงานผลการดํ า เนิ น งานในที่ ป ระชุ ม
ประจําเดือน พร้อม ๆ กับการแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน
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จากการนํากระบวนการดังกล่าวมาใช้ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนเกิดขึ้นในช่วงที่ ชุม ชน
กําลังประสบกับปัญหา ส่งผลให้การดําเนินงานของคณะทํางานที่เกิดจากการรวมตัวของแกนนําในชุมชน
สามารถดําเนินงานได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ดีการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในชุมชนต่อกระบวนการ
มีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้น จะต้องอาศัยปัจจัยหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการสร้างแรงจูงใจ
ให้สมาชิกใน ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน โดยการใช้ศิลปวัฒนธรรมประเพณี สถานที่ประวัติศาสตร์
ของชุมชนเป็นเครื่องมือไปสู่การขับเคลื่อนกิจกรรมอื่น ๆ ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม
ปั จ จุ บัน ชุ ม ชนบ้ า นแสง์ ตํ า บลทั พ เสด็ จ อํ า เภอตาพระยา จั ง วหั ดสระแก้ ว มี ค วามโดดเด่ น
และเข้มแข็งหลากหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ ความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อกิจกรรมสาธารณะ
ความเข้ ม แข็ ง ในการทํ า กลุ่ ม ส่ ง เสริ ม อาชี พ ความเข้ ม แข็ ง ในด้ า นการเป็ น พลเมื อ งที่ ดี ต ามระบอบ
ประชาธิปไตย ความเข้มแข็งด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สถานที่ประวัติศาสตร์ และความ
เข้มแข็งในการส่งเสริมการศึกษาแก่สมาชิกในชุมชน เป็นต้น สมาชิกของชุมชนสามารถดํารงชีวิตอยู่ ใน
ชุมชนได้อย่างมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากเดิมมาก ซึ่งเป็นความสําเร็จในการนํา
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานบริหารจัดการชุมชนของตนเอง
จนสามารถบรรลุ เ ป้ า หมาย และสามารถตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนในชุ ม ชนได้ อ ย่ า ง
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นแนวทางการพัฒนา
ให้เกิดความสอดคล้องกับการดําเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนเท่านั้นแต่ยังเป็นการนํานวัตกรรมใหม่ ๆ
มาใช้ในงานพัฒนาชุมชน
อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระชับและข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย
1.1 ผลการศึกษาวิจัย นําไปสู่โจทย์ใหม่ที่มีท้าทายของการสร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเข้า
มาสานการดําเนินงานของชุมชน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม ห่างไกลการให้ บริการดูแลจาก
หน่วยงานภาครัฐ และความไม่แน่นอนของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ตามชายแดน ดังนั้นการพัฒนา
ชุมชนให้เกิดความต่อเนื่องสามารถสร้างประโยชน์ต่อชุมชนอื่น ๆ ในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนได้
1.2 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบปั ญหาอุปสรรคในการเดินทาง และความปลอดภั ยของ
ผู้วิจัย ดังนั้นหากผู้ที่สนใจประเด็นต่าง ๆ ในการศึกษาควรศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ประกอบการทําการศึกษา
วิจัย เช่น ระยะทาง สถานการณ์ ต้นทุน
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การศึก ษาวิ จัย ในพื้ นที่ ตามชายแดน ซึ่ ง เป็นพื้ น ที่ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบอยู่
บ่อยครั้ง ดังนั้นผู้ที่มีความสนใจในประเด็นต่าง ๆ ที่จะใช้เป็นประเด็นในการศึกษาวิจัย จะต้องอาศัยบุคคล
ที่มีความชํา นาญกั บพื้ นที่ แ ละจะต้ องรู้ จักกั บบุค คลในพื้ นที่ซึ่ง ช่วยให้ การดํ า เนิ นการวิ จัยได้ข้ อ เท็ จ จริ ง
และถูกต้องนําเชื่อถือมากขึ้น
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2.2 การศึกษาวิจัยครั้ง ต่ อไปผู้ วิจัยจึง ต้องสื่ อสารทําความเข้า ใจให้กลุ่มเป้ า หมายเห็ น
ความสําคัญของงานวิจัย และวิธีการเก็บข้อมูลดังกล่าว หรืออาจปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับวิถีการดําเนิน
ชีวิตของคนในชุมชน
2.3 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ข้อค้นพบใหม่ๆ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ใน
การพัฒนาชุมชน และสําหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อยอดจากการทําวิจัยครั้งนี้ เช่น การจัดการตนเองของ
ชุมชน การเปรียบเทียบปัจจัยที่ประสบผลสําเร็จ และความล้มเหลวในการพัฒนา กระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านแสง์ หรือชุมชนในตําบลทัพเสด็จ
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้ทราบถึงบริบทของชุมชน/ปัจจัยภายในและภายนอกชุมชนที่ส่งผลต่อการสร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนให้ประสบผลสําเร็จ
2. ได้ ท ราบถึ ง กระบวนการการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการพั ฒ นาชุ ม ชนบ้ า นแสง์
ตําบลทัพเสด็จ อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
เอกสารอ้างอิง
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กระบวนการให้การศึกษาผู้ปกครองตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา
ครอบครัวและชุมชนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตําบลเหล่า อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

รุ่งลาวัลย์ ละอําคา1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนากระบวนการให้การศึกษาผู้ปกครองตามแนวคิดการมี
ส่วนร่วมของสถานศึกษาครอบครัวและชุมชนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2) เพื่อศึกษาผลการใช้
กระบวนการให้การศึกษาสําหรับผู้ปกครองตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาครอบครัวและชุมชน
ที่ มี ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมของผู้ ป กครองในการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยที่สะท้อนการมีพัฒนาการ ผู้เข้าร่วมการวิจัย ได้แก่ ผู้ปกครองเด็ก
วัยอนุบาล จํานวน 50 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมใช้เวลาทั้งสิ้น 6 เดือน
ประกอบด้ วย การวิ เ คราะห์ ชุม ชนอย่ า งมี ส่ว นร่ ว ม 1 เดื อ น และการพั ฒ นากระบวนการฯ 5 เดื อ น
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยแบบประเมินพฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกระบวนการฯ การวิเคราะห์
ข้อมูล ประกอบด้วย การวิเคราะห์เนื้อหาและ การใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย มีดังนี้
1. กระบวนการที่พัฒนาขึ้น เป็นกระบวนการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ปกครองเกิดความตระหนัก
บนพื้ นฐานของการมี ส่ว นร่ ว มในการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการของเด็ ก ปฐมวั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ งประกอบด้ ว ย
3 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ 1) การสานสร้ า งกลุ่ ม 2) การปฏิ บั ติ ก าร 3) การถอดประสบการณ์ กิ จ กรรมใน
กระบวนการฯ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การประชุมกลุ่มและการสนับสนุนรายกลุ่ม
2. หลั ง การใช้ ก ระบวนการฯ พบว่ า ผู้ ปกครองทุ ก คนคน มี ร ะดั บ พฤติ ก รรมในการส่ ง เสริ ม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับดี

1

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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คําสําคั ญ : การให้การศึกษาผู้ ปกครอง, การมีส่วนร่ วม, สถานศึกษา, ครอบครัว, ชุมชน, พัฒนาการ,
ปฐมวัย
ที่มาและความสําคัญ
เด็กปฐมวัยไทยมีวิกฤตทางด้านพัฒนาการ โดยมีพัฒนาการล่าช้าต่ํากว่ามาตรฐานถึง 30% ข้อมูล
การสํ า รวจพั ฒ นาการเด็ ก ของกรมอนามั ย เมื่ อ ปี 2557 พบเด็ ก แรกเกิ ด-2 ปี มี พั ฒ นาการไม่ ส มวั ย
ร้อยละ 22 ส่วนเด็กอายุ 3-5 ปีมีพัฒนาการไม่สมวัยสูงถึงร้อยละ 34 หรือ 1 ใน 3 (กระทรวงสาธารณสุข,
2559) สอดคล้องกับสถานการณ์พัฒนาการเด็ กปฐมวั ยไทย (0-5ปี) ในรอบ 15 ปีที่ผ่านมา พบว่าเด็ ก
ปฐมวัยประมาณ 30% หรือ 1 ใน 3 ของเด็กเล็กในประเทศมีพัฒนาการล่าช้า ซึ่งถือว่ามีจํานวนที่สูงมาก
โดยพบว่ามีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า ถึง 20% ตามด้วยพัฒนาการทางปฏิภาณไหวพริบและการเข้ากับ
สังคมอีก 5% ซึ่งพัฒนาการทั้ง 2 ด้านจะมีผลต่ อระดับสติ ปัญญา ทําให้เด็กกลุ่ มนี้ส่ง ผลต่อการเรี ย นรู้
ทั้งด้านทักษะการอ่าน เขียน คิดคํานวณ และไอคิว โดยสาเหตุที่ทําให้เด็กเล็กมีพัฒนาการล่าช้า มาจาก
3 สาเหตุ ได้แก่ 1) ขาดภาวะโภชนาการที่ดีและมีคุณค่า โดยเฉพาะการไม่เห็นความสําคัญของอาหารเช้า
และเกลือแร่ที่มีผลต่อสมอง ได้แก่ ไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟเลต ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับแม่ที่ตั้งครรภ์
แต่เด็กที่ขาดสารอาหารเหล่านี้ส่วนใหญ่พบในครอบครัวที่ ยากจน หรือแม่วัยรุ่น ที่มีภาวะบกพร่องทาง
โฟเลตสู ง ทํา ให้ ลูก เสี่ ยงต่ อพิ ก ารแต่กํ า เนิ ด 2) ปั จจัยการเลี้ ยงดู หรื อ คนเลี้ ยงมี ปัญหา โดยเฉพาะใน
ครอบครัวเดี่ยวที่มีถึง 30% ซึ่งโอกาสการเลี้ยงดูลูกมีน้อย เด็กจึงอยู่ในความดูแลของพี่เลี้ยงเด็ก สถานรับ
เลี้ยงเด็ ก และศูนย์ เด็ กเล็ ก ปัญหาคื อ จุดรับฝากเด็ กมี ก ระบวนการพั ฒ นาเด็ ก อย่ างมีคุณภาพหรื อไม่
หากไม่มีการเล่านิทานหรือการเล่น พัฒนาการก็จะไม่เกิดขึ้น 3) การใช้สื่อโทรทัศน์หรือสมาร์ทโฟนกับเด็ก
อายุต่ํากว่ า 3 ปี ซึ่งใน 3 ปีแรกควรหยุ ดการใช้ สื่อเทคโนโลยี แต่ควรใช้ วิธีเล่ า นิ ทานหรื อการเล่ น เพื่ อ
กระตุ้นประสาทสั มผั สทั้ ง หมด (สถาบั นแห่ ง ชาติ เพื่ อ การพั ฒนาเด็ ก และครอบครั ว, 2557 ; ชนม์ ธิดา
ยาแก้วและคณะ, 2560 ; สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)
จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองในศูนย์ พั ฒนา
เด็กเล็กตําบลเหล่า อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม พบว่า เด็กปฐมวัยโดยส่วนมากมีผู้ปกครองที่
เป็นปู่ย่าตายายเป็นผู้เลี้ยงดูหลัก เพราะส่วนมากร้อยละ 87 ผู้ปกครองต้องไปทํางานต่างถิ่น มีเพียงร้อยละ
13 ที่อาศัยอยู่กับบิดามารดาที่แท้จริง โดยการอบรมเลี้ยงดูของปู่ย่าตายายเกิดปัญหาช่องว่างระหว่างวัย
ขาดการเล่นและการเรียนรู้ร่วมกัน ผู้ปกครองมักให้เด็กดูโทรทัศน์ อยู่กับการเล่นเกมหรือดูคลิปวีดีโอใน
โทนศัพท์มือถือ ซึ่งเด็กสามารถเล่นและเรียนรู้ได้ ผู้ปกครองเห็นว่าเด็กนิ่งสงบไม่ก่อกวนจึงให้เด็กอยู่กับ
เครื่องมืออิเล็กทรอนิคสมัยใหม่อย่างยาวนาน โดยเฉลี่ย 8 ชั่วโมงในช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ และ 4 ชั่วโมง
ในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์ การอบรมเลี้ยงดูร้อยละ 64 เป็นการอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจ ร้อยละ 11 เป็นการ
เลี้ยงดูแบบปล่อยปละละเลย และร้อยละ 15 เป็นการเลี้ยงดูแบบมีเหตุผล ซึ่งผลการอบรมเลี้ยงดูส่งผลให้
เกิดปัญหาในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านร่างกาย พบว่า ผู้ปกครองขาดการ
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการอย่ า งเหมะสม เด็ ก รั บ ประทานอาหารไม่ ค รบ 5 หมู่ เด็ ก มี สุ ข นิ สั ย ที่ ไ ม่ ดี ใ นการ
รั บ ประทานอาหาร ผู้ ป กครองส่ ว นมากซื้ อ อาหารตามร้ า นค้ า ให้ เ ด็ ก บริ โ ภคโดยเฉพาะอาหารเช้ า
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มักนิยมความสะดวกรวดเร็ ว เช่น น้ําเต้า หู้ กั บปาท่ องโก๋ หมูปิ้งข้าวเหนี ย ว ไส้กรอก ลูกชิ้น ฮอทดอก
2) ด้านอารมณ์-จิตใจ พบว่า ผู้ปกครองขาดการเล่นร่วมกับเด็ก อีกทั้งขาดการผู้คุยและสนั บสนุ น ทาง
อารมณ์ เด็ ก มั ก แสดงออกทางอารมณ์ ที่ รุ น แรงและเรี ย กร้ อ งเอาแต่ ใ จตนเอง อดทนรอคอยไม่ ไ ด้
3) ด้านสังคม พบว่าเด็กไม่ค่อยเล่นกับบุคคลในครอบครัวหรือเล่นกับรุ่นพี่หรือเพื่อนวัยเดียวกันมากนัก
เพราะให้ความสนใจกับโทรทัศน์หรือของเล่นที่ทันสมัย เช่น แทปเลต โทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือของเล่น
สําเร็จรูปที่ทันสมัย ผู้ปกครองไม่ให้เด็กช่วยเหลือตนเองหรือช่วยงานบ้านงานสวนเพราะคิดว่าเด็กยังเล็กไม่
ควรรับผิดชอบ และ4) ด้านสติปัญญา พบว่า ผู้ปกครองมุ่งให้เด็กขีดเขียนเร่งให้ทําการบ้านที่ครูให้ ไม่มี
แนวทางในการเล่นหรือทํากิจกรรมเพื่อเสริมการเรียนรู้ที่บ้าน เพราะคิดว่าหน้าที่ในการพัฒนาสติปัญญา
เน้นการคิดเลขการอ่านออกเขียนได้ ขาดการส่งเสริมด้านภาษาผ่านหนังสือ
การพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องกับเด็ก การมีส่วน
ร่วมของครอบครัว สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และชุมชนเพื่อพัฒนาเด็กร่วมกัน โดยการ
ดูแลพัฒนาและการจัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัยนั้น ต้องอาศัยความเข้าใจและการสนับสนุนส่ง เสริม
ซึ่งกันและกันของทุกฝ่าย ซึ่ง ผู้ปกครองเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุด พ่อแม่เป็นครูคนแรกและเป็นครู
ที่จะอยู่กับเด็กไปจนตลอดชีวิต จากเหตุผลและสภาพปัญหาในพื้นที่ข้างต้นผู้วิจัยจึงมุ่งให้การศึกษาสําหรับ
ผู้ปกครองตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ครอบครัวและชุมชนนับเป็นแนวทางในการสนับสนุน
ให้ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างถูกต้องเหมาะสมได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนากระบวนการให้ การศึ กษาผู้ ปกครองตามแนวคิ ดการมี ส่วนร่ วมของสถานศึ ก ษา
ครอบครัวและชุมชนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2. เพื่อศึกษาผลการใช้กระบวนการให้การศึกษาสําหรับผู้ปกครองตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษาครอบครัวและชุมชนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยที่สะท้อนการมีพัฒนาการ
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2561
กลุ่มเป้าหมาย
1) ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย จํานวน 50 คน และเด็กปฐมวัย จํานวน 50 คน 2) ครูปฐมวัย จํานวน
4 คน และ 3) ชุมชน จํานวน 6 คน ประกอบด้วย ผู้นําจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) 2 คน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล จํานวน 2 คน อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 1 คน และอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 1 คน
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม โดยแบ่งขั้นตอนการดําเนินเป็น 3 ระยะ
คือ ระยะที่ 1 การเตรียมการแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเตรียมตัวผู้วิจัยและการศึกษาเอกสาร
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2) การศึกษาชุมชน และ 3) การสร้างและตรวจสอบกระบวนการฯ ระยะที่ 2 การพัฒนากระบวนการฯ
แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การประสานสร้างกลุ่ม 2) การปฏิบัติการ และ 3) การถอดประสบการณ์
และ ระยะที่ 3 การนําเสนอกระบวนการฯ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย จํ า นวน 3 ชุ ด ได้ แ ก่ 1) เครื่ อ งมื อ ศึ ก ษาข้ อ มู ล พื้ น ฐานชุ ม ชน
ประกอบด้ วย แบบสํารวจสภาพพื้ นฐานชุ มชน และแบบสํารวจสภาพปั ญหาการส่ง เสริ มสุ ขภาวะของ
เด็กปฐมวัย 2) แบบประเมินพฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ด้าน และ 3)
แบบประเมินพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยที่สะท้อนพัฒนาการ 4 ด้าน
การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้ อหาและใช้สถิ ติเชิงบรรยาย ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ความถี่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
กระบวนการให้ ก ารศึ ก ษาผู้ ป กครองตามแนวคิ ด การมี ส่ ว นร่ วมของสถานศึ ก ษา ครอบครั ว
และชุมชนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย : กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเหล่า อําเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคามสามารถสรุปผลการดําเนินงานหรือผลการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. กระบวนการให้ ก ารศึ ก ษาสํ า หรั บผู้ ปกครองตามแนวคิ ด การมี ส่ วนร่ วมของสถานศึ ก ษา
ครอบครัวและชุมชนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย: กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลเหล่า อําเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การประสานสร้างกลุ่ม เป็นการ
การกําหนดกลุ่มเป้าหมาย การสร้างความสัมพันธ์ ปฐมนิเทศชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ ยวกับการเข้ า ร่ วม
กระบวนการฯ การประเมินความต้องการจําเป็นรายบุคคลและของกลุ่ม และการร่วมกันวางเป้าหมายใน
การแก้ปัญหาหรือการพัฒนาส่งเสริม ขั้นที่ 2 การปฏิบัติการ ประกอบด้วย 1) การสร้างแรงบั นดาลใจ
2) การหาแนวทาง 3) การวางแผน 4) การปฏิ บัติ และ 5) การสะท้ อ นการเรี ยนรู้ ขั้ นที่ 3 การถอด
ประสบการณ์ เป็ น กระบวนการทบทวนภาพการเรี ย นรู้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตลอด กระบวนการฯ ประเมิ น
กระบวนการฯ และผลที่ได้รับ
2. ผลของกระบวนการฯ พบว่า ผู้ปกครองทั้ง 50 คน มีพฤติกรรมในการส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัยดีขึ้น เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่ผู้ปกครองมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้านร่างกาย พบว่า ก่อนเข้าร่วม
กระบวนการพฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับ
ควรปรับปรุง (x̅=1.45) และหลังเข้าร่วมกระบวนการฯ ผู้ปกครองมีพฤติกรรมในการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับดี (x̅=3.11) 2) ด้านสติปัญญา พบว่า ก่อนเข้าร่วมกระบวนการ
พฤติกรรมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย อยู่ในระดับควรปรับปรุง
(x̅=1.51) และหลังเข้าร่วมกระบวนการฯ ผู้ปกครองมีพฤติกรรมในการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา
ของเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับดี (x̅=2.65) 3) ด้านอารมณ์-จิตใจ ก่อนเข้าร่วมกระบวนการพฤติกรรมของ
ผู้ ปกครองในการส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการด้ า นอารมณ์ - จิ ต ใจของเด็ ก ปฐมวั ย อยู่ ในระดั บ พอใช้ (x̅=1.76)
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และหลังเข้าร่วมกระบวนการฯ ผู้ปกครองมีพฤติกรรมในการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจของเด็ก
ปฐมวัยอยู่ในระดับดี (x̅=2.86) และ 4) ด้านสังคม ก่อนเข้าร่วมกระบวนการพฤติกรรมของผู้ปกครองใน
การส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการด้ า นสั ง คมของเด็ ก ปฐมวั ย อยู่ ใ นระดั บ พอใช้ (x̅= 2.20) และหลั ง เข้ า ร่ ว ม
กระบวนการฯ ผู้ปกครองมีพฤติ กรรมในการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็ กปฐมวัยอยู่ในระดั บดี
(x̅=3.20)
3. ผลของกระบวนการฯ พบว่า เด็กปฐมวัย ทั้ง 50 คน มีพฤติกรรมสะท้อนพัฒนาการทุกด้านดี
ขึ้น เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่เด็กปฐมวัยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สะท้อนพัฒนาการ
ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการส่งเสริมของผู้ปกครอง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) ด้าน
ร่างกาย พบว่า ก่อนเข้าร่วมกระบวนการฯ เด็กปฐมวัยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สะท้อนพัฒนาการ
ด้านร่างกายระดับควรปรับปรุง (x̅=1.10) และหลังเข้าร่วมกระบวนการฯ เด็กปฐมวัยมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่สะท้อนพัฒนาการด้านร่างกายระดับพอใช้ (x̅=2.50) 2) ด้านสติปัญญา พบว่า ก่อนเข้าร่วม
กระบวนการฯ เด็ ก ปฐมวั ย มี ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมที่ ส ะท้ อ นพั ฒ นาการด้ า นสติ ปั ญ ญาระดั บ
ควรปรับปรุง (x̅=1.23) และหลังเข้าร่วมกระบวนการฯ เด็กปฐมวัยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สะท้อน
พัฒนาการด้านสติปัญญา ระดับพอใช้ (x̅=2.43) 3) ด้านอารมณ์-จิตใจ พบว่า ก่อนเข้าร่วมกระบวนการฯ
เด็กปฐมวัยมีการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมที่ สะท้อนพั ฒนาการด้า นอารมณ์-จิ ตใจระดั บพอใช้ (x̅=2.21)
และหลั ง เข้ า ร่ วมกระบวนการฯ เด็ ก ปฐมวั ยมี ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมที่ ส ะท้ อ นพั ฒ นาการด้ า น
อารมณ์ - จิ ต ใจระดั บ ดี (x̅=3.21) และ4) ด้ า นสั ง คม ก่ อ นเข้ า ร่ ว มกระบวนการฯ เด็ ก ปฐมวั ย มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมที่ ส ะท้ อ นพั ฒ นาการด้ า นสั ง คมระดั บ พอใช้ (x̅= 2.40) และหลั ง เข้ า ร่ ว ม
กระบวนการฯ เด็กปฐมวัยมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สะท้อนพัฒนาการด้านสังคมระดับดี (x̅=3.20)

ภาพที่ 1 ผู้ปกครองร่วมกันวางแผนและออกแบบ
ภาพที่ 2 ผู้ปกครองและครูปฐมวัย
การจัดกิจกรรมการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สนับสนุนการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระชับและข้อเสนอแนะ
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การอภิ ปรายผลการวิ จัยนี้ แ บ่ ง เป็ น 3 ประเด็ น ได้ แ ก่ 1) ลั ก ษณะเฉพาะของกระบวนการให้
การศึกษาสําหรับผู้ปกครองฯ 2) การเปลี่ยนแปลงของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ทั้ง 4 ด้าน และ 3) การเปลี่ยนแปลงของเด็กปฐมวัยที่สะท้อนพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน รายละเอียดของการ
อภิปรายแต่ละประเด็นมีดังนี้
1. ลักษณะเฉพาะของกระบวนการให้การศึกษาสําหรับผู้ปกครองฯ กระบวนการทํางานก่อให้เกิด
การขั บเคลื่ อ นพลั ง การมี ส่ วนร่ วมระหว่ า งครอบครั ว สถานศึ กษาและชุ ม ชนอั น เป็ น หั ว ใจสํ า คั ญ ของ
การส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ในช่ วงปฐมวั ย การให้ ก ารศึ ก ษาผู้ ปกครองในฐานะเป็ นผู้ ใหญ่ ที่มี ค วามรู้
และประสบการณ์ พบว่า เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ ปกครอง และเกิดการประสานเชื่ อมกับ
บุ ค คลในครอบครั ว ชุ มชนและเครื อ ข่ า ยสนั บสนุ นทั้ ง ในและนอกชุ ม ชน การส่ งเสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก
โดยเฉพาะเด็กในช่วงปฐมวัย ซึ่งครอบครัวมีบทบาทสําคัญในการหล่อหลอมคุณลักษณะทุกด้านของบุคคล
ทั้งด้านร่างกาย สังคม จิตใจและสติปัญญา การเสริมพลังครอบครัว ให้สามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กได้ อย่าง
เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่ทุกส่วนในสังคมต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมเพราะเมื่อครอบครัวมีความเข้มแข็งย่อม
เป็นเกราะป้องกันสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ได้ การส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียน
และชุมชนต้องอยู่บนพื้นฐานของการเคารพในศักยภาพของแต่ละฝ่าย โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
ทั้งการวิเคราะห์ปัญหา วางแผน ลงมือปฏิบัติ ร่วมประเมินและสะท้อนผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งร่ว มกั น สอดคล้ อ งกั บ รุ่ ง ลาวั ลย์ ละอํ า คา (2560) ที่ศึ กษาการพั ฒ นากระบวนการให้
การศึกษาสําหรับผู้ปกครองตามแนวคิดการจัดการความรู้และจิตตปัญญาศึกษาเพื่อส่งเสริมสุขภาวะของ
เด็กปฐมวัยในชนบทอีสาน พบว่า ผู้ปกครอง สถานศึกษา และบุคคลในชุมชนมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมสุข
ภาวะทุ กด้ า นทั้ งทางกาย จิ ตใจ สั ง คมและปั ญญา และสอดคล้ องกั บThe American Productivity &
Quality Center (2000) ที่ศึกษาความก้าวหน้าในการริเริ่มนําการจัดการความรู้ไปใช้ในเรื่องการระดม
ทรัพยากร การสร้างกรณีศึกษา วิธีการ และการพัฒนาโปรแกรมการจัดการความรู้พบประเด็นสําคัญว่า
การร่ วมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เป็ น การสร้ า งชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ ที่ มี ก ารแบ่ ง ปั น ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง
เหมาะสมของการดํ า เนิ น การร่ ว มกั น และยั ง เป็ น การถ่ า ยทอดความรู้ ที่ สั่ ง สมอยู่ ใ นตั ว บุ ค คลที่ มี
ประสิทธิภาพ การจัดการความรู้จึงเป็นแนวทางที่ผู้ปกครองและองค์กรในชุมชนควรนํามาเป็นแนวทางใน
การส่งเสริมและพัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. การเปลี่ยนแปลงของผู้ ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก ปฐมวั ยทั้ง 4 ด้าน พบว่ า
พฤติกรรม การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองที่มีการเปลี่ยนแปลงจากมากไปหาน้อย
คือ ด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์-จิตใจและด้านสังคม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพัฒนาการด้ า น
ร่ างกายและสติ ปัญญา เป็ นสิ่ ง ที่ สัมพั นธ์ กั นและมี การเปลี่ ย นแปลงอย่า งเป็ นรู ปธรรมที่ เห็ นได้ ชั ด เจน
เมื่อผู้ปกครองส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายผ่านการเล่น การเคลื่อนไหวร่างกาย และมีการเล่นโดยเน้น
การมี ส่วนร่ วมระหว่ า งผู้ ปกครองกั บเด็ ก ทํ า ให้ เด็ ก เกิ ดการเรี ย นรู้ ด้า นสติ ปัญญา ได้ใช้ พ ลั ง กายเต็ ม ที่
เพราะธรรมชาติของเด็กมักชอบการเล่นที่ใช้พลังกายอยู่แล้ว เมื่อผู้ปกครองนําความรู้และประสบการณ์มา
ปรับใช้ในการส่งเสริมสุขภาวะทางกายอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การส่งเสริมให้เด็กรับประทานอาหารที่มี
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ประโยชน์ด้วยพืชผักในชุมชน การออกกําลังกายโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ หรือเล่นในสภาพแวดล้อม ทําให้การ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงไปมากและรองลงมาคือ ด้านสติปัญญา ส่วนพัฒนาการ
ด้านอารมณ์-จิตใจและด้านสังคมมีการเปลี่ยนแปลงรองลงมาทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ปกครองยังไม่สามารถ
เชื่อมโยงการปฏิบัติเข้ากับแนวทางกิจกรรมในชีวิตประจําวันได้มากนัก แต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลง
ของผู้ปกครองในการส่งเสริมสุขภาวะทั้ง 4 ด้านมีความใกล้เคียงกันมากสะท้อนให้เห็นว่าผู้ปกครองมีความ
ใส่ใจในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการส่งเสริมพัฒนาการของบุตรหลานจากเดิมผู้ปกครองส่งเสริม
พัฒนาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ จนสามารถเปลี่ ยนเป็นระดั บดี ได้ ในช่ วงเวลาของการเข้ า ร่ วม
กระบวนการฯ สะท้อน ให้เห็นว่าการเข้าร่วมกระบวนการฯ ประสบความสําเร็จ
3. การเปลี่ ยนแปลงของเด็ ก ปฐมวั ย ที่ สะท้ อนพั ฒ นาการทั้ง 4 ด้ าน พบว่ า เด็ ก ปฐมวั ยมี ก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สะท้อนพัฒนาการทุกด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านร่างกาย
ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์-จิตใจและด้านสังคม ตามลําดับซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ปกครองใน
การส่งเสริมพัฒนาการทั้งนี้เป็นเพราะผู้ปกครองซึ่งเป็นคนในครอบครัวต้องเป็นแบบอย่างของผู้มีสุขภาวะ
โดยผู้ปกครองที่เป็นหัวหน้าครอบครัวต้องประสานชี้แจงขอความร่วมมือให้สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตน
ให้เอื้ อ ต่ อ การสนั บสนุ นส่ ง เสริม บุ ตรหลาน เช่น การจั ดเตรี ยมวั สดุ อุ ปกรณ์ การจั ดบริ เวณหรื อ พื้ น ที่
รวมถึงการจัดเวลาและโอกาสให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงการกระตุ้นฝึกฝนบุตรหลานในชีวิตประจําวัน
การเป็นแบบอย่าง การสาธิต การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง การให้แรงเสริม เอาใจใส่ดูแล เน้นบทเรียน
ที่ผสานเข้ากับการดํารงชีวิต ไม่ทําให้เด็กรู้สึกแปลกแยก เด็กจะได้ซึมซับฝึกฝนจนเกิดเป็นลักษณะนิ สัย
ถาวรได้ในที่ สุด สอดคล้องกับ Harvey (2008) ที่ศึกษาผลของการจัดโปรแกรมการส่งเสริมโภชนาการ
และกิ จ กรรมทางกายของเด็ ก วั ย ก่ อ นเรี ย นและการรั บรู้ อุ ป สรรคของผู้ ป กครอง การศึ ก ษา พบว่ า
ครอบครัวมีอิทธิพลสําคัญ ต่อการสนับสนุ นส่งเสริมพฤติกรรมทางสุขภาพของเด็ก ผู้ปกครองมีบทบาท
สําคัญใน การพัฒนาสุขภาพอันสัมพันธ์กับพฤติกรรมและแรงเสริมอันมีผลต่อพัฒนาการของเด็ก สะท้อน
ให้เห็นว่าการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองส่งผลต่อพฤติกรรมของบุตรหลานในทุก ๆ ด้านเพราะครอบครัว
เป็นแหล่งเรียนรู้พื้นฐานที่สําคัญต่อการปลูกผังพฤติกรรมพื้นฐานของชีวิต
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. กระบวนการให้การศึกษาผู้ปกครองฯ สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกั บการ
พั ฒนาเด็ ก เช่ น ครู ผู้ ดูแลเด็ ก ปฐมวั ย ตลอดจนหน่ วยงานที่ เกี่ ยวกั บการพั ฒ นาเด็ ก ในชุ ม ชน เพื่ อให้
สามารถพัฒนาตน หรือองค์กร ในการที่จะส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีสุขภาวะที่เหมาะสมได้
2. เรื่ อ งราวของผู้ ป กครองที่ เ ข้ า ร่ ว มกระบวนการฯ แต่ ล ะคนที่ ส ะท้ อ นการเรี ย นรู้ แ ละการ
เปลี่ยนแปลง สามารถนํา ไปใช้ ให้เป็ นประโยชน์ แก่ ครอบครั วที่ มีเด็ กปฐมวั ย ครูและผู้ดูแลเด็ กปฐมวั ย
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยในการทําความเข้าใจเพื่อนําสู่การพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป
3. แนวทางในการศึกษาการพัฒนาตนของผู้ปกครองทั้ง ในส่วนการตระหนักรู้ในตนเองและการ
สานสัมพันธ์กับผู้อื่น การพัฒนาความสัมพันธ์กับเด็กหรือแนวปฏิบัติในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
การเป็ น ผู้ ใคร่ ค รวญ พิ จารณาอย่ า งมี วิจ ารณญาณ การเป็ นบริ บทและผู้ ส นั บ สนุ นสภาพแวดล้ อ มที่
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เหมาะสมต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฐมวั ย สามารถนําไปเป็นแนวทางในการศึกษาพัฒนาตนของ
ผู้ปกครองในชุมชนอื่น ๆ เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพแก่สังคมต่อไปได้
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การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของตําบลหัวขวาง
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

นุกูล กุดแถลง 1
สุกจิตต์ ภูมิพระบุ1 ชมภู่ เหนือศรี 1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาการจั ดการขยะมูลฝอยในชุ มชน องค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการ
จั ดการขยะมูลฝอยในชุ มชนโดยใช้ รู ปแบบกระบวนการมี ส่ว นร่ วมของประชาชนกลุ่ ม ตั วอย่ า งที่ ใช้ ใ น
การศึกษาเป็นประชาชนในตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้มาโดยการกํ าหนด
ขนาดแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) ศึก ษาสภาพและปั ญหาการจั ดการขยะมู ลฝอยในครั ว เรื อนของประชาชน ตํ า บลหั วขวาง
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นการวิจัยแบบสํารวจโดยใช้แ บบสอบถาม เพื่อศึกษาความรู้
ทัศนคติ และพฤติ กรรมการจั ด การขยะมู ลฝอยแบบมี ส่วนร่ วมในครั วเรื อ นองค์การบริ หารส่ วนตํ า บล
หั ว ขวาง อํ า เภอโกสุ ม พิ สั ย จั ง หวั ดมหาสารคาม เชิ ง คุ ณภาพ (Qualitative research) จั ดอบรมเชิ ง
ปฏิ บัติการการส่ ง เสริ ม การมี ส่วนร่ วมในการจั ด การขยะมู ลฝอยของตํ า บลหั วขวาง อํ า เภอโกสุ ม พิ สั ย
จังหวัดมหาสารคาม และติดตามผลการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ทําการวิเคราะห์
ข้ อมู ลโดยใช้ สถิ ติร้ อ ยละ ค่ าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ผลการวิ จั ย ส่ วนข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ
วิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและเรียบเรียงเชิงพรรณนา
ผลการศึกษา 1) การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน องค์การบริหารส่วน
ตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จากการติดตามสํารวจผล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่
ใช้วิธีการเผากลางแจ้ง คิดเป็นร้อยละ 57.26 ส่วนใหญ่ประชาชนไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง คิดเป็นร้อย
ละ 67.74 ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยนั้นประชาชนส่วนใหญ่
ต้องการความรู้เพิ่มเติม เกี่ ยวกับการจั ดการขยะมู ลฝอยเรื่อง วิธีการทําปุ๋ยหมักชี วภาพ คิดเป็นร้ อยละ
1

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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80.65 ทัศนคติที่ของประชาชนที่ ว่าการคั ดแยกขยะมู ลฝอยไม่ใช่หน้า ที่ ของประชาชน คิดเป็นร้ อ ยละ
73.39 เพราะการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 58.87
และการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมในครัวเรือนของประชาชนขององค์ การ
บริหารส่วนตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 1.92±0.57 2) การมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การขยะมู ล ฝอยในชุ ม ชนโดยใช้ รู ป แบบ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) การประชุมเชิง
ปฏิ บัติการผู้ วิ จั ย ได้ ดํา เนิ นการหาแนวทางการเสริ ม สร้ า งการมี ส่ วนร่ว มในการจั ดการขยะมู ล ฝอยใน
ครัวเรือนของประชาชนตําบลหัวขวาง ผลการศึกษา พบว่า โดยรวมประชาชนมีความพร้อมด้านการมีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ผลจากการลงพื้นที่ติดตามงานวิจัย พบว่า ประชาชนนําขยะมาใช้
ประโยชน์มากยิ่งขึ้น โดยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และนําขยะกลับมา
ใช้ใหม่ เพื่อเป็นการลดปริ มาณขยะลง เพื่อประโยชน์ ในการเก็ บรวบรวมขยะ ลดเวลาการเก็ บขนของ
พนักงาน มีความปลอดภัยจากขยะอันตราย และง่ายต่อการนําไปกําจัด
คําสําคัญ : การส่งเสริมการมีส่วนร่วม, การจัดการขยะมูลฝอย
ที่มาและความสําคัญ
ปัจจุบันขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทั้งด้านปริมาณและความเป็น
อันตราย กล่าวคือ ปริมาณขยะมูลฝอยจะเพิ่มขึ้นตามจํานวนประชากร ขณะที่มีความเป็นพิษและอันตราย
ของขยะมูลฝอยจะรุนแรงมากขึ้นตามความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งหากวิธีการจัดการ
ขยะมูลฝอยไม่เหมาะสม ถูกต้อง ตามหลักวิชาการแล้วย่อมส่งผลกระทบให้เกิดมลพิษในหลายๆ ด้านไม่ว่า
จะเป็น มลพิษทางน้ํา มลพิษทางอากาศ มลพิษทางดิน โดยในแต่ละปี หน่วยงานที่รั บผิ ดชอบด้า นการ
จัดการขยะมูลฝอยทั้งภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะมูลฝอย
เป็นจํานวนมากตามปริ มาณขยะมู ลฝอยที่ เพิ่ มขึ้ น เป็นผลให้ ขยะมู ลฝอยได้รั บการเสนอให้ เป็ นปั ญ หา
ระดับประเทศซึ่งรัฐบาลโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้วิกฤตขยะมูลฝอยล้นเมืองเป็นวาระ
แห่งชาติ ซึ่งพลเอกดาวน์พงษ์รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ได้มอบนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงาน
ท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการดําเนินการตามแผน Roadmap ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางให้มี
การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวมและกําจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสาน เน้นการแปรรูปขยะมูลฝอย
เป็นพลังงาน เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาลงทุนหรือร่วมลงทุน โดยแต่ละจังหวัดต้องทําแผนแม่บทการจัด
ปัญหาขยะมูลฝอยเสนอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (คณะรักษาความสงบแห่งชาติ,
2557)
จากการลงพื้ นที่ศึ ก ษาพบปั ญหาการจั ดการขยะมู ล ฝอยใน ตํ าบลหั วขวาง อํ า เภอโกสุ ม พิ สัย
จังหวัดมหาสารคาม มีการจัดการขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกสุขลักษณะตามหลักสุขาภิบาล นอกจากจะพบ
ปัญหาด้านการกําจัดขยะที่ไม่ถูกสุขลักษณะแล้ว ระบบการรวบรวมขยะมูลฝอยของพื้นที่ใช้แบบเดียวกัน
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คือระบบถังใบเดียว (one can system) ในการรองรับขยะมูลฝอยจึงทําให้ไม่มีการแยกขยะก่อนนํ าไป
กําจัด รวมถึงรถที่บรรทุกขยะก็ยังไม่มีระบบแยกในขณะนําไปกําจัด ถังรองรับขยะมูลฝอยในเขตตําบลหัว
ขวาง ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพดีแต่มีปริมาณไม่เพียงพอกับปริมาณปริมาณของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละ
วัน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางด้านต่าง ๆ เช่น อากาศเสียจากการเผาขยะกลางแจ้ง ทําให้เกิดมลพิษ
ทางอากาศ น้ําเสียจากกองขยะมูลฝอยที่ตกค้างบนพื้น เมื่อฝนตกจะเกิดน้ําเสียไหลลงสู่พื้นที่แปลงเกษตร
เป็นแหล่ งพาหนะนํ าโรคจากขยะมู ลฝอยตกค้ างในพื้ นที่ แหล่งเพาะพั นธุ์ข องหนูแ ละแมลงวั น ซึ่ง เป็น
พาหนะนําโรคติดต่อ ทํา ให้ เกิ ดผลกระทบต่ อสุขภาพอนามั ยของประชาชนรวมถึงก่อให้เกิดเหตุรํ าคาญ
และทัศนียภาพไม่สวยงาม
ด้วยเหตุดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงได้ทําการศึกษา การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูล
ฝอยของตํ า บลหั วขวาง อําเภอโกสุมพิ สัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อพัฒนาศั กยภาพพลัง ชุมชนในการ
จัดการขยะมูลฝอยโดยใช้รู ปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยใน
ชุมชน ให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยได้สูงสุด และสามารถเป็นแนวทางวางแผนเพื่อ ลด
ปริ ม าณขยะมู ลฝอยและแก้ ไขปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มด้ า นขยะมู ล ฝอย อั นจะนํ า ไปสู่ การสร้ า งทั ศ นี ยภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน บ้านท่างาม องค์การบริหารส่วนตําบล
หัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนโดยใช้รูปแบบกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัย ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
รวมระยะเวลา 1 ปี
กลุ่มเป้าหมาย
ประชากรตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
1. ศึก ษาสภาพและปั ญหาการจั ดการขยะมู ล ฝอยในครั ว เรื อ นของประชาชน ตํ า บลหั วขวาง
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นการวิจัยแบบสํารวจโดยใช้แ บบสอบถาม เพื่อศึกษาความรู้
ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมในครัวเรือนองค์การบริหารส่วนตําบลแห่ใต้
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และนํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป
ทางสถิติ แล้วนําค่าที่ได้มาคํานวณค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนโดยใช้
รู ปแบบกระบวนการมี ส่ ว นร่ วมของประชาชนตํ า บลหั วขวาง อํ าเภอโกสุ มพิ สั ย จั ง หวั ดมหาสารคาม
มหาสารคาม 3. ลงพื้นที่ติดตามผลการจั ดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนตําบลหัวขวาง
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
จั ดการขยะมูลฝอยแบบมีส่ว นร่ วมในครั วเรือ น องค์ ก ารบริหารส่ วนตํ าบลหั วขวาง อํ า เภอโกสุ ม พิ สัย
จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ใช้วิธีการเผากลางแจ้ง คิดเป็นร้อยละ 57.26 ซึ่งส่วนใหญ่
ประชาชนไม่มีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง คิดเป็นร้อยละ 67.74 ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจความหมายของ
คําว่า ขยะ ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 81.45 เข้าใจคําว่า ทัศนคติที่ประชาชนเห็นด้วยว่าการคัดแยกขยะมูล
ฝอยไม่ใช่หน้าที่ของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 73.39 เพราะการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยเป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานราชการเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 58.87 ประชาชนไม่เห็นด้วยในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 65.32 ประชาชนอยากให้มีการจัดโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการ
คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 60.48 และประชาชนยินดีที่จะเข้าร่วมการทํางานเพื่อสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ 71.77 การศึกษาพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมในครัวเรือนของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวขวาง อําเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.92±0.57
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของ
ตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)
การประชุมเชิงปฏิ บัติการผู้ วิจัยได้ ดํา เนิ นการหาแนวทางการเสริมสร้างการกระบวนมี ส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชนตําบลหัวขวาง ผลการศึกษา พบว่า โดยรวมประชาชนมี
ความพร้อมในด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ผลจากการลงพื้นที่ติดตามงานวิจัย
พบว่า ประชาชนนําขยะมาใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น โดยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เป็นการสร้างรายได้ให้แก่
ครอบครัว และนําขยะกลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะลง เพื่อประโยชน์ในการเก็บรวบรวมขยะ
ลดเวลาการเก็บขนของพนักงาน มีความปลอดภัยจากขยะอันตราย และง่ายต่อการนําไปกําจัด
อภิปรายผลการดําเนินงาน
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประชาชนมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูล
ฝอยแบบมีส่วนร่วมในครัวเรือนอยู่ในระดับปานกลาง แท้จริงแล้วปัญหาเกิดจากประการแรก คือ ขาดการ
มีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอย คิดแต่
เพียงว่าเป็นหน้าที่ขององค์การบริ หารส่วนตํา บลที่ จะต้องทํา ให้ประชาชน ประการที่สอง คือ เกิดจาก
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ประชาชนไม่ มีค วามรู้ เรื่ อ งการจั ดการขยะมู ลฝอยแบบครบวงจรทํ า ให้ ข ยะมู ล ฝอยมี ปริ ม าณมากขึ้ น
ประการที่ ส าม ประชาชนไม่ มี ก ารปลู ก ฝั ง จิ ต สํ า นึ ก และค่ า นิ ย มการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม ทําให้เกิ ดการไม่ อนุรักษ์ พั ฒนาสิ่งแวดล้อมในครัวเรือ น ประการที่สุดท้า ย ระบบการ
บริหารจัดการแบบราชการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อารีย์ วงศ์เกษม (2542) ศึกษาบริหารและการ
จัดการขยะมูลฝอยโดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองพล จังหวัดขอนแก่น ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ
นําว่าการปลูกจิ ต สํา นึ ก ให้ ประชาชนรั ก ความสะอาด โดยรู้จัก ลดปริมาณขยะมูลฝอย จําส่งผลต่ อ การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมและเรื่องขยะมูลฝอยได้ในอนาคต
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 2 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
โดยใช้ รู ปแบบกระบวนการมี ส่วนร่ วมของประชาชน การเสริ มสร้า งการมี ส่วนร่ วม เริ่ ม จากการสร้ า ง
จิ ตสํ านึ กและค่ า นิ ยมอนุ รัก ษ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง ถื อ ว่า เป็ นปั จจั ยที่ สํา คั ญในการ
ดําเนินงาน โดยเริ่มจากการสร้างแนวร่วม สร้างความเข้าใจ ร่วมคิด ทํางานด้วยกัน มีหน่วยงานเข้ามามี
บทบาทในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ ชุมชนช่วยกันปฏิบัติด้วยกิจกรรมที่ต่ายฝ่ายต่างได้
ประโยชน์ร่วมกั นอย่างต่ อเนื่ อง ชุมชนมีการจั ดการขยะที่ ถูก ต้ อง ซึ่งสอดคล้ องกั บงานวิ จัยของ ธงชั ย
ทองทวี (2553) ได้ศึกษารูปแบบการจัดเก็บขยะชุมชนกรณี ศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลหนองขาม
อําเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่าประชาชนมีพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอยที่
ไม่เหมาะสม ปัญหาที่พบ ปัญหากลิ่นเหม็นของขยะปัญหาแมลงวันและสัตว์นําโรคชนิดต่าง ๆ ปัญหาควัน
จากการเผาขยะมูลฝอยนั้น แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบิหารส่วนตําบลหนองขามในการ
ดําเนินการการจัดการขยะมูลฝอยนั้น มีความเห็นร่วมกันว่าร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชน และควรให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชน
ข้อเสนอแนะ
1. ควรนํ า ผลการวิ จัย เกี่ ยวกั บ กลยุ ท ธ์ ก ารจั ดการขยะแบบมี ส่ว นร่ ว ม จั ดทํ า ร่า งแผนปฏิ บั ติ
หรือข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จัดทําเป็น
แผนประจําปี ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสําเร็จ กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา
และผู้รับผิดชอบ
2. การประสานงานกับองค์กร หรือตัวแทนผู้นําชุมชน และตัวแทนครัวเรือนในตําบล เพื่อทํ า
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่มีผลต่อการป้องกัน การจัดการขยะมูลฝอย หรือ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อใมในชุมชน ในแต่ละปี
3. องค์กรควรจัดสรรงบประมาณ และเครื่องมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนอย่างทั่วถึง
4. ควรมีการติดตามผลการประเมิน เพื่อองค์กรนํามาปรับปรุง และพัฒนาต่อไป
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ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ประชาชนมีการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนได้อย่างถูกวิธี
2. ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
เอกสารอ้างอิง
คณะรั กษาความสงบแห่ ง ชาติ . (2557). Roadmap การจั ดการขยะมู ล ฝอยและของเสี ย อั น ตราย.
ค้นเมื่อ 8 พฤษภาคม 2560, จากhttp://www.inoffile.pcd.go.th
ธงชัย ทองทวี. (2553). สภาพปั ญ หาการจั ดการขยะมู ล ฝอย องค์การบริ หารส่ ว นตํ าบลหนองขาม
อํ า เภอจั ก ราช จั ง หวั ด นครราชสี ม า.วิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
อารีย์ วงศ์เกษม. (2542). การบริการและจั ดการมู ลฝอย โดยองค์การบริหารราชการส่ วนท้ องถิ่ น :
ศึกษากรณี เทศบาลเมื อ ง เมื อ งพลอํ าเภอพล จั งหวั ดขอนแก่ น. วิทยานิ พนธ์ ปริญญาศิ ลป
ศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

299

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของตําบลแห่ใต้
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

นุกูล กุดแถลง1
สุกจิตต์ ภูมิพระบุ2 ชมภู่ เหนือศรี 3
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนองค์การ
บริหารส่วนตําบลแห่ใต้ อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชนโดยใช้รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
เป็นประชาชนในตํ า บลแห่ ใต้ อําเภอโกสุมพิ สัย จังหวัดมหาสารคาม ได้มาโดยการกํา หนดขนาดแบบ
เฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)
ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน ตําบลแห่ใต้ อําเภอโกสุมพิสัย
จั ง หวั ด มหาสารคาม เป็ น การวิ จั ย แบบสํ า รวจโดยใช้ แ บบสอบถาม เพื่ อ ศึ ก ษาความรู้ ทั ศ นคติ
และพฤติ ก รรมการจั ดการขยะมู ลฝอยแบบมี ส่วนร่ วมในครัวเรื อ นองค์ ก ารบริ หารส่ วนตํ า บลหั ว ขวาง
อํ าเภอโกสุ มพิ สัย จั ง หวั ดมหาสารคาม เชิ ง คุ ณภาพ (Qualitative research) จั ดอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของตําบลแห่ใต้ อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
และติดตามผลการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชน ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิ ติ
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย ส่วนข้อมูลเชิง คุณภาพวิ เคราะห์ โดยใช้ การ
วิเคราะห์เนื้อหาและเรียบเรียงเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาวัตถุประสงค์ที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนองค์การ
บริหารส่วนตําบลแห่ใต้ อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประชาชนมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูล
ฝอยแบบมีส่วนร่วมในครัวเรือนอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.98±0.58 แท้จริงแล้วปัญหาเกิด
จาก ประการแรก คือ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก
ในการจัดการขยะมูลฝอย คิดแต่เพียงว่าเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลที่จะต้องทําให้ประชาชน
ประการที่สอง คือ เกิดจากประชาชนไม่มีความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรทําให้ขยะมูล
1

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ฝอยมี ปริ ม าณมากขึ้ น ประการที่ ส าม ประชาชนไม่ มี ก ารปลู ก ฝั ง จิ ต สํ า นึ ก และค่ า นิ ย มการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อม ทําให้เกิ ดการไม่ อ นุรัก ษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อ มในครัวเรื อน ประการ
สุดท้าย ระบบการบริหารจัดการแบบราชการ
ผลการศึกษาวัตถุประสงค์ที่ 2 การเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยใน
ชุมชนโดยใช้รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม เริ่มจากการสร้าง
จิ ตสํ านึ กและค่ า นิ ยมอนุ รัก ษ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ นปั จจั ยที่ สํา คั ญในการ
ดําเนินงาน โดยเริ่มจากการสร้างแนวร่วม สร้างความเข้าใจ คิดร่วมกันทํางานด้วยกัน มีหน่วยงานเข้ามามี
บทบาทในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ ชุมชนและองค์กรช่วยกันปฏิบัติด้วยกิจกรรมที่ต่าย
ฝ่ายต่างได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
คําสําคัญ : เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม, การจัดการขยะมูลฝอย
ที่มาและความสําคัญ
มูลฝอยเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบชัดเจนมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเทศไทย
ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประกาศให้การจัดการมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม
2557 ถือเป็นแรงขับเคลื่อนให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมและดําเนินการตามแนวทางที่รัฐบาลวางไว้ การจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายซึ่งประกอบด้วย
กําจัดมูลฝอยตกค้า งสะสมในสถานที่ กํ าจั ดมู ลฝอย (มูลฝอยเก่า ) การสร้างรูปแบบการจั ดการมู ลฝอย
และของเสียอันตรายที่เหมาะสม (มูลฝอยใหม่) การวางระเบียบมาตรการบริหารจัดการมูลฝอยและของ
เสียอันตราย และการสร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) อย่างไร
ก็ตาม แม้ว่าการกําหนดให้มูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติแล้วยังพบว่า จังหวัดมหาสารคามมีปริมาณมูลฝอย
เกิดขึ้น 506 ตันต่อวัน เพื่อให้การขับเคลื่อนแนวทางในการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตรายเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจังหวัดมหาสารคามจึงได้
จัดทําแผนปฏิบัติการมูลฝอย พ.ศ. 2558-2562 ขึ้นโดยให้ความสําคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมในการ
จัดการมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้น และผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น
บริหารจั ดการมู ลฝอยให้มีประสิทธิ ภาพและถูก ต้อ งตามหลั กวิ ชาการ (สํานักงานทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม, 2558)
จากการลงพื้นที่ศึกษาพบปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในองค์การบริหารส่วนตําบลแห่ใต้ อําเภอ
โกสุ ม พิ สัย จั งหวั ดมหาสารคาม มี การจัด การขยะมู ล ฝอยแบบไม่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะตามหลั ก สุ ข าภิ บ าล
นอกจากจะพบปัญหาด้านการกําจัดขยะที่ไม่ถูกสุขลักษณะแล้ว ระบบการรวบรวมขยะมูลฝอยของพื้นที่ใช้
แบบเดียวกันคือระบบถังใบเดียว (one can system) ในการรองรับขยะมูลฝอยจึงทําให้ไม่มีการแยกขยะ
ก่อนนําไปกําจัด รวมถึงรถที่บรรทุกขยะก็ยังไม่มีระบบแยกในขณะนําไปกําจัด ถังรองรับขยะมูลฝอยใน
เขตตําบลหัวขวาง ส่วนใหญ่อยู่ ในสภาพดีแต่มีปริมาณไม่เพียงพอกับปริมาณปริมาณของขยะมูลฝอยที่
เกิดขึ้นในแต่ละวัน ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางด้านต่าง ๆ เช่น อากาศเสียจากการเผาขยะกลางแจ้ง
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ทําให้เกิดมลพิษทางอากาศ น้ําเสียจากกองขยะมูลฝอยที่ตกค้างบนพื้น เมื่อฝนตกจะเกิดน้ําเสียไหลลงสู่
พื้ นที่ แ ปลงเกษตร เป็ นแหล่ ง พาหนะนํ า โรคจากขยะมู ล ฝอยตกค้ า งในพื้ นที่ แหล่ ง เพาะพั น ธุ์ ข องหนู
และแมลงวัน ซึ่งเป็นพาหนะนํา โรคติ ดต่อ ทํา ให้ เกิ ดผลกระทบต่อ สุข ภาพอนามั ยของประชาชนรวมถึ ง
ก่อให้เกิดเหตุรําคาญและทัศนียภาพไม่สวยงาม
ด้ วยเหตุ ดัง กล่า วคณะผู้ วิจั ยจึ ง ได้ ทํา การศึ ก ษา การเสริ ม สร้ า งกระบวนการมี ส่วนร่ วมในการ
จัดการขยะมูลฝอยของตําบลแห่ใต้ อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เพื่อพัฒนาศักยภาพพลังชุมชน
ในการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย
ในชุมชน ให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยได้สูงสุด และสามารถเป็นแนวทางวางแผนเพื่อลด
ปริ ม าณขยะมู ลฝอยและแก้ ไขปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มด้ า นขยะมู ล ฝอย อั นจะนํ า ไปสู่ การสร้ า งทั ศ นี ยภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อศึ กษาสภาพปั ญหาการจั ดการขยะมู ล ฝอยในชุ ม ชน องค์ การบริ หารส่ ว นตํ า บลแห่ ใ ต้
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนโดยใช้รูปแบบกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัย ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
รวมระยะเวลา 1 ปี
กลุ่มเป้าหมาย
ประชากรตําบลแห่ใต้ อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
1. ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของประชาชน ตําบลแห่ใต้ อําเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นการวิจัยแบบสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ
และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมในครัวเรือนองค์การบริหารส่วนตําบลแห่ใต้ อําเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม และนํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติ
แล้วนําค่าที่ได้มาคํานวณค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนโดยใช้
รู ปแบบกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนตํ า บลแห่ ใ ต้ อํ า เภอโกสุ ม พิ สั ย จั ง หวั ด มหาสารคาม
มหาสารคาม
3. ลงพื้นที่ติดตามผลการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของประชาชนตําบลแห่ ใต้ อําเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
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สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนองค์การ
บริหารส่วนตําบลแห่ใต้ อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการ
ขยะมู ล ฝอยแบบมี ส่ วนร่ ว มในครั ว เรื อ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลแห่ ใต้ อํ า เภอโกสุ ม พิ สัย จั ง หวั ด
มหาสารคาม พบว่ า ประชาชนส่ วนใหญ่ ไม่ มีก ารคั ดแยกขยะก่ อ นทิ้ ง คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 74.47 ทั ศนคติ
ประชาชนเห็นว่าการคัดแยกขยะมูลฝอยไม่ใช่หน้าที่ของประชาชน คิดเป็นร้อยละ 76.60 เพราะการแก้ไข
ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 56.38 ประชาชนอยากให้มีการ
จัดโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 58.51 ประชาชนยินดีที่
จะเข้าร่วมการทํางานเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย คิดเป็นร้อยละ
56.38 และการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมู ลฝอยแบบมีส่วนร่วมในครัวเรือนของประชาชนของ
องค์การบริหารส่วนตําบลแห่ใต้ อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคามในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.98±0.58
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
โดยใช้รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้วิจัยได้ดําเนินการหาแนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูล
ฝอยในครัวเรือนของประชาชนตําบลหัวแห่ใต้ อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า
โดยรวมประชาชนมีความพร้อมด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประชาชนนําขยะมา
ใช้ประโยชน์ม ากยิ่ งขึ้ น โดยการคั ดแยกขยะก่อ นทิ้ง เป็นการสร้ างรายได้ ให้แก่ครอบครั ว และนํ า ขยะ
กลับมาใช้ใหม่ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะลง เพื่อประโยชน์ในการเก็บรวบรวมขยะ ลดเวลาการเก็บขน
ของพนักงาน มีความปลอดภัยจากขยะอันตราย และง่ายต่อการนําไปกําจัด
อภิปรายผลการดําเนินงาน
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 1 การศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนองค์การ
บริหารส่วนตําบลหัวขวาง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ประชาชนมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูล
ฝอยแบบมี ส่ ว นร่ วมในครั ว เรื อ นอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง แท้ จริ ง แล้ ว ปั ญ หาเกิ ด จาก ประการแรก คื อ
ขาดการมีส่วนร่ วมของประชาชน เนื่องจากขาดความรู้ ความเข้า ใจ ความตระหนั กในการจั ดการขยะ
มูลฝอย คิดแต่เพียงว่าเป็นหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลที่จะต้องทําให้ประชาชน ประการที่สอง คือ
เกิดจากประชาชนไม่มีความรู้เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรทําให้ขยะมูลฝอยมีปริมาณมากขึ้น
ประการที่ ส าม ประชาชนไม่ มี ก ารปลู ก ฝั ง จิ ต สํ า นึ ก และค่ า นิ ย มการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม ทําให้เกิ ดการไม่ อนุรักษ์ พั ฒนาสิ่งแวดล้อมในครัวเรือ น ประการที่สุดท้า ย ระบบการ
บริหารจัดการแบบราชการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปภาวิน เหิดขุนทด (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรม
ของประชาชนในการจั ดการขยะมู ลฝอยในชุ มชนขององค์การบริ หารส่ วนตํ า บลสานั กตะคร้ อ อํา เภอ
เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะ การนํา
ขยะกลับมาใช้ใหม่ และการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างจํานวน 380 คน ผลการศึกษาพบว่า
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การลดปริ ม าณขยะการนํ า ขยะกลั บมาใช้ ใหม่ แ ละการคั ดแยกขยะก่ อ นทิ้ ง อยู่ ในระดั บสู ง โดยทั่ ว ไป
ประชาชนมีการคัดแยกขยะก่อ นทิ้งยกเว้นขยะประเภทแบตเตอรี่โทรศั พท์ ดังนั้นองค์การบริหารส่ วน
ตําบลสํานักตะคร้อควรจัดการอบรมประชาชน ในพื้นที่เกี่ยวกับการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 2 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
โดยใช้รู ปแบบกระบวนการมี ส่วนร่ วมของประชาชน การเสริ มสร้างการมี ส่วนร่ วม เริ่มจากการสร้ า ง
จิ ตสํ านึ กและค่ า นิ ยมอนุ รัก ษ์ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ นปั จจั ยที่ สํา คั ญในการ
ดําเนินงาน โดยเริ่มจากการสร้างแนวร่วม สร้างความเข้าใจ คิดร่วม ทํางานด้วยกัน มีหน่วยงานเข้ามามี
บทบาทในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ ชุมชนช่วยกันปฏิบัติด้วยกิจกรรมที่ต่ายฝ่ายต่างได้
ประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นนทยา ศิริคุณ และคณะ (2549) ได้ศึกษาพฤติกรรมการจั ดการ
ขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ด้วยการใช้ ใช้ใหม่
และการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยการสุ่มตัวอย่างประชากรจากหัวหน้าครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่
จํานวน 400 ครัวเรือน ผลการศึกษา พบว่า โดยรวมมีพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับพอใช้
เมื่อพิจารณาพฤติ กรรมการจัดการขยะมูลฝอยเป็นรายด้าน พบว่า การจัดการขยะมูลฝอยอยู่ ในระดั บ
พอใช้ทุกด้าน โดยการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูล
ฝอยมี ผ ลต่ อ พฤติ กรรมการจั ด การขยะมู ล ฝอย แต่ ความรู้ เกี่ ย วกั บ การจั ด การขยะมู ลฝอยไม่ มี ผ ลต่ อ
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอย
ข้อเสนอแนะ
1. ควรนํ า ผลการวิ จัย การจั ด การขยะแบบมี ส่ ว นร่ วม จั ด ทํ า ร่ า งแผนปฏิ บัติ หรื อ ข้ อ บั ญ ญั ติ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวแห่ใต้ อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จัดทําเป็นแผนประจํ าปี
ประกอบด้ ว ย วั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมาย ตั ว ชี้ วั ด ความสํ า เร็ จ กิ จ กรรม งบประมาณ ระยะเวลา
และผู้รับผิดชอบ
2. การประสานงานกับองค์กร หรือตัวแทนผู้นําชุมชน และตัวแทนครัวเรือนในตํา บล เพื่อทํ า
ความเข้า ใจเกี่ ยวกั บ บทบาทและหน้ าที่ ของทุ ก ภาคส่ วนที่ มี ผลต่ อการป้ องกั น การจัดการขยะมู ลฝอย
หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อใมในชุมชน ในแต่ละปี
3. ผู้ บ ริ หารท้ อ งส่ วนถิ่ น จะต้ อ งสร้ า งโอกาสให้ ประชาชนในพื้ น ที่ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ วม โดยการ
ประชาคม การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดตั้ง ธนาคารขยะ สื่อประชาสัมพันธ์ และถังขยะที่สามารถคัดแยก
ประเภทขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอและชัดเจน เพื่อสร้างทัศนคติในการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน
4. ควรมีการติดตามผลการประเมิน เพื่อองค์กรนํามาปรับปรุง และพัฒนาต่อไป
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ประชาชนมีการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนได้อย่างถูกวิธี
2. ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
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การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในตําบลนาทม
อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม

ชมภู่ เหนือศรี1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษารูปแบบการจัดการขยะในปัจจุบันขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลนาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยการสํารวจข้อมูลลักษณะการจัดการขยะในปัจจุบัน
ของพื้นที่ 2) ศึกษาการมี ส่ วนร่วมในการคั ดแยกขยะของประชาชนที่ เข้า ร่วมโครงการ “นาทมน่ า อยู่
หมู่บ้านน่าอาศัย ใส่ใจคัดแยกขยะ เพิ่มพื้นที่ป่าสาธารณะ”ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาทม อําเภอ
นาทม จั ง หวั ดนครพนม กลุ่ ม ตั วอย่ า งที่ ใช้ ในการศึ ก ษาเป็ นประชาชนหมู่ ที่ 10 และ 11 ตํ า บลนาทม
อํ าเภอนาทม จั ง หวั ดสกลนคร ได้ ม าโดยการกํ า หนดขนาดกลุ่ ม ตั ว อย่ า งตามสู ตรของทาโร่ ยามาเน่
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพื้นฐานได้ แก่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า
1) ปัจจุบันตําบลนาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม มีระบบการจัดการขยะโดยมีรถรวบรวม
ขยะเพื่อนําไปกําจัด ณ อําเภอเซกา โดยมีค่าใช้จ่ายแบบเหมารายเดือนละ 15,000 บาท และมีถังขยะใน
การรวบรวมขยะอันตรายในแต่ละหมู่บ้าน จํานวน 1 ถัง/หมู่บ้าน รถจัดเก็บขยะไม่มีการชั่งน้ําหนักหรือหา
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากตําบลนาทม มีการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อรวบรวมขยะรีไซเคิลในบางหมู่บ้าน
2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ ผลการสํารวจการมีส่วนร่วมโดยใช้
แบบสอบถาม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยมี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.42±0.81 ผลการส่ งเสริ มการมี ส่ว นร่ วมโดยผ่ า นกิ จกรรมการให้ค วามรู้ เรื่ อ ง
การจัดการขยะที่เหมาะสม พบว่า ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการคือ กลุ่มประชาชน ในหมู่ที่ 10 และ 11
จํานวน 60 คน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้หลังเข้ารับการอบรมอยู่ในระดับสูง ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วน
ร่วมในการระดมความคิ ดเห็ นเรื่ องการจั ดการขยะในส่ วนของขยะรี ไซเคิ ลโดยการจัดทํา ธนาคารขยะ
มีนโยบายร่วมกันคือ จัดตั้งเป็นกองทุนฌาปณกิจหมู่บ้าน ซึ่งทําการสมัครสมาชิกกองทุน และนัดหมายให้
สมาชิ ก นํ า ขยะรี ไ ซเคิ ลที่ คั ด แยกได้ มาขายในทุ ก วั นที่ 10 ของเดื อ นโดยรายได้ ที่ เกิ ด จากขยะรี ไ ซเคิ ล
1

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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จะบันทึกไว้ในรูปแบบสมุดบัญชีเงินฝากของกองทุนธนาคารขยะ ซึ่งสมาชิกสามารถเบิกได้ตามเงื่อนไขของ
กองทุน นอกจากนี้ยังมีกรณีที่ สมาชิกในครัวเรือนเสียชีวิตจะมีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในกรณีที่เป็นสมาชิก
กองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล และมีสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมกองทุนทันทีทั้งหมด 60 คน
คําสําคัญ : การมีส่วนร่วม, การจัดการขยะ, ตําบลนาทม
ที่มาและความสําคัญ
ปัจจุบันปั ญหาสิ่ง แวดล้ อมกลายเป็ นปั ญหาใหญ่ สาหรั บคนในเมื อง และชนบทและเพิ่ มความ
รุนแรงขึ้นเนื่องจากการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และการขยายตัวของชุมชนเกิดขึ้นเรื่อย ๆ ทําให้
เกิดการสร้างสินค้าเครื่องอุปโภค บริโภคมากมายทําให้เกิดสิ่งที่เหลือใช้เหล่านี้กลายเป็นขยะที่เพิ่มมากขึ้น
ทุกปี และได้ลุกลามจากขยะในเมืองออกไปสู่ชนบทจนสร้างปัญหาให้ทุก ๆ คนในสังคม ก่อปัญหาสุขภาพ
และเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค สารเคมีอันตรายจากขยะเหล่านี้ได้ซึมลงสู่พื้นดิน และแพร่ลงแหล่งน้ําที่เราใช้
อุปโภคบริโภค โดยปัญหาขยะมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้ นขยายวงกว้างไปสู่ชนบท เนื่องจาก
ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นตลอดเวลา โดยมีอัตราการเพิ่มปริมาณมูลฝอย ประมาณร้อยละ 13.9 ล้านตันหรื อ
ประมาณวันละ 38,000 ตัน เฉลี่ยคนละ 1 กิโลกรัมต่อวัน โดยการจําแนกสัดส่วนการเกิดมูลฝอยในพื้นที่
ต่าง ๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เขตเทศบาล รวมทั้งเมืองพัทยา และในเขตสุขาภิบาล ประมาณร้อยละ
24,22 และ13 ตามลําดับ ที่เหลือเป็นมูลฝอยที่เกิดขึ้นนอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาลประมาณร้อยละ 4
(กรมควบคุ ม มลพิ ษ , 2542 อ้ า งถึ ง ใน เชิ ดพงษ์ มงคลสิ นธุ์ , 2544) แต่ ก ารจั ด การกั บ ขยะมู ลฝอยของ
ประเทศยังไม่ดีเท่าที่ควร ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัวส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายพื้นที่ได้ประสบปัญหาไม่สามารถจัดหาสถานที่กําจัดขยะ
มูลฝอย ขาดการบริหารจัดการที่ดี ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการที่เหมาะสม และเกิดความขัดแย้ง
ในการดําเนินการ ปัญหาขยะมูลฝอยจําเป็นจะต้องได้รับการจัดการที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ปัญหาขยายตัว
และรุนแรงยิ่งขึ้น เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
องค์ การบริ หารส่ วนตํ า บลนาทม ตั้ งขึ้ นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อ วั นที่ 23 เดื อ น
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ตั้งอยู่ที่ 189 หมู่ที่ 11 บ้านนาทม ตําบลนาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม
มีพื้นที่อยู่ทางทิ ศ ตะวั นตกของอํา เภอนาทม ห่างจากอําเภอนาทม ประมาณ 7 กิโลเมตร ตําบลนาทม
อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม มีพื้นที่ประมาณ 106.65 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 66,657 ไร่ มีเขต
การปกครองทั้งสิ้น จํานวน 15 หมู่บ้าน มีปริมาณขยะเกิดขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 37-47 ตันต่อเดือน (องค์การ
บริหารส่วนตําบลนาทม, 2560) ทําให้มีการจัดการขยะมู ลฝอยที่ เกิดขึ้ น ในองค์การบริหารส่วนตํ า บล
นาทม โดยที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตําบลนาทมได้จัดหาภาชนะรองรับขยะและเก็บขนขยะไปกําจั ด
แต่ก็ไม่สามารถจัดเก็บและกําจัดขยะซึ่งมีปริมาณมากในแต่ละวันได้หมดทําให้เกิดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของ
เชื้อโรค ทําลายทัศนียภาพ และทําให้เกิดปัญหาสภาวะแวดล้อมเป็นพิษ องค์การบริหารส่วนตําบลนาทม
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จึงมีนโยบายในการลดปริมาณขยะในพื้นที่โดยการลดขยะจากต้นทางและได้บัญญัติ โครงการ “นาทม
น่า อยู่ หมู่ บ้านน่ า อาศั ย ใส่ ใจคั ดแยกขยะ เพิ่ มพื้ นที่ ป่า สาธารณะ” เพื่ อ เฉลิ มพระสมเด็ จพระนางเจ้ า
พระบรมราชินี 12 สิงหามหาราชินี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร และเฉลิม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตําบลนาทม อําเภอนาทม จังหวัด
นครพนม ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่ จะศึกษาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในตํ า บล
นาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม โดยศึกษารูปแบบการจัดการขยะในปัจจุ บันของชุม ชน และจั ด
กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจั ดการขยะ เพื่อเป็นข้อมู ลพื้ นฐานและเป็น ข้ อ มู ล
สําหรับการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพในอนาคต
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการขยะในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตําบลนาทม อําเภอนาทม
จังหวัดนครพนม
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ ตําบลนาทม อําเภอนาทม จังหวัด
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัย ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนตําบลนาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
1. แหล่งข้อมูล
กลุ่ ม ตั วอย่ า งที่ ใช้ ในการศึ กษา คื อ ประชาชน ในหมู่ ที่ 10, 11 ตํ าบลนาทม อํ า เภอนาทม
จังหวัดสกลนคร
2. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 ประเภทของเครื่องมือ แบบสอบถาม
2.2 องค์ประกอบของเครื่องมือ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษารูปแบบการจัดการขยะ
ดําเนินการรวบรวมข้อมูลรูปแบบการจั ดการขยะในปัจจุ บันขององค์ การบริหารส่วนตํ า บล
นาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม
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การศึกษาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
ศึกษาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนตําบลนาทม อําเภอนาทม
จังหวัดนครพนม โดยศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่ที่ 10 และ 11 โดยกลุ่มตัวอย่างได้จากสูตร
ทาโร่ยามาเน่ จํานวน 216 ครัวเรือน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในโครงการ
“นาทมน่าอยู่ หมู่บ้านน่าอาศัย ใส่ใจคัดแยกขยะ เพิ่มพื้นที่ป่าสาธารณะ” เพื่อเฉลิมพระสมเด็จพระนาง
เจ้ า พระบรมราชิ นี 12 สิง หามหาราชิ นี สมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวมหาวชิ ราลงกรณ์ บดิ นทรเทพยวรางกู ร
และเฉลิมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การบริหารส่วนตําบลนาทม อําเภอ
นาทม จังหวัดนครพนม ในโครงการมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะมู ลฝอยที่ เหมาะสม
และกิจกรรมกลุ่มร่วมเสนอแนวทางการจัดการขยะในชุมชน และร่วมกันจัดทํารูปแบบการจัดตั้งธนาคาร
ขยะรีไซเคิล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชน
ตําบลนาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม
2. ทําการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
1) ปัจจุบันตําบลนาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม มีระบบการจัดการขยะโดยมีรถรวบรวม
ขยะเพื่อนําไปกําจัด ณ อําเภอเซกา โดยมีค่าใช้จ่ายแบบเหมารายเดือนละ 15,000 บาท และมีถังขยะใน
การรวบรวมขยะอันตรายในแต่ละหมู่บ้าน จํานวน 1 ถัง/หมู่บ้าน รถจัดเก็บขยะไม่มีการชั่งน้ําหนักหรือหา
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจากตําบลนาทม มีการจัดตั้งธนาคารขยะเพื่อรวบรวมขยะรีไซเคิลในบางหมู่บ้าน
2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ ผลการสํารวจการมีส่วนร่วมโดยใช้
แบบสอบถาม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
โดยมี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.42±0.81 ผลการส่ งเสริ มการมี ส่ว นร่ วมโดยผ่ า นกิ จกรรมการให้ค วามรู้ เรื่ อ ง
การจัดการขยะที่ เหมาะสม ในโครงการ “นาทมน่าอยู่ หมู่บ้านน่าอาศัย ใส่ใจคัดแยกขยะ เพิ่มพื้นที่ ป่า
สาธารณะ” เพื่อเฉลิมพระสมเด็ จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 12 สิงหามหาราชินี สมเด็จพระเจ้า อยู่ หัว
มหาวชิราลงกรณ์ บดิ นทรเทพยวรางกูร และเฉลิม สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี
องค์การบริ หารส่ วนตํา บลนาทม อําเภอนาทม จังหวั ดนครพนม พบว่า ประชาชนผู้ เข้า ร่วมโครงการ
คือ กลุ่มประชาชน ในหมู่ที่ 10 และ 11 จํานวน 60 คน ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้หลังเข้ารับการอบรม
อยู่ในระดับสูง ชาวบ้านร่วมกันระดมความคิดเห็นในการจัดการขยะในส่วนของขยะรีไซเคิลโดยการจัดทํา
ธนาคารขยะ มีนโยบายร่วมกันคือ จัดตั้งเป็นกองทุนฌาปณกิจหมู่บ้าน ซึ่งทําการสมัครสมาชิกกองทุน
และนัดหมายให้สมาชิกนําขยะรีไซเคิลที่คัดแยกได้มาขายในทุกวันที่ 10 ของเดือนโดยรายได้ที่เกิ ดจาก
ขยะรีไซเคิลจะบันทึกไว้ในรูปแบบสมุดบัญชีเงินฝากของกองทุนธนาคารขยะ ซึ่งสมาชิกสามารถเบิกได้ตาม
เงื่อนไขของกองทุน นอกจากนี้ยังมีกรณีที่ สมาชิกในครัวเรือนเสียชีวิตจะมีการจ่ายเงินสงเคราะห์ในกรณีที่
เป็นสมาชิกกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิล และมีสมาชิกที่สมัครเข้าร่วมกองทุนทันทีทั้งหมด 60 คน
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อภิปรายผลการดําเนินงาน
การส่ งเสริ มการจั ดการขยะขององค์ ก ารบริ หารส่ วนตํา บลนาทม ตํ าบลนาทม อํ า เภอนาทม
จังหวัดนครพนม ถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะโดยการคัดแยก
ขยะเพื่อแยกขยะรีไซเคิลมาขายเป็นรายได้สะสม ซึ่งสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดการคัดแยกขยะได้เป็น
อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเงื่อนไขในการสนับสนุนเงินฌาปณกิจสงเคราะห์ศพ กรณีมีคนเสียชีวิต
ในครัวเรือนของสมาชิกกองทุน ซึ่งการจัดการขยะจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม เริ่มจากการสร้างจิตสํานึกและค่านิยมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญในการดําเนินงาน โดยเริ่มจากการสร้างแนวร่วม สร้างความ
เข้าใจ คิดร่วมกันทํางานด้วยกัน มีหน่วยงานเข้ามามีบทบาทในการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ
ชุมชนช่วยกันปฏิบัติด้วยกิจกรรมที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ บัณฑิต เอื้อวัฒนากูล และไพฤทธิ์ สุขเกิด (2544) ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีศึกษา
ศูนย์วัสดุรีไซเคิลชุมชนและธนาคารขยะมูลฝอยเขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าภาครัฐ
ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง บทบาทในการสนั บ สนุ นการมี ส่ ว นร่ วมของประชาชน ให้ มี ก ารปรั บทั ศ นคติ แ ละ
ปรั บ ปรุ ง ขี ด ความสามารถของหน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ ส ามารถร่ ว มมื อ และเกื้ อ หนุ น ชุ ม ชนได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภ าพ และก่ อให้ เกิ ดประโยชน์ ต่อ ชุ ม ชนในท้ อ งถิ่ น อย่ างแท้ จริง นอกจากนั้ น ให้ มีก ารรณรงค์
เผยแพร่ ประชาสั มพันธ์ เพื่ อ การเสริ ม สร้ า งจิ ตสํา นึ กให้ แก่ ประชาชนและองค์ก รชุ ม ชนให้ ตระหนั ก ถึ ง
ผลกระทบจากปัญหาขยะมูลฝอย นอกจากนี้ข้อมูลจากผลการศึกษาพบว่า ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความ
ร่วมมือในการคัดแยกขยะมูลฝอย ในการแก้ปัญหาด้านการจัดการขยะมูลฝอยอย่างแท้จริง ส่วนมากขยะ
จะมาจากพฤติกรรมจะไม่ค่อยคัดแยกขยะทําให้ยังมีขยะที่มีปริมาณมากจนล้นถังส่งผลให้มีการฟุ้งกระจาย
ของขยะ อย่างไรก็ตามการจัดโครงการ “นาทมน่าอยู่ หมู่บ้านน่าอาศัย ใส่ใจคัดแยกขยะ เพิ่มพื้ นที่ ป่า
สาธารณะ” นับว่าเป็ นวิ สัยทัศน์ ที่ดีของผู้ บริหารที่ เล็ งเห็ นความสําคั ญในการจั ดการขยะภายในชุม ชน
ซึ่งทําให้เกิดการคัดแยกขยะและสามารถสร้างกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลขึ้นมาได้
ข้อเสนอแนะ
1. ควรนํารูปแบบการจั ดการขยะในลั กษณะการจัดตั้งธนาคารขยะที่ จัดทํา ขึ้ นไปขายในพื้ นที่
หมู่บ้านอื่นที่ยังไม่มีระบบการคัดแยกขยะ
2. หน่วยงานท้องถิ่นควรประสานงานกับองค์กร หรือตัวแทนผู้นําชุมชน และตัวแทนครัวเรือนใน
ตําบล เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของทุกภาคส่วนที่มีผลต่อการป้องกัน การจัดการขยะ
มูลฝอย หรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชุมชนในแต่ละปี
3. องค์กรควรจั ดสรรงบประมาณ และเครื่อ งมื อ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกั บการจั ดการขยะมู ลฝอย
เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
4. ควรมีการติดตามผลการประเมิน เพื่อองค์กรนํามาปรับปรุง และพัฒนาต่อไป
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ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ทราบรูปแบบการจัดการขยะในปัจจุ บันขององค์การบริหารส่วนตําบลนาทม อําเภอนาทม
จังหวัดนครพนม
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ตําบลนาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม
เอกสารอ้างอิง
เชิดพงษ์ มงคลสินธุ์. (2544). การจัดการมูลฝอยชุมชนขององค์ การบริหารส่วนตําบลในเขตจั งหวั ด
กาฬสินธุ์. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
องค์การบริหารส่วนตําบลนาทม. (2560). สภาพทั่วไป ตําบลนาทม อําเภอนาทม จังหวัดนครพนม.
[ออนไลน์] Available:
http://www.nathom.go.th/index.php?name=page&file=page&op=%CA%C0%D2%BE
%B7%D1%E8%C7%E4%BB%B5%D3%BA%C5%B9%D2%B7%C1
(สืบค้นเมื่อ 20 กันยายน 2556).
บัณฑิต เอื้อวัฒนากูล และไพฤทธิ์ สุขเกิด. (2544). การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาศุนย์
วั สดุ รี ไ ซเคิ ล ชุ ม ชน และธนาคารขยะ เขตบางกะปิ กรุ ง เทพมหานคร. นนทบุ รี : สถาบั น
พระปกเกล้า.
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การศึกษาความรู้การใช้สารเคมีและการส่งเสริมการลดใช้สารเคมีทางการเกษตร
ของตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

ชมภู่ เหนือศรี1
สุชนา วานิช2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความรู้การใช้สารเคมีในการปลูกพืชของเกษตรกร
ในพื้นที่เทศบาลตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็น
เกษตรกรในตําบลพอกน้อย ได้มาโดยการกําหนดขนาดโดยสูตรทาโร่ ยามาเน่ จํานวน 348 คน เครื่องมือ
ที่ ใช้ ในการเก็ บรวบรวมข้ อ มู ล เป็ น แบบสอบถาม ทํ า การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดย สถิ ติพื้ นฐาน ค่ า เฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ 2) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่เทศบาลตําบลพอกน้อย อําเภอ
พรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ลดการใช้สารเคมีในการปลูกพืช โดยกิจกรรมฝึกอบรมความรู้ด้านประเภท
และการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช แนวทางการลดใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช การฝึกปฏิบัติเพาะเลี้ยงเชื้อรา
ไตโครเดอร์มา และการตรวจวัดสารพิษในเลือดการวัดมวลกระดูกให้กับเกษตรกร โดยประเมินผลความพึง
พอใจหลังการเข้าร่วมการฝึกอบรม
ผลการศึกษาพบว่า
1) ความรู้ของเกษตรกรตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนครในการใช้สารเคมี
กําจัดศัตรูพืช อยู่ในระดับมาก จํานวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 79.31 ระดับมากที่สุด จํานวน 40 คน
คิดเป็นร้อยละ 11.49 และระดับปานกลาง จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20 และในแต่ละด้านมีคนที่
ตอบถู ก ในส่ ว นของก่ อ นการใช้ สารเคมี กํา จั ดศั ตรู พื ช จํ า นวน 298 คน ขณะใช้ สารเคมี กํ า จั ดศั ตรู พื ช
จํานวน 229 และหลังการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช จํานวน 297 คน
2) การส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ลดการ
ใช้สารเคมีในการเกษตร โดยการอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการเพาะเชื้อราไตโครเดอร์มา เพื่อใช้ใน
การป้องกันโรคพืช มีผู้เข้าร่วมอบรมจํานวน 35 คน โดยเป็นเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้กับเทศบาลตําบล
1
2

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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พอกน้อยผู้ เข้าร่ วมโครงการที่ ทํา การตรวจวั ด สารพิษ ในเลื อดมี ค วามเสี่ ยง 6 คน และปลอดภั ย 9 คน
และปกติ 8 คน และมีบางคนที่ไม่ได้รับการตรวจวัดสารพิษในเลือด และมวลกระดูกอยู่ในภาสะเสี่ ยงสูง
จํานวน 3 คน เสี่ยงปานกลางจํานวน 6 คน เสี่ยง จํานวน 2 คน และปกติ จํานวน 9 คน และมีบางคน
ที่ไม่ได้รับการตรวจวัดมวลกระดูก จากการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เรื่องประเภทของสารเคมี
ที่ ใช้ ในการกํ า จั ดศั ตรู พื ช และแนวทางในการลดการใช้ สารเคมี ในการกํ า จั ดศั ตรู พื ช และจากผลการ
ตรวจวัดสารพิษในเลือดและมวลกระดูกวิทยากรได้ให้คําแนะนําและชี้ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ใช้สารเคมี ในการกํ า จั ดศั ตรู พืชซึ่ง ส่ ง ผลให้ มี สารพิษตกค้างในเลื อ ด และอาจเสี่ ยงต่ อสุ ขภาพ เพื่ อให้ มี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ จึงต้องช่วยกันลดปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร โดยมีความพึงพอใจ
หลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.6)
คําสําคัญ : ความรู้, การลดใช้สารเคมีทางการเกษตร, ตําบลพอกน้อย
ที่มาและความสําคัญ
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม รายได้ส่วนใหญ่มาจากผลผลิตทางการเกษตรและผลผลิต
ทางการเกษตรยังเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตและการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ
สังคม แต่ในสภาวะปั จจุ บันประเทศไทยกํา ลัง ประสบกั บปั ญหาการเพิ่มขึ้ นของประชากร ทําให้ ค วาม
ต้องการสินค้าทางการเกษตรเพื่อการดํารงชีวิตของประชากรจึงเพิ่มมากขึ้นตามจํานวนประชากรที่เพิ่ม
มากขึ้นด้วย ในขณะที่ความต้องการสินค้าทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น พื้นที่ทางการเกษตรที่มีอยู่อย่ า ง
จํ า กั ดได้ ถู ก นํ า ไปเป็ น พื้ น ที่ ที่ ทํา กิ จ กรรมอย่ า งอื่ น ส่ ง ผลทํ า ให้ พื้ น ที่ ท างการเกษตรลดน้ อ ยลง ทํ า ให้
เกษตรกรพยายามที่จะเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้เพียงพอกับความต้องการ จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มีก ารพั ฒนาระบบการเกษตรให้ มี คุณภาพและเพิ่ มผลผลิ ต ให้ ม ากขึ้ นในพื้ นที่ ที่ มี อยู่ อย่ า งจํ า กัด ให้ ไ ด้
ผลผลิตมากที่สุด วิธีหนึ่งที่นิยมนํามาใช้ในการพัฒนาระบบการเกษตร คือ การใช้สารเคมีเข้ามาช่วยซึ่ง
หากเกษตรกรขาดความรู้เรื่องการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธีแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเอง รวมทั้ง
เกิดการสะสมในดินและสะสมในพืช สุดท้ายสารเคมีเหล่านั้นก็จะสะสมในมนุษย์ซึ่งก่อให้เกิดอันตราย
ในขณะที่เกษตรกรมีการฉีดพ่นสารเคมี ละอองของสารเคมีสามารถที่จะเข้าสู่ร่างกายของเกษตรกรได้
โดยตรง ขณะเดียวกันก็มีโอกาสสะสมในสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่มีการสัมผัสกับอากาศที่ ปนเปื้อนด้วยสารเคมี
เช่น แมลงต่าง ๆ เป็นต้น และที่สําคัญเมื่อสารเคมีมีโอกาสลงสู่แหล่งน้ําจะเกิดการสะสมในห่วงโซ่อาหาร
โดยอันตรายของสารเคมีในห่วงโซ่อาหารจะมีระดับความเป็นพิษสูงขึ้นตามลําดับขั้นของผู้บริโภคขั้นสูงขึ้น
ไปด้ วย (บรรพต ณ ป้ อมเพชร, 2540) จากผลการดํา เนิ นงานของกรมพั ฒ นาที่ ดิน ที่ ผ่า นมา ตั้ ง แต่ ปี
2549-2554 พบว่าการจะพัฒนาระบบการเกษตรไทยให้ก้าวไปสู่การเกษตรอินทรีย์ได้นั้นค่อนข้างเป็นไป
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ได้ยาก แต่การส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการลดใช้สารเคมีทางการเกษตร
หรื อ ทํ า เกษตรปลอดภั ย จากสารพิ ษ นั้ น มี แ นวโน้ ม ที่ เ ป็ น ไปได้ สูง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ค่ า นิ ยมในการทํ า
การเกษตรของเกษตรกรไทยในปัจจุบัน และนักวิชาการบางท่านที่ไม่เห็นด้วยกบการทําเกษตร อินทรีย์
แบบสุดโต่ง (สาธิต กาละพวก, 2555)
เทศบาลตํ า บลพอกน้ อ ย อํา เภอพรรณานิ ค ม จั ง หวั ดสกลนคร มี พื้ นที่ทั้ง หมด 23,437.50 ไร่
หรือ 37.50 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตําบลพอกน้อย มีสภาพพื้นที่ราบ ทางด้าน
ตะวันออกมีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางน้อยกว่า 180 เมตร ลาดต่ําลงสู่ด้านทิศเหนือของตําบล
มีความลาดชัน 0-1 % พื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นดินเค็ม มีแหล่งน้ําธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วไปทุกหมู่บ้าน
ที่สําคัญ ได้แก่ ลําน้ําอูน ห้วยใต้ ห้วยบึง ห้วยไผ่ หนองผักแพว หนองคงคา และหนองแบน เป็นต้น ได้รับ
น้ําชลประทานเพื่ อ ทํ า การเกษตรตลอดปี จากเขื่ อนชลประทานน้ํา อู น โดยมี ค ลองส่ ง น้ํ า ถึ ง ทุ กหมู่ บ้ า น
ข้าวนาปีที่ปลูกเป็นหลัก คือ พันธุ์ กข.6 และพืชอายุสั้นที่ปลูกหลังการทํานา ได้แก่ แตงแคนตาลูป พริก
ถั่วลิสง มะเขือเทศ แตงโม (เทศบาลตําบลพอกน้อย, 2560) ซึ่งการทําการเกษตรของเกษตรกรส่วนใหญ่
ใช้ สารเคมี ทางการเกษตรในการเพาะปลู ก พื ช เทศบาลตํ า บลพอกน้ อ ย อํ า เภอพรรณานิ คม จัง หวั ด
สกลนคร จึงมีนโยบายในการตรวจวั ดคุ ณภาพน้ํ า ประปาและแหล่ ง น้ําใต้ ดิน ของพื้ นที่ เพื่อ ติ ดตามการ
ปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตร โดยบัญญัติไว้ในเทศบัญญัติประจําปี 2561 ในหมวดค่าใช้สอย รวมถึง
เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นความสําคัญในการลดการใช้สารเคมีในแปลงเกษตร ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความรู้การใช้สารเคมีและส่งเสริมการลดใช้สารเคมีทางการเกษตรของตําบลพอก
น้อยอําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรได้นําไปใช้ให้เกิดการเกษตรที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความรู้การใช้สารเคมีในการปลูกพืชของเกษตรกรในพื้นที่เทศบาลตําบลพอกน้อย
อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่เทศบาลตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
ลดการใช้สารเคมีในการปลูกพืช
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัย ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
กลุ่มเป้าหมาย
ประชากรตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
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การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
5.1 การศึกษาความรู้การใช้สารเคมีในการปลูกพืชของเกษตรกรในพื้นที่เทศบาลตําบลพอกน้อย
อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร โดยใช้แบบสอบถาม
ประชากรในการศึกษา คือ ประชาชนในตําบลพอกน้อย จํานวน 12 หมู่บ้าน 2,704 ครัวเรือน
กลุ่ ม ตั วอย่ า งได้ กํ า หนดขนาดโดยการใช้ สูตรของ Taro Yamane (บุ ญธรรม กิ จปรี ดีบริ สุ ท ธิ์ ,
2542) ตามสูตร
n
=
N
1+N(e2)
เมื่อ n
= ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N
= จํานวนสมาชิกประชากร
e
= ความคาดเคลื่อนที่กําหนดให้ (เท่ากับ 0.05)
แทนค่าในสูตร =
2,704
1+2,704(0.052)
= 348
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) ประกอบด้วย
4 ข้อคําถาม เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
ส่วนที่ 2 เป็นคําถามวัดความรู้เกี่ยวกั บการใช้สารเคมี ปราบศั ตรูพืช ตรวจให้คะแนนการตอบ
ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน และกําหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนดังนี้
คะแนน 17-20 หมายถึง ระดับมากที่สุด
คะแนน 13-16 หมายถึง ระดับมาก
คะแนน 9-12 หมายถึง ระดับปานกลาง
คะแนน 5-8 หมายถึง ระดับน้อย
คะแนน 0-4 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) คณะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทําการวิจัย และได้สร้างแบบสอบถามเพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย ดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร บทความ ผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการสร้างเครื่องมือ
2) สร้างเครื่องมือ ตามเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบความถูกต้อง
3) นําแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว มาตรวจสอบก่อนพิมพ์ เพื่อใช้เป็นแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์แล้วนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยต่อไป
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คณะผู้ วิ จั ย และผู้ ช่ ว ยนั ก วิ จั ย ได้ ดํ า เนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล รวบรวม
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง โดยแยกสัดส่วนจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามจํานวนครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้าน
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา แล้วนํามาจัดหมวดหมู่และบันทึกคะแนนแต่ละข้อแต่ละคน
ลงในแบบรหัส (Coding Form) หลังจากนั้นจึงนําไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทาง
สถิติในลักษณะต่าง ๆ โดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method) เพื่ออธิบายข้อมูลพื้นฐาน
ทั่วไปของกลุ่มตั วอย่ าง แนวคิดและข้อ เสนอแนะของกลุ่ม ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 1 และ 2
5.2 การส่ งเสริ ม ให้ เ กษตรกรในพื้ นที่ เทศบาลตํ า บลพอกน้ อ ย อํ า เภอพรรณนานิ ค ม จั ง หวั ด
สกลนคร ลดการใช้ สารเคมี ใ นการปลู ก พื ช โดยการดํ า เนิ น กิ จกรรมส่ ง เสริ ม การลดใช้ ส ารเคมี ด้ ว ย
กระบวนการอบรมให้ค วามรู้ ด้า นประเภทของสารเคมีกํา จั ดศั ตรู พืช ผลกระทบของสารปราบศั ตรู พื ช
แนวทางการใช้ชีววิ ถีเพื่ อลดการใช้ สารเคมี กํา จั ดศั ตรู พืช ทําการตรวจวั ดสารพิษ ในเลื อด และวั ดมวล
กระดูกของผู้เข้าร่วมโครงการ และทําการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
6. สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ผลจากการศึ กษา พบว่ า ความรู้ ข องเกษตรกรตํ า บลพอกน้ อย อํ า เภอพรรณนานิ คม จั ง หวั ด
สกลนครในการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยู่ในระดับมาก จํานวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 79.31 ระดับ
มากที่สุด จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 11.49 และระดับปานกลาง จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20
และในแต่ละด้านมีคนที่ตอบถูก และตอบผิด ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนคนที่ตอบถูกในแต่ละด้าน
ประเด็นความรู้ด้านการใช้สารเคมี
ก่อนการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
เฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ
ขณะใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
เฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ
หลังการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
เฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ
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ตอบถูก

ตอบผิด

298
(85.63)

50
(14.37)

229
(65.80)

119
(34.20)

297
(76.72)

51
(23.28)
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การส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ลดการใช้
สารเคมีในการเกษตร โดยการอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการเพาะเชื้อราไตโครเดอร์มา เพื่อใช้ในการ
ป้องกันโรคพืช มีผู้เข้าร่วมอบรมจํานวน 35 คน โดยเป็นเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้กับเทศบาลตําบลพอก
น้อยผู้เข้าร่วมโครงการที่ทําการตรวจวัดสารพิษในเลือดมีความเสี่ยง 6 คน และปลอดภัย 9 คน และปกติ
8 คน และมีบางคนที่ไม่ได้รับการตรวจวัดสารพิษในเลือด และมวลกระดูกอยู่ในภาสะเสี่ยงสูง จํานวน
3 คน เสี่ยงปานกลางจํานวน 6 คน เสี่ยง จํานวน 2 คน และปกติ จํานวน 9 คน และมีบางคนที่ไม่ได้รับ
การตรวจวัดมวลกระดูก จากการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เรื่องประเภทของสารเคมีที่ใช้ในการ
กําจัดศัตรูพืช และแนวทางในการลดการใช้สารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช และจากผลการตรวจวัดสารพิษใน
เลือดและมวลกระดูกวิทยากรได้ให้คําแนะนําและชี้ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีในการ
กําจัดศัตรูพื ชซึ่ง ส่ง ผลให้ มีสารพิ ษตกค้างในเลื อด และอาจเสี่ ยงต่ อ สุข ภาพ เพื่อให้มี สุข ภาพร่ างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์ จึงต้องช่วยกันลดปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรในปัจจุบันกลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจ
ในการลดใช้สารเคมี โดยมีความพึงพอใจหลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.6)
อภิปรายผลการดําเนินงาน
ความรู้ของเกษตรกรตําบลพอกน้ อ ย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนครในการใช้ สารเคมี
กําจัดศัตรูพืช อยู่ในระดับมาก จํานวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 79.31 แต่ยังมีข้อคําถามที่เกษตรกรตอบ
ผิดเป็นส่วนใหญ่คือ ภาชนะที่บรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชควรล้างน้ําหลายๆ ครั้งจึงจะสามารถนําไปใช้ได้
โดยข้อนี้ส่วนใหญ่ตอบว่าใช่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรอาจมีการนําภาชนะบรรจุภัณฑ์สารปราบศัตรูพืช
มาใช้โดยทําการล้างภาชนะด้วยน้ําเปล่าซึ่งไม่ปลอดภัย ซึ่งจากการศึกษาของนงนุช ผ่องศรี ฐปนรรฆ์
ฮาบสุวรรณ์ และสาวิ ตรี ม่วงศรี (2558) ทําการศึกษาศั ก ยภาพการพั ฒนาเกษตรอิ นทรี ย์บนพื้น ที่ สูง :
กรณี ศึ ก ษาพื้ น ที่ เ กษตรชุ ม ชนชาวกะเหรี่ ย ง หมู่ บ้า นตะเพิ น คี่ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี โดยทํ า การศึ ก ษา
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ใช้สารเคมีในการเพาะปลูก พื ช
โดยใช้ตามปริมาณที่แนะนําในคู่มือ ระยะเวลาในการใช้สารเคมีตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน มากกว่า 6 ปีขึ้นไปซึ่ง
วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ใช้สารเคมีเพื่อกําจัดหญ้าและวัชพืช รองลงมาเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตและเกษตรกร
ส่วนใหญ่ไม่เคยอบรมเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย์ มีบางคนที่เคยอบรมบ้างแต่ไม่เคยนําระบบเกษตร
อินทรีย์มาใช้ ส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย์อยู่ในระดับต่ํา ซึ่งเรื่องที่มีความรู้มากที่สุดคือรู้ว่าเกษตรกรที่ใช้สารเคมี
ในการเพาะปลูกมักมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังอยู่ตลอดเวลา รองลงมามีความรู้ว่าสารสกัดจากพืชสมุ น ไพร
เช่น สะเดา ข่า ตะไคร้หอม กระเพรา โหระพา สามารถช่วยป้องกันและกําจัดแมลงได้ และเรื่องที่ ไม่มี
ความรู้มากที่สุด คือเรื่องผลผลิตที่ได้จากการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์มีราคาถูกกว่าผลผลิตที่ได้จาก
การเพาะปลูกโดยใช้สารเคมี รองลงมาคือการเพาะปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและระยะยาว
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จะทําให้ได้ผลผลิตลดลง อย่างไรก็ตามจากการศึกษาครั้งนี้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องถึงแม้เกษตรกรจะมี
ความรู้ในระดับต่ําหรือสูงก็ยังมีการปฏิบัติที่ยังไม่ถูกต้องในการใช้สารเคมีทางการ ซึ่งอาจมาจากความ
มักง่าย ยึดหลักความสะดวกเป็ นหลั ก ไม่ได้คํ า นึง ถึง ผลที่ ตามมา หน่วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งจึง ต้ องเร่ ง การ
ส่ ง เสริ ม และสร้ า งแนวทางที่ เ หมาะสมในการใช้ ส ารเคมี ท างการเกษตรให้ กั บ เกษตรกรอย่ า งทั่ ว ถึ ง
และสม่ําเสมอ
การส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ลดการใช้
สารเคมีในการเกษตร โดยการอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการเพาะเชื้อราไตโครเดอร์มา เพื่อใช้ในการ
ป้องกันโรคพืช กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจในการลดใช้สารเคมี โดยมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยการให้ความรู้ด้านการลดใช้สารเคมี และการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งที่
สําคัญที่ควรดําเนินการให้กับเกษตรกร ดังเช่น การศึกษาของกิติศักดิ์ จักราชัย (2555) ศึกษาการรับสัมผัส
สารเคมีทางการเกษตรในเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพื้ นที่ตํา บลบ้านแม่ ใส อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่า
ประชากรในพื้นที่มีความเสี่ยงในการได้รับสารเคมี เข้าสู่ร่างกายอยู่ ในระดับเสี่ ยงร้อยละ 66 และอยู่ ใน
ระดับไม่ปลอดภัยร้อยละ 14.5 หลังจากการให้ ความรู้แก่เกษตรกรพบว่า มีการปฏิบัติใช้ อุปกรณ์ป้องกัน
ตนเองขณะใช้สารเคมีทางการเกษตรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยใช้สารชีวภาพทดแทน
ข้อเสนอแนะ
ผลจากการวิ จัยวั ตถุ ประสงค์ ที่ พบว่ า เกษตรกรยั ง ขาดความรู้ ค วามเข้า ในในเรื่ อ งของการใช้
สารเคมี รวมไปถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
ดําเนินการ ดังนี้ เทศบาลตําบลนาพอกน้อยควรให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องของผลกระทบจากการใช้
สารเคมีทางการเกษตรเพื่อให้เกษตรได้ ตระหนั ก และเห็ นความสํ าคั ญของการลดใช้ สารเคมี และควร
ส่งเสริมให้มีฟาร์มตัวอย่างเพื่อกระตุ้นให้เกษตรเห็นข้อดีของการลดใช้สารเคมี
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ทราบระดับความรู้การใช้สารเคมีในการปลูกพืชของเกษตรกรในพื้นที่เทศบาลตําบลพอกน้อย
อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
2. เกษตรกรในพื้นที่เทศบาลตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร มีแนวทางลด
การใช้สารเคมีในการปลูกพืช เช่น การใช้เชื้อราไตโครเดอร์มา ในการลดการเกิดโรคในพืช
3. เทศบาลตํ า บลพอกน้ อ ยมี แ นวทางส่ ง เสริ ม การลดใช้ ส ารเคมี ข องเกษตรกรที่ เ หมาะสม
และหลากหลาย เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เป็นต้น
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แนวทางการส่งเสริมกระบวนการจัดการขยะครัวเรือนแบบพึ่งพาตนเองอย่างมีส่วนร่วม
ในเทศบาลตําบลบุแกรง อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

รติกร แสงห้าว1
ศรินทร์ ทองธรรมชาติ2
บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่ อง แนวทางการพั ฒนากระบวนการจั ดการขยะครั วเรื อนแบบพึ่ง พาตนเองอย่ า งมี
ส่วนร่วมในเทศบาลตํา บลบุแ กรง อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ กรณีศึกษา หมู่ 5 บ้านอาคต โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการจัดการขยะครัวเรือนด้วยตนเองในชุมชน ซึ่งใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะจง
(Focus Group Interview) โดยมี แ บบสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้ า ง (Semi-structure Interview)
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ2) เพื่อหาข้อเสนอแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการ
ขยะครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม ผ่านกิจกรรมคืนข้อมูล อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะ และร่วมกันเสนอ
แนวทางการจัดการขยะ โดยการบันทึกและสัง เกตแบบมี ส่วนร่วม (Participant Observation) ข้อมูล
ขยะและการจัดการขยะนํามาวิเคราะห์ด้วยสถิติร้อยละ ข้อเสนอและความคิดเห็นที่ได้นํามาวิเคราะห์
และสังเคราะห์เพื่อให้ ได้ ข้อสรุปของแนวทางการส่ง เสริมกระบวนการจั ดการขยะครัวเรือ นแบบพึ่ ง พา
ตนเองอย่างมีส่วนร่วม
ผลการวิ จัย พบว่า นโยบายในการลดปริ ม าณขยะของเทศบาลตํ า บล ส่ ง ผลให้ ประชาชนใน
หมู่บ้านอาคต ต้องจัดการขยะครัวเรือนด้วยตนเอง ตั้งแต่การคัดแยก การทิ้ง และการกําจัด ซึ่งขยะที่พบ
ในหมู่ บ้า นอาคตมี ทั้ง หมด 10 ชนิ ด และขยะ 3 ชนิ ดแรก ได้ แ ก่ ถุ ง พลาสติ ก ขวดพลาสติ ก ขวดแก้ ว
เป็นชนิดของขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือนเหมือนกันจากผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ทั้งหมดจํานวน 96 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 100, 82.53 และ 44.44 ตามลําดับ แหล่งที่มาของขยะส่วนใหญ่มาจากร้านค้าในชุมชน
คิดเป็นร้อยละ 76.19 ขณะที่การจัดการขยะของประชาชนในหมู่ที่ 5 บ้านอาคต พบว่า ส่วนใหญ่มีการ
จัดการขยะแยกตามชนิด คิดเป็นร้อยละ 97.00 และมีส่วนน้อยที่จัดการรวมโดยไม่แยก คิดเป็นร้อยละ
3.00 แต่ในส่วนของการจัดการขยะแยกตามชนิดยังพบว่า ประชาชนมีการแยกและจัดการขยะที่ถูกต้อง
1
2

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ตามหลักวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 61.05 ของจํานวนผู้ที่มีการจัดการขยะแยกตามชนิดทั้งหมด สําหรับ
แนวทางในการพั ฒ นากระบวนการจั ด การขยะครั ว เรื อ นแบบมี ส่ ว นร่ ว ม มี ดั ง นี้ 1) การแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการการดูแล และติดตามการจัดการขยะของหมู่บ้าน 2) การส่งเสริมให้ร้านค้าเข้ามามีส่วนร่วม
ในการลดการให้ถุงพลาสติก รวมทั้งภาชนะบรรจุอาหารที่ย่อยสลายยาก 3) การรณรงค์ไม่ทิ้งหรือกําจัด
ขยะอันตรายด้วยตนเอง 4) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากขยะให้มากขึ้น และ 5) รณรงค์ลดการกําจัดขยะ
โดยการเผา แนวทางดังกล่าวได้ถูกนําไปปฏิบัติ และพบว่าการลดปริมาณถุงพลาสติกและภาชนะบรรจุ
อาหารที่ย่อยสลายยากจากร้านค้า รวมทั้งการลดการกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเผาเป็นแนวทางที่ยังเห็น
ผลไม่ชัดเจนมากนักในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตามควบคู่กับการ
กระตุ้นชุมชนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงควรมีการพัฒนาปรับปรุงแนวทางให้มีความเหมาะสม และสอดคล้อง
กับสถานการณ์ของขยะและการจัดการขยะของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป
คําสําคัญ : แนวทาง, กระบวนการจัดการขยะ, การพึ่งพาตนเอง, การมีส่วนร่วม
ที่มาและความสําคัญ
การจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางหรือจากแหล่งกําเนิดจากครัวเรือนถือว่าเป็นแนวทางการจัดการ
ขยะที่ดีที่สุด เพื่อลดปัญหาในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการในขั้นกลางทางและปลายทาง เทศบาลตําบล
(ทต.) บุแกรง เป็นองค์กรท้องถิ่นหนึ่ง ที่ สอดรับกั บนโยบายการลดขยะที่ ต้นทาง ทต. บุแกรงมีหมู่บ้าน
ทั้งหมด 15 หมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านทั้งหมดนี้ ได้รั บการส่ง เสริมให้มี การจั ดการสิ่งแวดล้ อม โดยเฉพาะการ
จั ดการขยะในครั วเรื อ นด้ วยตั วเอง โดยทางทต. บุ แกรงไม่ มีถั ง ขยะให้ ในหมู่ บ้า น ไม่ มี ร ถเก็ บขนขยะ
และไม่มีที่กําจัดขยะ ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนช่วยกันลดปริมาณขยะที่ต้นทางในระดับครัวเรือน (เทศบาลตําบลบุ
แกรง, 2562) แต่แนวทางหรือกระบวนการจัดการขยะที่ดําเนินอยู่นี้ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นแนวทางที่ ชุม ชน
สามารถจัดการกับปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือนได้แท้ จริงหรือไม่ เนื่องจากไม่ได้มีการศึกษามาก่อน
อีกทั้งทางทต. ยังไม่ได้ทําการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับชนิดและปริมาณของขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะของชุมชน หรือรูปแบบการจัดการขยะที่เกิดขึ้นจริงในระดับครัวเรือน
ทั้งนี้หากหน่วยงานหลักของท้องถิ่นได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวร่วมกับความเข้าใจในบริบทของชุ มชนที่
ปราศจากสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการขยะในครัวเรือนของตนเองด้วยแล้ว จะทําให้ทั้งทต. ชุมชน
และประชาชน สามารถร่วมกันหาแนวทางในการส่งเสริมกระบวนการในการจัดการขยะครัวเรือนได้อย่าง
เหมาะสมและเกิ ดประสิ ทธิ ภาพยิ่ ง ขึ้ น และถึ ง แม้ ว่า ปั ญหาขยะในครั วเรือ นเป็ นประเด็ นที่ ทุกบ้ า นทุ ก
ครัวเรือนต้องดําเนินการจัดการเองแล้ว การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกันในการชี้แนะ สนับสนุน ส่งเสริม
แลกเปลี่ยนแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมร่วมกันแล้ว อาจเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถช่วยกันพัฒนา
กระบวนการจัดการขยะได้อย่างยั่งยืนทั้งต่อสุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อม
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วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาการจัดการขยะครัวเรือนด้วยตนเองของชุมชน
2) เพื่อหาข้อเสนอแนวทางในการส่งเสริมกระบวนการจัดการขยะครัวเรือนแบบพึ่งพาตนเอง
อย่างมีส่วนร่วม
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
การศึกษาครั้งนี้ศึกษาในช่วงเวลาระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
กลุ่มเป้าหมาย
ในแต่ละขั้นตอนของการดําเนินงานมีกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ดังนี้
1) การสอบทานข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย คือ ตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับงานการจัดการขยะจากเทศบาล
ตําบลสันป่าตอง
2) การสั ม ภาษณ์ ข้ อ มู ล การจั ด การขยะ กลุ่ ม เป้ า หมาย คื อ หั ว หน้ า ครั ว เรื อ นหรื อ ตั ว แทน
ของครัวเรื อ น ๆ ละ 1 คน ในหมู่ ที่ 5 บ้านอาคต จํานวน 96 ครัวเรือ น จากจํานวนครั วเรื อ นทั้ ง หมด
124 ครัวเรือน
3) การคื นข้อ มูล การอบรมเชิ ง ปฏิ บัติการ “ขยะ การจั ดการ และการประยุ กต์ ใช้ ประโยชน์
จากขยะ” คือ ประชาชนในหมู่ที่ 5 บ้านอาคต จํานวน 70 คน
4) การร่วมกันหาแนวทางเพื่อพัฒนากระบวนการการจัดการขยะครัวเรือนแบบพึ่งพาตนเองอย่าง
มีส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมาย คือ นักวิจัย ตําแทนจากทต. คณะกรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนชาวบ้านรวม
50 คน
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
การดําเนินโครงการ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้
1) สอบทานข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับขยะและการจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบลสันป่าตอง
โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ และจากข้อมูลของอบต. (Secondary data)
2) ประชุมกับผู้นํา และคณะกรรมการหมู่บ้านต้นแบบ โดยการประชุม และอภิปรายกลุ่ม (Focus
group)
3) เก็บข้อมูลการจัดการขยะระดับครัวเรือน โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะจง (Focus Group
Interview) และเครื่อ งมื อ คือแบบสั มภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้ าง (Semi-structure Interview) กับกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 96 ครัวเรือน
4) กิจกรรมคืนข้อมูลกับชุมชน และอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะ ทําการเก็บข้อมูลโดยการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)
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5) ร่ ว มกั น เสนอแนวทางการจั ด การขยะ โดยการสั ง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participant
Observation) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปแนวทางที่ได้
6) ประเมินผลการนําแนวทางที่ ได้ไปสู่การปฏิบัติ โดยการประชุม และอภิปรายกลุ่ ม (Focus
group)
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
จากการดําเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดังนี้
1) การจัดการขยะด้วยตนเองของชุมชน
นโยบายการลดปริมาณขยะในเทศบาลตําบลบุแกรง โดยการไม่มีถังขยะให้ในหมู่บ้าน ไม่มีรถเก็บ
ขนและสถานที่ทิ้งขยะของหมู่บ้าน ส่งผลให้ประชาขนในหมู่ 5 บ้านอาคต ต้องบริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้น
จากครั ว เรื อ นด้ ว ยตนเอง ตั้ ง แต่ ก ารทิ้ ง การคั ด แยก การเก็ บ ขน และการกํ า จั ด อย่ า งไรก็ ต ามการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากทต. บุแกรงมายังประชาชน โดยมีผู้ใหญ่บ้านกระจายข่าวผ่านหอกระจาย
ข่าว และมีการประชุมหัวหน้าคุ้มเพื่อนําข้อมูลส่งต่อในระดับย่อยอีกด้วย และจากการเดินสํารวจชุมชน
พบว่า แต่ละครัวเรือนมีถังขยะที่ทําขึ้นเองสําหรับใส่ขยะตามชนิด เช่น ขวด (รวมขวดพลาสติกและขวด
แก้ว) กระดาษ เศษเหล็ก และอื่น ๆ
จากการเก็บข้อมูลขยะในหมู่บ้าน พบว่า ชนิดของขยะที่เกิดขึ้นในหมู่ที่ 5 บ้านอาคต มีอยู่ทั้งหมด
10 ชนิด และขยะ 3 ชนิดแรก ได้แก่ ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก ขวดแก้ว เป็นชนิดของขยะที่เกิดขึ้ นใน
ครัวเรือนเหมือนกันจากผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ทั้งหมดจํานวน 96 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100, 82.53
และ 44.44 ตามลํ า ดับ แหล่ งที่ มาของขยะส่ วนใหญ่ มาจากร้ า นค้ าในชุ ม ชน คิดเป็ นร้ อยละ 76.19
และผลการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะของประชาชนในหมู่ที่ 5 บ้านอาคต พบว่า ส่วนใหญ่มีการจัดการ
ขยะแยกตามประเภท คิดเป็นร้อยละ 97.00 และมีส่วนน้อยที่จัดการรวมโดยไม่แยก คิดเป็นร้อยละ 3.00
(ภาพที่ 1)
จัดการรวม

3%
จัดการตามประเภท
97%

ภาพที่ 1 รูปแบบการจัดการขยะโดยภาพรวมของประชาชนหมู่ที่ 5
บ้านอาคต อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
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สําหรับการจัดการขยะตามประเภทนั้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการแยกและจัดการขยะทั้งที่ถูกต้อง
และไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งกลุ่มของประชาขนที่มีการแยกและจัดการขยะได้อย่างถูกต้องคิดเป็น
ร้อยละ 61.05 ของผู้ตอบว่ามีการจัดการขยะแยกตามประเภททั้ งหมด คือ 1) กลุ่มที่มีการแยกขยะที่
สามารถขายได้ออกก่อน เช่น ขวดแก้วขวดพลาสติก และกระดาษ 2) กลุ่มที่นําขยะที่เน่าเปื่อยได้ไปทําปุ๋ย
3) กลุ่มที่นําขยะที่ขายไม่ได้ไปทิ้งถังขยะของเทศบาล 4) กลุ่มที่นําเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ 5) กลุ่มที่เก็บ
ขวด ถุง เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ซ้ํา และมี กลุ่มตัวอย่างที่มีการจัดการขยะที่ยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
คิดเป็นร้อยละ 38.95 ของผู้ตอบว่ามีการจัดการขยะแยกตามประเภททั้งหมด คือ กลุ่มที่มีการแยกขยะ
ออกไปเผา เช่ น การเผาถุ ง พลาสติ กและใบไม้ ทั้งในบริ เวณบ้ า น และที่ ไร่ นา หรื อ สวน สํ า หรั บกลุ่ ม
ตัวอย่างที่มีไม่ได้แยกขยะก่อนการจัดการ หรือมีการจัดการขยะรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ทําการรวบรวม
ขยะแล้วนําไปทิ้ง และกลุ่มตัวอย่างรวบรวมและทําการเผา (ภาพที่ 2)

จัดการไม่ถูกต้อง
39.85 %

จัดการถูกต้อง
61.05 %

ภาพที่ 2 การจัดการขยะแยกตามประเภทที่มีความถูกต้องและไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ของประชาชนหมู่ที่ 5 บ้านอาคต อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
2) แนวทางในการส่งเสริมกระบวนการจัดการขยะครัวเรือนแบบพึ่งพาตนเองอย่างมีส่วนร่วม
จากการดําเนิ นงานวิ จัยครั้ ง นี้ ทําให้ได้แ นวทางในการพั ฒนาต่ อยอดกระบวนการเดิม ที่ มี การ
ปฏิบัติอยู่ ในปั จจุ บัน ดังนี้ 1) การแต่ง ตั้ง คณะกรรมการการดู แล และติ ดตามการจั ด การขยะโดยตรง
ของชุม ชนหมู่ บ้า น โดยมี ตั วแทนจากคุ้ ม ต่ า ง ๆ ในหมู่ บ้า น ร่ วมกั บคณะกรรมการหมู่ บ้า นที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม
2) การส่งเสริมให้ร้านค้า และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก รวมทั้ง
ภาชนะบรรจุอาหารที่ย่อยสลายยาก 3) การรณรงค์ไม่ทิ้งหรือกําจัดขยะอันตรายด้วยตนเอง เช่น หลอดไฟ
ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ โดยให้ชุมชนได้รวบรวมไว้ ละส่งต่อให้ทางตําบล เพื่อรวบรวมส่งขยะอันตรายไปใน
ระดับจังหวัดต่อไป 4) ส่งเสริมการการใช้ประโยชน์ จากขยะให้มากขึ้น นอกเหนือจากการแยกเพื่ อ ขาย
โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากขวดพลาสติก ในการเป็นภาชนะในการเก็บอุปกรณ์ในครัวเรือน และใช้ใน
บ้านหรือพกพาได้ ใช้ในการเป็นภาชนะการปลูกผักสําหรับบริโภคในครัวเรือน และอุปกรณ์ดักปลาหรือกุ้ง
เป็นต้น และ 5) รณรงค์ลดการกําจัดขยะโดยการเผา และหลังจากที่ได้มีการนําแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติ
พบว่า การลดปริมาณถุงพลาสติกและภาชนะบรรจุอาหารที่ย่อยสลายยากจากร้านค้า รวมทั้งการลดการ
กําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเผาเป็นแนวทางที่เห็นผลยังไม่ชัดเจนมากนักในช่วงระยะที่ทําการศึกษา
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อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระฉับ และข้อเสนอแนะ
จากผลการศึ ก ษาชนิ ด ของขยะที่ มี ป ริ ม าณมากที่ สุ ด ในหมู่ ที่ 5 บ้ า นอาคต 3 ชนิ ดแรก คื อ
ถุงพลาสติก รองลงขวดพลาสติก และขวดแก้ว ขณะที่ผลการศึกษาของคมสัน โพธิ์ทอง และณัฐศาสตร์
ทัพวิเศษ (2546) ที่ได้ศึกษาการจัดการมูลฝอยเขตเทศบาลตําบลหัวขวาง และการศึกษาของจันทร์เพ็ญ
เหล่ามาลา และปวีณา คนตรง (2547) ที่ศึกษาการจัดการมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลหนองแสง อําเภอ
วาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยผลการศึกษาพบว่า เศษอาหาร เป็นชนิดของขยะที่เกิดขึ้นมากที่ สุด
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากรูปแบบการดํารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ศึกษามีความแตกต่างกัน จึงส่งผลให้ชนิด
ของขยะที่มีในปริมาณมากในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันด้วย การจัดการขยะในหมู่ที่ 5 บ้านอาคต
พบว่า ส่วนใหญ่มีการจัดการแยกตามชนิด (ร้อยละ 97) แต่พบว่าการจัดการกับขยะบางชนิดไม่ถูกต้อง
โดยเฉพาะการนําขยะไปเผา ทั้งนี้อาจเนื่องจากการเผาเป็นวิธีที่ง่าย รวดเร็ว สะดวก ทําให้ประชาชนเห็น
ว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด โดยไม่ได้คํานึงถึงผลกระทบที่จะมีต่อสุขภาพ อย่างไรก็ตามประชาชนส่วนหนึ่ง
ให้ข้อมูลว่า ไม่ทราบถึงวิธีการจัดการหากไม่ทําการเผา ซึ่งประเด็นนี้ถูกนํามาหารือเพื่อหาแนวทางในการ
จั ดการกั บ ขยะประเภทนี้ สํ า หรั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ มี ไ ม่ ไ ด้ แ ยกขยะก่ อ นการจั ด การ ให้ เ หตุ ผ ลว่ า ง่ า ย
รวดเร็วนี้ ดังนั้นประชาชนในกลุ่มนี้จะได้รับการชี้แจง ให้ความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งให้เห็นความสําคัญของ
การจัดการขยะแยกตามประเภทมากขึ้น
สําหรับแนวทางในการส่งเสริมกระบวนการจัดการขยะครัวเรือนแบบพึ่งพาตนเองอย่างมีส่วนร่วม
ได้แก่ 1) การแต่ง ตั้ง คณะกรรมการการดู แล และติดตามการจั ด การขยะ โดยมี ตัวแทนจากคุ้ มต่าง ๆ
ในหมู่บ้านร่วมเป็นคณะกรรมการ แนวทางดังกล่าวนี้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในเขต
พื้นที่เทศบาลตตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (กิ่งแก้ว ปะติตังโข และนงลักษณ์ ทองศรี, 2552)
2) การส่งเสริมให้ร้านค้า และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก รวมทั้ง
ภาชนะบรรจุอาหารที่ย่อยสลายยาก 3) การรณรงค์ไม่ทิ้งหรือกําจัดขยะอันตรายด้วยตนเอง เช่น หลอดไฟ
ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ โดยให้ชุมชนได้รวบรวมไว้ หรือส่งให้ทางทต. เพื่อรวบรวมส่งขยะอันตรายไปใน
ระดับจังหวัดต่อไป 4) ส่งเสริมการการใช้ประโยชน์ จากขยะให้มากขึ้น นอกเหนือจากการแยกเพื่ อ ขาย
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมู ลฝอยของชุม ชนจอหอนิมิ ตใหม่ ในเขต
เทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คือ การส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยทุ ก
ประเภท และส่งเสริมให้ประชาชนนําขยะแปรรูป หรือนํากลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้น (ณัฏฐา อิทธิกุล,
2554) และ 5) รณรงค์ลดการกําจัดขยะโดยการเผา แม้ว่าการเผาเป็ นวิธีกํา จั ดขยะที่ง่า ยและรวดเร็ ว
แต่ได้ส่งผลกระทบต่ อสุขภาพของประชาชนอย่างมาก และจากการศึกษา พบว่า แนวทางการส่ง เสริม
กระบวนการจั ดการขยะครั วเรื อนแบบพึ่ง พาตนเองอย่ างมี ส่วนร่ วม ในเทศบาลตํ าบลบุ แกรง อํ า เภอ
จอมพระ จังหวัดสุริ น ทร์ ยังต้องมีการติ ดตามควบคู่ กับการกระตุ้นชุม ชนอย่างต่ อ เนื่ อ ง เนื่องจากบาง
แนวทางชุมชนยังต้องมีการปรับตัวร่วมกันในชุมชน เช่น การส่งเสริมให้ร้านค้า และประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก หรือการรณรงค์ลดการกําจัดขยะโดยการเผา อย่างไรก็ ตาม
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แนวทางต่ า ง ๆ เหล่ านี้ สามารถพั ฒ นาหรื อ ปรั บปรุ ง แนวทางให้ มี ค วามเหมาะสม และสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ของขยะและการจัดการขยะของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป
ประโยชน์ที่ได้รับ
1) ได้ทราบถึงบริบทเกี่ยวกับขยะและการจัดการขยะด้วยตนเองของชุมชน
2) ชุมชนได้รับทราบถึงแนวทางการจัดการขยะครัวเรือนที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
3) ได้แนวทางในการส่งเสริมกระบวนการจัดการขยะครัวเรือนแบบพึ่งพาตนเอง อย่างมีส่วนร่วม
ในเทศบาลตําบลบุแกรง อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
เอกสารอ้างอิง
กิ่งแก้ว ปะติตังโข และนงลักษณ์ ทองศรี. (2552). ทางการจัดการขยะมู ลฝอยในเขตพื้ นที่ เ ทศบาล
ตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2552. 60-72.
คมสัน โพธิ์ทอง และณัฐศาสตร์ ทัพวิเศษ. (2546). การศึกษาการจัดการมูลฝอยในเขตเทศบาลตํ าบล
หัวขวาง. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
จันทร์เพ็ญ เหล่ามาลา และปวีณา คนตรง. (2547). การศึกษาการจัดการมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบล
หนองแสง อํ า เภอวาปี ป ทุ ม จั ง หวั ดมหาสารคาม. วิ ทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ณัฏฐา อิทธิกุล. (2554). การพัฒนารูปแบบการจั ดการขยะมูลฝอยของชุมชนจอหอนิมิตใหม่ในเขต
เทศบาลตํ า บลจอหอ อํ าเภอเมื อ ง จั งหวัดนครราชสี ม า. รายงานการศึ กษาอิ สระปริ ญ ญา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบั ณฑิ ต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่ น วิทยาลัยการปกครองท้ อ งถิ่ น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
เทศบาลตําบลบุแกรง. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเทศบาลตําบลบุแกรง อําเภอจอมพระ จังหวัด
สุรินทร์. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. 2560.
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แนวทางพัฒนาชุมชนต้นแบบขนาดเล็กในการจัดการขยะต้นทางอย่างมีส่วนร่วมใน
องค์การบริหารส่วนตําบลสันป่าตอง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ศรินทร์ ทองธรรมชาติ1
รติกร แสงห้าว2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการขยะด้วยตนเองของชุมชนหมู่ 3
บ้านตําแย และ 2) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบขนาดเล็กในการจัดการขยะต้นทางอย่างมี
ส่วนร่วม ในองค์การบริหารส่วนตําบลสันป่าตอง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ทําการเก็บข้อมูล
การจัดการขยะระดับครัวเรือน โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะจง (Focus Group Interview) โดยใช้แบบ
สั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้ า ง (Semi-structure Interview) เป็ น เครื่ อ งมื อในการเก็ บ ตั ว อย่ า งกั บ กลุ่ ม
ตัวอย่างทั้งหมด 54 ครัวเรือน กิจกรรมคืนข้อมูลชุมชน และร่วมกันเสนอแนวทางการจัดการขยะ โดยการ
บันทึกและสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และสรุปหาแนวทางฯร่วมกัน ข้อมูลขยะ
และการจัดการขยะนํามาวิเคราะห์ด้วยสถิติร้อยละ ข้อเสนอและความคิดเห็นที่ ได้นํามาวิเคราะห์ แ ละ
สังเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อสรุปของแนวทางพัฒนาชุมชนต้นแบบขนาดเล็กในการจัดการขยะต้นทาง
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการขยะระดับครัวเรือนของหมู่ที่ 3 บ้านตําแย เป็นผลมาจาก
นโยบายขององค์การบริหารส่วนตําบลสันป่าตอง ที่ต้องการลดปริมาณขยะที่แหล่งกําเนิดต้นทาง โดยการ
ไม่ ใ ห้ ถั ง ขยะ ไม่ มี ร ถเก็ บ ขน และสถานที่ ทิ้ ง ขยะของหมู่ บ้ า น ดั ง นั้ น ชาวบ้ า นในชุ ม ชนต้ อ งคั ด แยก
และจัดการขยะในครัวเรือนด้วยตนเอง ในส่วนของผลการศึกษาชนิ ดของขยะ พบว่า ขยะที่เกิดขึ้ นใน
หมู่ที่ 3 บ้านตําแย มีทั้งหมด 8 ชนิด ได้แก่ ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก เศษอาหาร ขวดแก้ว กระป๋อ ง
กระดาษ กล่องนม และแก้วพลาสติก โดยชนิดของขยะ 5 ชนิดแรก เป็นชนิดของขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือน
เหมือนกันมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 96, 64, 52, 48 และร้อยละ 42 ของจํานวนครัวเรือนหรือผู้ตอบแบบ
1
2

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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สัมภาษณ์ ทั้ง หมด สําหรับรูปแบบการจั ดการขยะ พบว่า ผู้ตอบแบบสั มภาษณ์ ส่วนใหญ่ มีรู ปแบบการ
จัดการขยะโดยแยกตามชนิดของขยะ คิดเป็นร้อยละ 88 และมีการจัดการรวมโดยไม่ คัดแยก คิดเป็น
ร้อยละ 12 ในการกําจัดแบบแยกตามชนิด ยังพบว่า มีทั้งกลุ่มที่ได้คัดแยกและมีการจัดการขยะได้อย่าง
ถูกต้อง และยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 69.15 และ ร้อยละ 30.85 ของจํานวนผู้ที่มีการ
จัดการขยะแยกตามชนิดทั้งหมด ตามลําดับ ขณะที่แนวทางในการพัฒนาชุมชนต้นแบบขนาดเล็กในการ
จัดการขยะต้นทางอย่างมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 1) การแต่งตั้งคณะกรรมการ
การดูแล และติดตามการจัดการขยะของชุมชนหมู่บ้าน 2) การส่งเสริมให้ร้านค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ลดการให้ถุง และแก้วน้ําพลาสติก รวมทั้งภาชนะบรรจุอาหารอื่น ๆ ที่ย่อยสลายยาก 3) การรณรงค์ไม่ทิ้ง
หรือกําจัดขยะอันตรายด้วยตนเอง โดยแนวทางดังกล่าวต้องมีการติดตามเพื่อให้เกิดการกระตุ้น และเกิด
การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
คําสําคัญ : แนวทางพัฒนา, ชุมชนต้นแบบ, การจัดการขยะ, การมีส่วนร่วม,
ที่มาและความสําคัญ
ขยะมูลฝอย เป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนของประเทศให้ความสําคัญและร่วมมือกันแก้ ไข
ปั ญหาเป็ นการเร่ ง ด่ ว น และครบถ้ วนตั้ ง แต่ ต้น ทางจนกระทั่ งถึ ง ปลายทาง กรมควบคุ ม มลพิ ษ ซึ่ ง เป็ น
หน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบโดยตรงในการแก้ไขปัญหามลพิษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลพิษจากขยะมู ลฝอย
ชุมชน ได้ดําเนินการประเมินสถานการณ์และความรุนแรงของปัญหาด้านมลพิษขยะมูลฝอยชุมชนของ
ประเทศไทย โดยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
สถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศไทยจะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในการใช้ประกอบการพิจารณา
ดํ า เนิ น การที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาขยะมู ล ฝอยของประเทศไทย และเพื่ อ สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต
และสิ่งแวดล้อมที่ดี (สํานักจัดการกากของเสียและสารอันตราย, 2559) องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.)
สันป่าตอง อําเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นหนึ่งที่สอดรับกับนโยบายการ
ลดขยะที่ต้นทาง โดยที่อบต.ไม่มีถังขยะให้ในหมู่บ้าน ไม่มีรถเก็บขน และไม่มีสถานที่ ทิ้งขยะ (องค์การ
บริหารส่วนตําบลสันป่าตอง, 2557) ดังนั้นชาวบ้านในชุมชนต้องบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง หมู่ 2 บ้าน
ตําแย เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กที่มีเพียง 54 หลังคาเรือน เป็นชุมชนที่ ไม่เคยมีวิทยากรหรือหน่วยงานทาง
วิชาการภายนอกเข้าไปเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะ ดังนั้นประเด็นคําถามที่คณะผู้วิจัย
เห็นว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาต้นแบบชุมชนการจัดการขยะที่ต้นทางคือ ชุมชนนี้มีการจัดการ
กับปัญหาขยะด้วยตนเองอย่างไร ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดแยก และการกําจัด และการจัดการขยะด้วยตนเอง
นั้นมีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่เพียงใด ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดนี้จะทําให้ชาวบ้าน ผู้นําหมู่บ้านตําแย อบต.
สันป่าตอง ได้รับทราบว่าสิ่งที่ครัวเรือนของตนเองได้ ปฏิ บัติมาเป็ นอย่างไร และต้องร่วมมือกันอย่างไร
เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ ดังนั้นแนวทางที่ถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบท
ของชุมชนในการจั ดการปัญหาขยะมูลฝอยจึง เป็นสิ่ง ที่ ต้องร่วมกั นกํา หนดขึ้ น เพื่อที่จะสามารถพั ฒ นา
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ชุมชนให้เป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะต้นทางอย่างมีส่วนร่วม และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างชุมชนกับชุมชนอื่น ๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการขยะด้วยตนเองของชุมชนหมู่ 2 บ้านตําแย
2) เพื่อหาแนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบขนาดเล็กในการจัดการขยะต้นทางอย่างมีส่วนร่วม
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
การศึกษาครั้งนี้ศึกษาในช่วงเวลาระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561
กลุ่มเป้าหมาย
1) การสอบทานข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตําบลสันป่าตอง
2) การสัมภาษณ์ข้อมูลการจัดการขยะ กลุ่มเป้าหมาย คือ หัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนของ
ครัวเรือนๆ ละ 1 คน ในหมู่ที่ 3 บ้านตําแย จากจํานวนครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน 54 ครัวเรือน
3) การคืนข้อมูลอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และการร่วมกันหาแนวทางฯ กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชน
และประชาชนในหมู่ 2 บ้านตําแย จํานวน 90 คน
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
การดําเนินโครงการ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) สอบทานข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับขยะและการจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบลสันป่าตอง
โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ และจากข้อมูลของอบต. (Secondary data)
2) ประชุมกับผู้นํา และคณะกรรมการหมู่บ้านต้นแบบ โดยการประชุม และอภิปรายกลุ่ม (Focus
group)
3) เก็บข้อมูลการจัดการขยะระดับครัวเรือน โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะจง (Focus Group
Interview) และเครื่อ งมื อ คือแบบสั มภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้ าง (Semi-structure Interview) กับกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 54 ครัวเรือน
4) กิจกรรมคืนข้อมูลกับชุมชน และร่วมกันเสนอแนวทางการจัดการขยะ โดยการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participant Observation) แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปแนวทางที่ได้
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
จากการดําเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ สามารถสรุปลได้ดังนี้
1) รูปแบบการจัดการขยะด้วยตนเองของชุมชน
รูปแบบการจัดการขยะระดับครัวเรือนเป็นผลมาจากนโยบายขององค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งไม่
มีถังขยะให้ในหมู่บ้าน ไม่มีรถเก็บขน และสถานที่ทิ้งขยะของหมู่บ้าน ดังนั้นชาวบ้านในชุมชนต้องคัดแยก
และจั ด การขยะในครั ว เรื อ นด้ ว ยตนเอง ผลการดํ า เนิ น งานที่ ผ่ า นมาของอบต. ได้ ส รุ ป ว่ า ประสบ
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ความสําเร็จ ชุมชนมีจิตสํานึกในการช่วยกันดูแลความสะอาดของชุมชนมากขึ้น ซึ่งสังเกตุเห็นได้ชัดจาก
ความสะอาดของชุมชน และผลจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ขยะที่เกิดขึ้นในหมู่ที่ 3 บ้านตําแย มีทั้งหมด
8 ชนิด ได้แก่ ถุงพลาสติก ขวดพลาสติ ก เศษอาหาร ขวดแก้ว กระป๋อง กระดาษ กล่องนม และแก้ ว
พลาสติก โดยชนิดของขยะ 5 ชนิดแรก เป็นชนิดของขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือนเหมือนกันมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 96, 64, 52, 48 และร้อยละ 42 ของจํานวนครัวเรือนหรือผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทั้งหมด ตามลําดับ
สําหรับรูปแบบการจัดการขยะที่เกิดขึ้น พบว่า ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีการจัดการขยะแยกตาม
ชนิดของขยะ คิดเป็นร้อยละ 88 และมีการจัดการรวมโดยไม่คัดแยก คิดเป็นร้อยละ 12 ในการกําจัดแบบ
แยกตามชนิด พบว่า มีทั้งกลุ่มตัวอย่างที่ได้คัดแยกขยะและมีการจัดการได้อย่างถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ
69.15 ของจํา นวนผู้ ที่มี ก ารจั ดการขยะแยกตามชนิ ด ทั้ ง หมด เช่น ทํ า การคั ดแยกขยะที่ ย่อ ยลายได้
เช่น เศษอาหาร นําไปเป็นอาหารสัตว์ นําขวดพลาสติก และขวดแก้ว รวบรวมไว้ขาย และมีกลุ่มตัวอย่างที่
ทําการคัดแยกและจัดการขยะยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 30.85 ของจํานวนผู้ที่มีการ
จัดการขยะแยกตามชนิดทั้งหมด เช่น การนําขยะที่นอกเหนือจากทําปุ๋ ยและการรวบรวมไว้ขาย จะถูก
นําไปจัดการโดยการเผาทิ้ง ซึ่งทําการเผาทั้งในบริเวณบ้าน และที่นาของตนเอง สําหรับการจัดการรวมไม่
คัดแยก โดยการรวบรวมใส่ถุง หรือรวมกองกลางแจ้งและทําการเผา
2) แนวทางการพัฒนาชุมชนต้นแบบขนาดเล็กในการจัดการขยะต้นทางอย่างมีส่วนร่วม
จากการคืนข้อมูลเกี่ยวกับขยะของหมู่บ้าน และการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะและการจัดการขยะที่ถูกต้อง ทําให้ต้องร่วมกันการหาแนวทางในการจัดการขยะเพื่อนําไปสู่พั ฒนา
หมู่บ้านเป็ นชุ ม ชนต้ นแบบขนาดเล็ กในการจั ดการขยะต้ นทางอย่ างมี ส่วนร่ วม ซึ่งสามารถแบ่งได้ เ ป็ น
3 แนวทางหลัก ได้แก่
2.1) การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการการดู แล และติ ดตามการจั ดการขยะของชุ ม ชนหมู่ บ้ า น
หมู่ ที่ 3 บ้า นตํ า แย ไม่ มีค ณะกรรมการในการติ ดตามการจั ดการขยะของชุ มชน แต่ เป็ นการให้ ข้ อ มู ล
ข่าวสารผ่านจากผู้นําหรือผู้ใหญ่บ้าน หรือกลุ่มอสม. ดังนั้น ในเวทีฯจึงไม่มีการเสนอแนวทางให้มีการการ
แต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการติดตามการจัดการขยะครัวเรือนในหมู่บ้านตําแย ซึ่งประกอบด้วย
ตัวแทนจากคุ้มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีอยู่เดิม และครั้งนี้ ได้มีการเสนอให้มี
กลุ่ ม เยาวชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มอี ก ด้ ว ย เพื่ อให้ สารมารถสานต่ อ การดํ า เนิ นงานได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น ในการ
ดําเนินการดังกล่าวจะมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากองค์การบริหารส่วนตําบลสันป่าตองเป็นพี่เลี้ยง
2.2) การส่งเสริมให้ร้านค้าในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดการให้ถุง และแก้วน้ําพลาสติก
รวมทั้งภาชนะบรรจุอาหารที่ย่อยสลายยาก จากผลการสํารวจแหล่งกําเนิดขยะ พบว่าแหล่งกําเนิดของ
ขยะหลักมาจากร้านค้าในชุมชน และรณรงค์ให้ ผู้ซื้องดรับถุงพลาสติก และภาชนะบรรจุอาหารที่ ย่ อย
สลายยาก
2.3) การรณรงค์ไม่เผาขยะ(พลาสติก) และไม่ให้กําจัดขยะอันตรายด้วยตนเอง โดยส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากขยะพลาสติกให้มากขึ้น ขณะที่ขยะอันตรายทางอบต. ได้ให้แจ้งให้มีการรวบรวมขยะ
อันตรายไว้ และส่งต่อให้ทางตําบล เพื่อจะได้รวบรวมส่งขยะอันตรายไปในระดับจังหวัดต่อไป
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อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระฉับ และข้อเสนอแนะ
ขยะมู ลที่ เกิ ดขึ้ นในหมู่ ที่ 3 บ้า นตํ า แย ตํ า บลสั นป่ า ตอง อํ า เภอนาเชื อ ก จั ง หวั ดมหาสารคาม
พบว่า ชนิดของขยะที่เกิดขึ้นมากที่สุด 3 ชนิดแรก ได้แก่ ถุงพลาสติก ขวดพลาสติก เศษอาหาร คิดเป็น
ร้อยละ 96, 64 และ 52 ของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ทั้งหมด ตามลําดับ ซึ่งผลของการศึกษานี้ไม่สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของคมสัน โพธิ์ทอง และณัฐศาสตร์ ทัพวิเศษ (2546) ที่ได้ศึกษาการจัดการมูลฝอยเขต
เทศบาลตําบลหัวขวาง และการศึกษาของจันทร์เพ็ญ เหล่ามาลา และปวีณา คนตรง (2547) ที่ได้ศึกษา
การจัดการมูลฝอยในเขตเทศบาลตําบลหนองแสง อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โดยผลการศึกษา
พบว่า เศษอาหาร เป็ นชนิ ดของขยะที่ เกิ ดขึ้ นมากที่ สุ ดต่ อ วั น ความแตกต่ า งของผลการศึ ก ษานี้ อ าจ
เนื่องมาจากพื้นที่ที่เก็ บข้ อมูลมีความแตกต่างกั นของกิ จกรรม อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลาที่มี
สภาพทางสังคมที่มีการซื้อจ่ายที่สะดวก รวดเร็วขึ้น ร่วมกับการมีร้านสะดวกซื้อในชุมชนหลายแห่ง ส่งผล
ให้เกิดขยะที่เป็นถุงพลาสติกขึ้นอย่างมาก ขณะที่รูปแบบการจัดการขยะของประชาชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ
88) ได้มีการคัดแยกเพื่อจัดการกับขยะแต่ละชนิด แต่กลับพบว่า การจัดการขยะหลังการคัดแยกแล้วไม่มี
ความถูกต้อง เช่น การนําขยะพลาสติกและขยะที่ไม่สามารถขายได้มาเผาทั้งในบริ เวณบ้าน และไร่นา
ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษ และสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคในชุมชนได้ ดังนั้นจากประเด็นดังกล่าวจํา
นําไปสู่แนวทางในการลดใช้ ลดให้ และลดรับถุงพลาสติก และขยะอื่น ๆ เช่น กล่องโฟมซึงไม่สามารถย่อย
สลายได้ และเมื่อเผาจะส่งผลต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก
แนวทางในการพั ฒ นาชุ ม ชนต้ น แบบขนาดเล็ ก ในการจั ด การขยะต้ น ทางอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว ม
ประกอบด้วย 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 1) การแต่งตั้งคณะกรรมการการดูแล และติดตามการจัดการขยะ
ของชุมชนหมู่บ้าน 2) การส่งเสริมให้ร้านค้าเข้ามามี ส่วนร่วมในการลดการให้ ถุง และแก้วน้ําพลาสติ ก
รวมทั้ ง ภาชนะบรรจุ อ าหารที่ ย่อ ยสลายยาก 3) การรณรงค์ ไม่ ทิ้ ง หรื อ กํ า จั ด ขยะอั นตรายด้ ว ยตนเอง
กรณีศึกษา หมู่ที่ 3 บ้านตําแย มีความสอดคล้องกับการศึกษาของกนกอร บุญมี และคณะ (2560) ที่ได้
ศึกษาแนวทางการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเป็ด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งผล
การศึกษาได้ แนวทางในการแต่งตั้งคณะกรรมการดูและและติ ดตามการดําเนิ นการจัดการขยะ รวมทั้ง
แนวทางในการรวบรวมขยะอันตรายไว้ในจุดที่หน่วยงานกําหนด และสอดคล้องกับการศึกษาของณั ฏฐา
อิทธิกุล (2554) ที่ได้ศึก ษาการพั ฒนารู ปแบบการจั ดการขยะมู ลฝอยของชุม ชนจอหอนิ มิ ตใหม่ ใ นเขต
เทศบาลตําบลจอหอ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพบว่า แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการขยะ
มูลฝอยในชุ มชนจอหอนิ มิ ตใหม่ คื อ การจัดตั้ งกลุ่ม อาสาสมั ครรั กษาสิ่ ง แวดล้ อ ม การส่ ง เสริ ม การลด
ปริมาณขยะมูลฝอยทุกประเภท และ ส่งเสริมให้ประชาชนนําขยะแปรรูป หรือนํากลับมาใช้ประโยชน์เพิ่ม
มากขึ้น

331

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ประโยชน์ที่ได้รับ
1) ชุมชนได้รับทราบถึงรูปแบบการจัดการขยะที่แตกต่างกันในชุมชนของตนเอง และเกิดการ
แลกเปลี่ยนแนวทางร่วมกัน
2) ชุมชนได้รับทราบถึงรูปแบบการจัดการขยะต้นทางที่ถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่นใจใน
การจัดการขยะได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
3) ชุมชนได้แนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเองเพื่ อ เป็ นต้ นแบบในการจัดการขยะต้ น ทาง
อย่างมีส่วนร่วม
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ชุมชนร่วมด้วยช่วยกันจัดการขยะ : กรณีศึกษาบ้านดอนตูม
ตําบลเหล่า อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

เมตตา เก่งชูวงศ์1
ศรินทร์ ทองธรรมชาติ 2
บทคัดย่อ
การเสริมสร้างให้ชุมชนร่วมด้วยช่วยกันจัดการขยะ เป็นการศึกษาการจัดการขยะแบบมี ส่วนร่วม
ของชุมชน ด้วยวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่ วม (PAR) โดยการดํา เนิ นการประกอบด้ วยนั กศึ กษาของมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ
มหาสารคามชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษา
ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้นําและคนจิตอาสา
ในชุ ม ชนร่ วมเป็ นทั้ ง ผู้ ร่ วมวิ จัย ผู้ร่ วมลงมื อ ปฏิ บัติ และผู้ ร่ วมดํ า เนิ นกิ จกรรม ซึ่ ง ดํ าเนิ นกระบวนการ
ตามลํ า ดั บเป็ นดั งนี้ 1) ศึ กษาสภาพสถานการณ์ การจั ดการขยะของชุม ชน ด้ วยการใช้ ข้อ มู ลทุ ติ ยภู มิ
และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 2) เสริมสร้างอาวุธทางปัญญาและความตระหนักด้วยการอบรมให้
ความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมาย และตรวจสอบ
ผลการเสริมสร้างอาวุธทางปัญญาและความตระหนักด้วยการเก็บข้อมูลความรู้และพฤติกรรมของกลุ่ม
ตัวอย่างในการจัดการขยะ โดยใช้แบบ ทดสอบและแบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 3) นําผลการวิเคราะห์คืน
สู่ชุมชนในเวที การสนทนากลุ่มเพื่อร่วมกั นหาแนวทางในการจัดการขยะตามบริบทเหมาะสมตามหลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) ประเมินผลแนวทางการขับเคลื่อนการร่วมด้วยช่วยกันจัดการขยะของ
คนในชุมชนหมู่ 5 บ้านดอนตูม โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติร้อยละ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1
2

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ประจําหลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ผลการวิจัยเป็นดังนี้
1. สภาพสถานการณ์การจัดการขยะของกลุ่มเป้าหมายก่อนดําเนินโครงการ พบว่า มีลักษณะการ
จัดการเป็นรูปแบบต่างคนต่างจัดการกําจัดขยะของครัวเรือนตนเอง เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบล
เหล่าไม่มีรถเก็บขนรวบรวม โดยกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีการคัดแยกเฉพาะขยะอินทรีย์ไปเลี้ยงสัตว์/ทํา
ปุ๋ยหมักชีวภาพ ส่วนขยะประเภทอื่น ๆ ไม่มีการคัดแยก
2. ผลการศึ ก ษาความรู้ แ ละพฤติ ก รรมในการจั ด การขยะ พบว่ า โดยภาพรวมทั้ ง ความรู้
และพฤติกรรมอยู่ในระดับสูงทั้งก่อนและหลังการอบรม
3. ผลการจั ดเวที ก ารสนทนากลุ่ ม ถอดบทเรี ยนการขั บเคลื่ อ นการมี ส่วนร่ วมของชุมชนในการ
จัดการขยะพบว่า กลุ่มขยะขายได้จะดําเนินการในรูปแบบของกองทุนเพื่อคืนกําไรสู่ทุกครัวเรือน กลุ่มขยะ
ทั่วไปจะกําจัดโดยการฝัง/เผา/ไปทิ้งนอกพื้นที่ กลุ่มขยะอินทรีย์ไปเลี้ยงสัตว์/ทําปุ๋ยหมักชีวภาพ และกลุ่ม
ขยะอันตรายจะให้องค์การบริหารส่วนตําบลเหล่ามารับนําไปกําจัด
คําสําคัญ : การจัดการขยะ, แบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ที่มาและความสําคัญ
จังหวัดมหาสารคามได้ดําเนินการแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชา
รัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ.2559-2560) โดยมีประกาศเมื่ อ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่องการบริ หาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” เป็นวาระสําคัญของจังหวัดประจําปี 2560 (สํานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม, 2560) ซึ่งจังหวัดให้ทุกอําเภอดําเนินการด้วยการกําหนดให้มี
การประกวด “หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด” และ “อําเภอสะอาด” ขึ้น โดยให้ความสําคัญในการสร้างการมี
ส่วนร่วมในการจัด การขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและผลักดันให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ
องค์การบริหารส่วนตําบลเหล่า อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหนึ่งที่ ได้ ให้ความสําคัญและดําเนิ นการในเรื่องดังกล่าวโดยได้ร่วมดํา เนิ นกิ จกรรมการประกวด
“หมู่บ้าน/ชุมชนสะอาด” และ “อําเภอสะอาด” กับทางอําเภอโกสุมพิสัย โดยได้ส่งพื้นที่ “หมู่ 5 บ้าน
ดอนตูม” เป็นพื้นที่ตัวแทนของตําบลเหล่าให้อําเภอโกสุมพิสัยเพื่อเข้าร่วมประกวด แต่จากการลงสอบ
ทานพื้นที่ สํารวจเบื้องต้ นคณะผู้วิจัยพบว่า ชุมชน“หมู่ 5 บ้าน ดอนตูม” ยังไม่มีการจัดการขยะมู ลฝอย
อย่างชัดเจน เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลเหล่าไม่มีรถเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยและกลุ่มชุมชนของ
“หมู่ 5 บ้านดอนตูม” ยังไม่ได้มีการรับรู้จากองค์การบริหารส่วนตําบลเหล่าว่าได้รับการคัดเลือกให้ เป็น
ตัวแทนหมู่บ้านของตําบลในการเข้าร่วมประกวด ทราบเพียงว่าชุมชนบ้านดอนตูม กําลังจะถูกพัฒนาให้
เป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมเนื่องจากมีพื้นที่ติดกับบึงกุยซึ่งบริเวณบึงดังกล่าวจะมีพื้นที่
สาธารณะเพื่อกิจกรรมทางวั ฒนธรรม ดังนั้นเพื่อให้เกิดแนวทางในการจั ดการขยะแบบมี ส่วนร่วมของ
ชุ ม ชนตามหลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง คณะผู้ วิ จั ย ในนามนั ก วิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
มหาสารคาม จึงร่วมกับผู้นําและจิตอาสาของชุมชน รวมทั้งผู้แทนผู้รับผิดชอบประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมของ
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องค์การบริหารส่วนตําบลเหล่าร่วมกันพัฒนาโจทย์วิจัยในการนําองค์ความรู้ด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
มาช่วยในการเสริมสร้างให้ “หมู่ 5 บ้านดอนตูม” เป็นชุมชนต้นแบบการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของ
ตําบลเหล่า
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อให้เกิดการร่วมด้วยช่วยกันจัดการขยะของคนในชุมชนหมู่ 5 บ้านดอนตูม โดยคํานึงถึงบริบท
ที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
การศึกษาครั้งนี้ ได้ดําเนินการศึกษา ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561
รวมระยะเวลา 1 ปี
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคือ ครัวเรือนของประชาชนที่อาศัยอยู่ ในหมู่ 5 บ้านดอนตูม ตําบล
เหล่า อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งตามทะเบียนราษฎร์ปรากฎจํานวน 53 ครัวเรือน แต่จาก
การสํารวจพบว่ามีครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงจํานวน 51 ครัวเรือน
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
การร่วมด้วยช่วยกันจัดการขยะของคนในชุมชนหมู่ 5 บ้านดอนตูมในการศึกษานี้ จะเป็นการ
ดําเนินงานของคนในชุมชนที่ เกี่ยวข้ องกับการลดปริมาณขยะมูลฝอย การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอย
การนํ า ขยะมู ล ฝอยไปใช้ ป ระโยชน์ (บนพื้ น ฐานแนวคิ ด 3Rs : Reduce ลด Reuse ใช้ ซ้ํ า Recycle
(นํ ากลับมาใช้ ใหม่ ) และการนํา ขยะมูลฝอยไปกํ า จั ดอย่ า งเหมาะสมของประชาชนที่ อ าศั ยอยู่ ในหมู่ 5
บ้านดอนตูม ตําบลเหล่า อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ดําเนินวิธีการวิจัยแบบ
ผสมผสานทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)
โดยการดํ า เนิ นการประกอบด้ ว ยนั กศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏมหาสารคามชั้ น ปี ที่ 4 สาขาวิ ชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการ
สิ่งแวดล้อมชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้นําและคนจิตอาสาในชุมชนร่วมเป็นทั้งผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมลงมือปฏิบัติ และผู้ร่วมดําเนินกิจกรรม โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้
1) ศึกษาสภาพสถานการณ์การจัดการขยะของหมู่ 5 บ้านดอนตูม ตําบลเหล่า อําเภอโกสุมพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม ด้วยการใช้ข้อมูลทุติยภูมิและการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ
2) เสริมสร้างอาวุธทางปั ญญาและความตระหนัก ด้ วยการอบรมให้ค วามรู้ความเข้า ใจในการ
จัดการขยะที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมาย และตรวจสอบผลการเสริมสร้างอาวุธ
ทางปัญญาและความตระหนักด้วยการเก็บข้อมูลความรู้และพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในการจัดการขยะ
โดยใช้ แบบทดสอบและแบบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ สถิ ติที่ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ได้แ ก่ ค่ า ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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3) นําผลการวิเคราะห์ความรู้และพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในการจัดการขยะคืนสู่ชุมชนในเวที
การสนทนากลุ่ม เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีบริบทเหมาะสม
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4) ประเมินผลแนวทางการขับเคลื่อนการร่วมด้วยช่วยกันจัดการขยะของคนในชุมชนหมู่ 5 บ้าน
ดอนตูม โดยการจัดเวทีการสนทนากลุ่มถอดบทเรียนผลของการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการขยะ

การจัดมุมคัดแยกขยะในวัด

การคัดแยกขยะถ่านไฟฉาย/แบตฯ

การจัดมุมคัดแยกขยะในครัวเรือน
ภาพที่ 1 การร่วมด้วยช่วยกันจัดการคัดแยกขยะ
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
- สภาพสถานการณ์การจัดการขยะของกลุ่มเป้าหมายก่อนดําเนินโครงการ พบว่า มีลักษณะการ
จัดการเป็นรูปแบบต่างคนต่างจัดการกําจัดขยะของครัวเรือนตนเอง เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบล
เหล่าไม่มีรถเก็บขนรวบรวม โดยกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีการคัดแยกเฉพาะขยะอินทรีย์ไปเลี้ยงสัตว์/ทํา
ปุ๋ยหมักชีวภาพ ส่วนขยะประเภทอื่น ๆ ไม่มีการคัดแยก
- ผลการศึกษาความรู้และพฤติกรรมในการจัดการขยะ พบว่า
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1) ความรู้ในการจัดการขยะอยู่ในระดับสูงทั้งก่อนและหลังการอบรมโดยก่อนการอบรมพบว่า
กลุ่ม ผู้ตอบแบบทดสอบมีความรู้อยู่ในระดับสูงร้อยละ 82.35 และภายหลังการอบรมพบว่ากลุ่ม ผู้ ตอบ
แบบทดสอบมีความรู้อยู่ในระดับสูงร้อยละ 98.04
2) พฤติกรรมในการจัดการขยะพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงทั้งก่อนและหลังการอบรม โดย
ก่อนการอบรมระดับพฤติกรรมการจัดการขยะมีค่าเฉลี่ย (̅ ) 2.41 (S.D. = 0.13) และภายหลังมีค่าเฉลี่ย
(̅ ) 2.76 (S.D. = 0.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ก่อนและหลังการอบรมกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม
ในการจัดการขยะอยู่ในระดับสูงทั้งด้านการลด/คัดแยกขยะมูลฝอยและด้านการนํากลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ สําหรับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยด้านการกําจัดอย่างเหมาะสมนั้ นพบว่าก่อ นการอบรมมี
พฤติกรรมในระดับปานกลางแต่ภายหลังการอบรมมีพฤติกรรมอยู่ในระดับสูง
- เมื่อนําผลการวิเคราะห์ความรู้และพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างในการจัดการขยะคืนสู่ชุมชนใน
เวที ก ารสนทนากลุ่ ม ตั วแทนกลุ่ ม เป้ า หมายได้ เสนอแนวทางการจั ดการขยะชุ มชนด้ ว ยการเริ่ ม ต้ น ให้
ครัวเรือนมีการจั ดมุมคัดแยกประเภทของขยะ และร่วมกันในการเก็บข้อมูลปริมาณขยะแต่ ละประเภท
ที่คัดแยกทุกสัปดาห์เป็นเวลา 3 ครั้งต่อเนื่องเพื่อนําผลไปสู่การจัดการขยะที่มีบริบทเหมาะสมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ผลการปริมาณเก็บข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภทที่คัดแยกพบว่า ขยะขายได้(ขยะรีไซเคิ ล)
แบ่งประเภทย่อยเป็ นกลุ่มพลาสติกมีค่าเฉลี่ย 15.88 กก./ครัวเรือน/เดือน คิดเป็นร้อยละ 54.31 กลุ่ม
กระดาษ มี ค่ า เฉลี่ ย 2.48 กก./ครั วเรือ น/เดื อ น คิ ดเป็ นร้ อยละ 8.48 กลุ่ มโลหะมี ค่า เฉลี่ ย 1.08 กก./
ครัวเรือน/เดือน คิดเป็นร้อยละ 3.69 และกลุ่มแก้วมีค่าเฉลี่ย 8.68 กก./ครัวเรือน/เดือน คิดเป็นร้อยละ
29.69 ขยะทั่วไปมีค่าเฉลี่ย 0.60 กก./ครัวเรือน/เดือน คิดเป็นร้อยละ 2.05 และขยะอันตรายมีค่าเฉลี่ย
0.52 กก./ครัวเรือน/เดือน คิดเป็นร้อยละ 1.78
- ผลการจั ดเวที การสนทนากลุ่ มถอดบทเรี ย นการขั บเคลื่อ นการมี ส่วนร่ วมของชุ ม ชนในการ
จัดการขยะพบว่า กลุ่มขยะขายได้นี้ชุมชนได้เสนอแนวทางให้ดําเนินการในรูปแบบของกองทุนเพื่อคืนกําไร
สู่ทุกครัวเรือน ขยะทั่วไปจะกําจัดโดยการฝัง/เผา/ไปทิ้งนอกพื้นที่ และขยะอันตรายจะให้องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเหล่ามารับนําไปกําจัด
อภิปรายผลการดําเนินงาน
สิ่งที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1) ผลการวิ เคราะห์ ค วามรู้ และพฤติ กรรมของตั วแทนกลุ่ ม เป้ า หมายนั้ น พบว่ า สอดคล้ อ งกั บ
งานวิจัยของสมพงษ์ แก้วประยูร (2558) ซึ่งทําการศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนลัง อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าที่อยู่อาศัย อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน จะมีผลกับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่แตกต่างกัน รวมถึง
ความรู้มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
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2) ผลการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ สามารถเสริมสร้างองค์ความรู้ ช่วยจุดประกายให้คนเกิดการร่วม
ด้วยช่วยกันจัดการขยะในชุมชนหมู่ 5 บ้านดอนตูม อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รวมทั้งได้คนจิต
อาสาในชุมชนที่เข้าร่วมเรียนรู้และร่วมกิจกรรมครัวเรือนคัดแยกขยะตนเอง ผู้นําชุมชนเห็นแนวทางการ
จัดการขยะและสามารถใช้ขยะให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ลดรายจ่าย ซึ่งถือว่าเป็นผลจากกระบวนการเรียนรู้
อันนํามาสู่พลังการพัฒนาชุมชน
3) ผลการดํ า เนินงานต่าง ๆ ที่ให้ นัก ศึ กษาได้ เข้า มาร่ วมเรี ย นรู้ ด้วยนั้ น พบว่า ช่วยให้ เกิ ด การ
เรียนรู้กับนักศึกษานอกเหนือจากหลักทฤษฎีที่เรียนในห้องเรียน ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าร่วมกิจกรรมใน
กระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับตั วนักศึกษาในด้านการประสานงาน
และการที่จะนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาชุมชนตามสายงานวิชาชีพตนได้ สามารถ
เสริม สร้ า งศั ก ยภาพด้า นเนื้ อ หาการเรี ยนรู้ เพิ่ มขึ้ นให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาในส่ วนที่ เป็ นองค์ ความรู้ ข องชุ ม ชน
และองค์กรในพื้นที่ ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนที่มีทั้งที่เป็นความรู้และทักษะที่ผ่านประสบการณ์จากการลงมื อ
ทําจริง
ประโยชน์ที่ได้รับ
การสังเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นจากผลการดําเนินงานวิจัยในมุมมองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถได้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นใน 3 ระดับ (ตามการแบ่งระดับของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย,
2548) ดังนี้
1) ระดับจิตสํานึก : สมาชิกในชุมชนเกิดความตระหนักในการจัดการขยะ โดยพึ่งพาตนเองและ
พึ่ ง พาซึ่ ง กั น และกั น และร่ ว มปรึ ก ษาหารื อ แก้ ไ ขถ้ อ ยที ถ้ อ ยอาศั ย ช่ ว ยเหลื อ กั น ด้ ว ยเหตุ แ ละปั จ จั ย
ความสามารถและศักยภาพของตนเองที่มีอยู่ก่อนคิดจะพึ่งพาหน่วยงานอื่น
2) ระดับปฏิบัติ : มีการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน 4 ขั้น คือ การพึ่งตนเองได้ การอยู่
อย่างพอเพียง การอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร และการอยู่ดียิ่งขึ้นด้วยการเรียนรู้ร่วมกันในการจัดการขยะ
3) ระดับปฏิเวธ (ผลที่เกิดจากการปฏิบัติ) : ความพอเพียงในระดับครอบครัวพบว่า สมาชิกใน
ชุ ม ชนได้ พั ฒ นาชี วิ ต ของตนเองและครอบครั ว ให้ ดี ขึ้ น ด้ ว ยการเริ่ ม จากการสร้ า งนิ สั ย ปลอดขยะไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น ความพอเพียงในระดับชุมชนพบว่า สมาชิกจากแต่ละครอบครัวในชุมชนร่วม
กิจกรรมกันทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมในการจัดการขยะชุมชน และความพอเพียงในระดับสังคม พบว่ามี
การรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนแนวความคิด และร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เกิดเป็นสังคมแห่งความพอเพียงในที่สุด
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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเมืองหงส์
อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

อังศุมา ก้านจักร1
ชมภู่ เหนือศรี1 สุกจิตต์ ภูมิพระบุ1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ศึกษาการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจั ดการขยะ และศึกษาแนวทางในการลดปริมาณขยะมู ลฝอยโดยการมี ส่วนร่วมของ
ชุมชนเทศบาลตําบลเมืองหงส์ อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างคือประชาชน จํานวน
17 หมู่บ้าน กลุ่มตัวอย่าง 333 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามใช้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ การสังเกตและการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
(content analysis)
ผลการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเมืองหงส์ พบว่า มีปริมาณ
ขยะมูลฝอยประมาณ 192.5 ตันต่อเดือน เทศบาลยังไม่มีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ไม่มีถัง
ขยะ ไม่มีรถเก็บขนขยะและไม่มีพื้นที่กําจัดขยะ ให้ชุมชนกําจัดขยะเอง การจัดการขยะในครัวเรือนของ
ชุมชน มีปริมาณขยะประมาณ 2 กิโลกรัมต่อวัน ขยะส่วนใหญ่เป็นขยะย่อยสลายได้ ร้อยละ 47.75 ชุมชน
ไม่มีการคัดแยกขยะ ร้อยละ 54.35 ทิ้งขยะในถังขยะที่มีอยู่ในบ้าน ร้อยละ 39.34 รวบรวมขยะใส่ในถัง
พลาสติก ร้อยละ 53.75 กําจัดขยะโดยวิธีการเผาร้อยละ 60.96 ส่วนผลการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนยังอยู่ในระดับน้อย เนื่องจากประชาชนยังขาดความตระหนักและขาดการมีส่วนร่วมทําให้การ
ดํ าเนิ นงานจึ งไม่ ประสบผลสํ า เร็ จ และแนวทางในการลดปริ ม าณขยะมู ลฝอยของชุ มชนคื อ ให้ แต่ ละ
ครัวเรือนช่วยกันคัดแยกขยะมูลฝอย ให้เทศบาลตําบลจัดหาถังรองรับถังขยะมูลฝอย ส่วนแนวทางของ
เทศบาลตําบลเมืองหงส์คือ ต้องการให้ชุมชนมีความตระหนัก มีส่วนร่วมในการลด คัดแยกและนําขยะ
มูลฝอยไปใช้ประโยชน์ ให้แต่ละชุมชนมีคณะกรรมการดําเนินงานบริหารจัดการจัดขยะมูลฝอย แต่สิ่งที่
เป็นอุปสรรคคือ งบประมาณ บุคลากร รถเก็บขนและสถานที่ในกําจัดขยะมูลฝอย ดังนั้นเทศบาลตําบล
1

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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เมืองหงส์ควรกําหนดมาตรการและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและเสนอในแผนการ
ดําเนินงานในปีต่อไป
คําสําคัญ : การมีส่วนร่วมของชุมชน, การจัดการขยะมูลฝอย
ที่มาและความสําคัญ
ปริ ม าณขยะมู ล ฝอยในชุ ม ชนที่ เพิ่ ม มากขึ้ น โดยขาดการจั ดการที่ เ หมาะสมก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หา
ด้านสิ่งแวดล้ อมที่ ส่ง ผลกระทบต่อ สุ ขภาพของประชาชน (กรมควบคุมมลพิษ, 2544) โดยกฎหมายได้
กํ าหนดให้ อ งค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น มี อํา นาจหน้ าที่ ในการจั ดการขยะมู ลฝอยและสิ่ ง ปฏิ กู ล (กรม
ส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่ น, 2496) และหน้าที่ในการกํา จั ดขยะมูลฝอยยัง ขึ้ นอยู่ กั บองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งระบุไว้ในมาตรา 281 และ 283 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2554) เทศบาลตําบลเมืองหงส์ อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้ อยเอ็ ด มี พื้นที่ รั บผิ ด ชอบทั้ ง หมด 17 หมู่ บ้า น 1,930 ครั วเรื อน (เทศบาลตํ า บลเมื อ งหงส์ , 2560) มี
ปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 192.5 ตันต่อเดือน ซึ่งเป็นข้อมูลจากการคาดการณ์ของจํานวนประชากรใน
พื้นที่ ยังขาดข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง ปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่คื อเทศบาลตํา บลเมืองหงส์ ไม่มีการบริ หาร
จัดการขยะมูลฝอย ไม่มีถังรองรับขยะ ไม่มีรถเก็บขนขยะ และไม่มีพื้นที่ในการกําจัดขยะ ให้แต่ละชุมชน
และแต่ละครัวเรือนจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเอง ชุมชนไม่มีการคัดแยกขยะ มีการนําเอาขยะไปทิ้งในที่
สาธารณะ มี ขยะกระจายในพื้ น ที่ บางครั วเรื อนกํ า จั ดขยะไม่ ถู ก วิ ธี บ้ า งก็ นํา ไปเผา เทกองกลางแจ้ ง
หรือการฝังกลบ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์นโยบายของจังหวัดและเทศบัญญัติของเทศบาล
ตําบลเมืองหงส์ คณะผู้วิจัยจึงได้ทําการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และศึกษาการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน ให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์
จากขยะได้สูง สุด และแก้ไขปั ญหาขยะมู ลฝอยที่ เกิ ดขึ้ นในปั จจุ บันและนํ าผลจากการศึก ษาเป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการวางแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. ศึ ก ษาสภาพปั ญหาการจั ด การขยะมู ล ฝอยในชุ ม ชนของเทศบาลตํ า บลเมื อ งหงส์ อํ า เภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
2. ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเมืองหงส์
อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
3. ศึ กษาแนวทางในการลดปริ ม าณขยะมู ล ฝอยโดยการมี ส่ว นร่ วมของชุ ม ชนเทศบาลตํ า บล
เมืองหงส์ อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
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ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 1 ปี
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ 17 หมู่บ้าน ตําบลเมืองหงส์ อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
การศึกษาศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Research) ประกอบด้วย การวิจัยเชิง
ปริ ม า ณ ( Quantitative Research) แ ละก า ร วิ จั ย เชิ งคุ ณภ า พ (Qualitative Research) โ ด ย มี
วิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
1) พื้นที่ศึกษา คือ 17 หมู่บ้าน ในตําบลเมืองหงส์ อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อสม. ประชาชน 17 หมู่บ้าน ในตําบล
เมืองหงส์ อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 333 ตัวอย่าง
3) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ การสังเกต
และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
4) การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิและ
แบบสอบถาม และข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ การสังเกต และการประชุมเชิงปฏิบัติการ
5) การวิเ คราะห์ ข้ อมู ล ประกอบด้ ว ย ข้ อมู ลเชิ ง ปริ ม าณใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา ได้ แก่ ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
6) ขั้นตอนการดําเนินการศึกษาวิจัย
6.1) ศึกษาสภาพปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอย ประกอบด้วย ข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ปริมาณ และองค์ประกอบแต่ละอย่างของขยะมูลฝอย
6.2) ศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการจั ด การขยะมู ล ฝอย ประกอบด้ ว ย ลงพื้ น ที่
ภาคสนาม สัมภาษณ์ สังเกต กลุ่มตัวอย่าง คือ นายก ปลัด เจ้าหน้าที่ อสม. และชาวบ้าน 17 หมู่บ้านใน
ตําบลเมืองหงส์ อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 333 ตัวอย่าง เกี่ยวกับการจัดการขยะมูล
ฝอยในครั วเรื อ น จั ดประชุม /อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ โดยใช้ ก ระบวนการวางแผนแบบมี ส่ วนร่ วมของชุ ม ชน
และติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติงาน จากนั้นสรุปและรวบรวมคืนข้อมูลสู่ชุมชน
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
1. สภาพปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเมืองหงส์
เทศบาลตําบลเมืองหงส์ อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีปริมาณขยะมูลฝอยจาก
การคาดการณ์ของจํานวนประชากรในพื้นที่ ประมาณ 192.5 ตันต่อเดือน แหล่งกําเนิดขยะ คือ ครัวเรือน
วัด หน่วยงานราชการ (โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเมืองหงส์ )
เทศบาลตําบลเมืองหงส์ ยังไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ ไม่มีถังรองรับขยะมูลฝอย
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ไม่มีรถเก็บขนขยะมูลฝอย และไม่มีพื้นที่ในการกําจัดมูลฝอย ให้แต่ละชุมชนและแต่ละครัวเรือนทําการ
จัดการขยะมูลฝอยเอง ปัญหาคือชุมชนไม่มีการคัดแยกขยะ มีการนําเอาขยะไปทิ้งในที่สาธารณะ ทิ้งที่
หมู่ บ้า นอื่ น มี ขยะในพื้น ที่ บางครั วเรื อ นกํ าจั ด ขยะมู ลฝอยไม่ถู ก วิ ธี บ้ า งก็ นํา ไปเผา เทกองกลางแจ้ ง
หรือการฝังกลบ แต่ส่วนมากกําจัดขยะมูลฝอยโดยการเทกองไว้หน้าบ้านและทําการเผา ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การกําจัดขยะมูลฝอยของชุมชนในเทศบาลตําบลเมืองหงส์
2. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ
มูลฝอยของชุมชนทั้ง 17 หมู่บ้าน จํานวน 333 ครัวเรือน พบว่า 1) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการขยะมูลฝอย ที่ชุมชนมีส่วนร่วมทุกครั้งมากที่สุดคือ ไปร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับขยะมูลฝอยเมื่อเทศบาล
หรือชุมชนมีการนัดประชุมเพื่อพิจารณาหาสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 18.02
และ 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่ชุมชนมีส่วนร่วมทุกครั้งมากที่ สุด
คือกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเผาในบริเวณบ้านเอง คิดเป็นร้อยละ 59.46 และ 3) ด้านการมีส่วนร่วมใน
การลงมือปฏิบัติที่ชุมชนมีส่วนร่วมทุกครั้งมากที่สุดคือให้ความร่วมมือกับเทศบาลในการดําเนินกิจกรรมที่
เป็นการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 39.34 และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมในการได้รับ
ผลประโยชน์ที่ชุมชนมีส่วนร่วมทุกครั้งมากที่ สุดคื อมีรายได้จากการนําขยะมู ลฝอยบางประเภทไปขาย
คิดเป็นร้อยละ 54.05 โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมผลซึ่งได้มาของข้อมูลดังภาพที่ 2

สอบถามข้อมูลจาก ทต.

สอบถามข้อมูลจากชุมชน

ปัญหาขยะ/วิธีกําจัด/แนวทางที่ชุมชนต้องการ

ภาพที่ 2 กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาการวิจัย
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3. แนวทางแนวทางในการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ผู้ วิจั ย ได้ ทํ า การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ การสนทนากลุ่ ม การประชุ ม เชิ ง
ปฏิบัติการ จากตัวแทนชุมชนและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลเมืองหงส์ พบว่า ชุมชนต้องการลดปริมาณ
ขยะมู ลฝอยในครั วเรื อน ให้ แ ต่ละครั วเรื อนช่ วยกั นคั ดแยก ให้เทศบาลจั ดหาถั ง รองรั บถั ง ขยะ ให้ ทุก
หมู่บ้านช่วยกันลดขยะ และให้ชุมชนใช้ถุงผ้าไปตลาด เป็นต้น ส่วนแนวทางที่เทศบาลต้องการคือให้ชุมชน
มีความตระหนัก มีส่วนร่วมในการลด คัดแยก และนําขยะไปใช้ประโยชน์ ให้แต่ละชุมชนมีคณะกรรมการ
ดําเนิ นงานบริ หารจั ด การจั ดขยะมู ลฝอยในระดั บชุมชน ซึ่งนโยบายต่ อ ไปของเทศบาลคื อ เน้ น การลด
คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย สามารถสรุปผล ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ปัญหาขยะมูลฝอยและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ปัญหาขยะมูลฝอย
1. ชุมชนทิ้งขยะไม่เป็นที่ไม่มีการ
คัดแยกขยะมูลฝอย
2. ชุมชนไม่มีการนําขยะกลับมา
ใช้ประโยชน์
3. ไม่มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอย

4. เทศบาลไม่มีถังขยะ ไม่มีรถ
เก็บขน และไม่มีสถานที่กําจัด
ขยะมูลฝอยให้กับชุมชน

แนวทางการแก้ไขปัญหา
- ให้ความรู้เรื่องการกําจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้องในครัวเรือน
- ให้ความรู้และคําแนะนําเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าของขยะ
มูลฝอยและการนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้
- ให้ครัวเรือนดัดแปลงวัสดุที่เหลือใช้เช่น ถังสี ที่บางครัวเรือน
นํามาปฏิบัติอยู่
- รณรงค์ให้ชุมชนตระหนักและมีจิตสํานึกในการลดปริมาณ
ขยะในครัวเรือน
- ให้ความรู้/อบรม เกี่ยวกับการคัดแยกขยะในครัวเรือน
- ให้แต่ละชุมชนมีคณะกรรมการดําเนินงานบริหารจัดการจัด
ขยะมูลฝอยในระดับชุมชน
- เทศบาลกําหนดมาตรการและนโยบายเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชนและเสนอในแผนการดําเนินงานในปี
ต่อไป

อภิปรายผลการดําเนินงาน/ข้อเสนอแนะ
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 1 พบว่า เทศบาลตําบลเมืองหงส์ ยังไม่มีการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยอย่างเป็นระบบ ไม่มีถังรองรับขยะมูลฝอย ไม่มีรถเก็บขนขยะมูลฝอย และไม่มีพื้นที่ในการกําจัดมูล
ฝอย ให้แต่ละชุมชนและแต่ละครัวเรือนทําการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเอง ปัญหาคือชุมชนไม่มีการคัด
แยกขยะ มี การนํา เอาขยะไปทิ้ ง ในที่ สาธารณะ ทิ้ งที่ หมู่ บ้า นอื่ น บางครัวเรื อ นกํ าจั ดขยะโดยการเผา
เทกองกลางแจ้ง หรือการฝังกลบ แต่ส่วนมากกําจัดขยะมูลฝอยโดยการเทกองไว้หน้าบ้านและทําการเผา
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพฤติกรรมของคนในชุมชน และความตระหนักรับผิ ดชอบเรื่องขยะมู ลฝอยที่ ส่ง ผล
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กระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเทศบาลเมืองหงส์ยังไม่มีการส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงการจัดการขยะ
อย่างจริงจังและสม่ําเสมอ
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน 1) ด้านการมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหา 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน 3) ด้านการมีส่วนร่วมใน
การลงมื อ ปฏิ บั ติ และ 4) ด้ า นการมี ส่ว นร่ ว มในการได้ รั บ ผลประโยชน์ อยู่ ในระดั บ น้ อ ย เนื่ อ งจาก
ประชาชนยั ง ขาดความตระหนั ก และขาดการมี ส่ ว นร่ ว มทํ า การดํ า เนิ น งานจึ ง ไม่ ป ระสบผลสํ า เร็ จ
สอดคล้ องกั บการศึ ก ษาของการศึ กษาของ วรุ ต คุ ณสมิ ตปั ญญา (2555) ได้ ศึก ษาการมี ส่วนร่ ว มของ
ประชาชนในการจั ดการขยะมู ล ฝอยเทศบาลเมื อ งบ้ า นบึ ง จั ง หวั ด ชลบุ รี พบว่ า การมี ส่ว นร่ ว มของ
ประชาชนในการจั ด การขยะโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ น้ อ ย ส่ ว นการศึ ก ษาของสุ ร ชั ย พวงงาม (2551)
ได้ทําการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการขยะเทศบาลตําบลเขานิพันธ์ อําเภอ
เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะของประชาชนมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการขยะอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.11
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 3 พบว่า แนวทางในแก้ไขปั ญหาขยะมู ลฝอยของชุมชน คือลด
ปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน ให้แต่ละครัวเรือนช่วยกันคัดแยกขยะมูลฝอย ให้เทศบาลตําบลเมืองหงส์
จัดหาถังรองรับถังขยะมูลฝอย ให้ทุกหมู่บ้านช่วยกันลดปริมาณขยะมูลฝอย ส่วนแนวทางที่เทศบาลตําบล
เมืองหงส์ต้องการ คือ ให้ชุมชนมีความตระหนัก มีส่วนร่วมในการลด คัดแยก และนําขยะมูลฝอยไปใช้
ประโยชน์ แต่สิ่งที่คาดว่าจะเป็นอุปสรรคคือ งบประมาณ บุคลากร รถในการเก็บรวบรวม และสถานที่ใน
กําจัดขยะมูลฝอย ดังนั้นนโยบายต่อไปที่ของเทศบาลตําบลเมืองหงส์คือเน้นการลด คัดแยก และนําขยะ
มูลฝอยไปใช้ ประโยชน์ตั้งแต่ต้นทาง ดังนั้นเทศบาลตํา บลเมืองหงส์ควรกําหนดมาตรการและนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและเสนอในแผนการดําเนินงานในปีต่อไป
ข้อเสนอแนะ คือ เทศบาลตําบลเมืองหงส์ควรนํากิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยเข้าสู่
ชุมชนทุกปีงบประมาณ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในการรับฟังความ
คิดเห็นและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ประโยชน์ที่ได้รับ
ชุ ม ชนได้ วิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยที่ เ หมาะสมตามบริ บ ทของตนเองและสามารถ
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงการจัดการขยะมูลฝอย ให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น โดยใช้กิจกรรมกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง การสร้างจิตสํานึก จิตอาสาให้ต่อเนื่องและยั่งยืน และสามารถ
บริหารจัดการขยะชุมชนได้อย่างเหมาะสม
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โครงการรูปแบบการจัดการขยะเปียกในชุมชน
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลกุดปลาดุกอําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ

วงศ์ผกา พิมพา1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการศึกษาเป็น ผู้นําชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน ของตําบลกุดปลาดุ กโดยเลือกกลุ่มตั วอย่างที่ มีค วาม
สนใจ และเป็นกลุ่มผู้นําของหมู่บ้านจํา นวน 5 หมู่เพื่อเป็นต้ นแบบจาก 12 หมู่ในการในการทดลองได้
ปรับปรุงรูปแบบการจัดการขยะเปียก มาทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหารด้วยวิธีเติมอากาศ ผลการวิจัยพบว่า
ผู้นําชุมชนทั้ง 5 หมู่บ้านมีความพึงพอใจกับรูปแบบการจัดการขยะเปียก และได้ทําการเก็บปริมาณเศษ
อาหารที่เกิดขึ้นในครัวเรือน เป็นเวลา 7 วัน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยการเกิดเศษอาหารในครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่ 0.41
กก./คน/วั น พบว่ า ในวั นที่ 15 ของการทดลองปุ๋ ยจากเศษอาหารที่ หมั ก ได้ มี ค่า ตามมาตรฐานของปุ๋ ย
อินทรีย์ทั้ง ค่า C/N ratio ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ค่าการนําไฟฟ้าและค่า pH จึงสรุป
ได้ว่าสามารถนําปุ๋ยจากถังผลิตปุ๋ยหมักไปใช้ได้ในวันที่ 15
คําสําคัญ : ปุ๋ยหมัก, เศษอาหาร, การมีส่วนร่วม
ที่มาและความสําคัญ
การขยายตั วของชุม ชนเมื องและการเจริญเติ บโตของเศรษฐกิ จ ก่อให้ เกิ ดปั ญหาขยะมู ลฝอย
และสิ่งปฏิกูลเพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในหลายพื้นที่ได้ประสบปัญหาไม่สามารถจัดหาสถานที่กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขาดการบริหาร
จัดการที่ดี ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการที่เหมาะสม และเกิดความขัดแย้งในการดาเนินการ ปัญหา
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จาเป็นจะต้องได้รับการจัดการที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ปัญหาขยายตัวและรุนแรง
ยิ่งขึ้น เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กรมส่งเสริมการ
1

สาขาวิศวกรรมการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ปกครองท้ อ งถิ่ น, 2548) โดยกฎหมายได้กํ า หนดให้ องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ นมี อํา นาจหน้ า ที่ ในการ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลดังนี้ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 กําหนดว่าภายใต้
บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตําบลมีหน้าที่ต้องทําในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ (3) รักษาความสะอาดของ
ถนน หรือทางเดิ นและที่ สาธารณะรวมทั้งการกํ า จั ดมู ลฝอยและสิ่ง ปฏิ กูล” (กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น, 2496)
เพื่อ เป็ นการพั ฒ นาประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการมี ส่ วนร่ วมในการบริหารจั ดการขยะอย่ า ง
ต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนต่อไป โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนศึกษาปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนจาก
การศึกษาพบว่าปัจจุบันตําบลกุดปลาดุกมีวิธีการส่งเสริมการทําปุ๋ยจากเศษอาหารโดยวิธีเทเศษอาหารใส่
ถังปิดฝา และได้ปุ๋ยที่เป็นชนิดน้ํามาใช้ แต่เนื่องจากปุ๋ยที่ทํามีกลิ่นของก๊าซของไฮโดเจนซัลไฟด์ หรือ ก๊าซ
ไข่เน่า ทําให้มีการนําไปใช้ประโยชน์ค่อนข้างยาก

ภาพที่ 1 การนําเศษอาหารมาทําปุ๋ยหมักแบบเดิม(แบบปุ๋ยน้ําไม่เติมอากาศ)
องค์การบริหารส่วนตําบลกุ ดปลาดุ ก จึงเห็นควรจั ดทํา โครงการขั บเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อให้เกิดกระบวนการรูปแบบการจัดการขยะด้านงานวิจัยใน
ด้าน การบริหารจัดการขยะ ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้มีความ
เข้าใจ มีการศึกษาและใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การทํา
เกษตรกรรมทางธรรมชาติ การสร้ า งพลัง อํ า นาจของชุ มชน เพื่ อ การอยู่ ร่วมกั น ของชุ ม ชนอย่ า งสั นติ
และเอื้ออาทรต่อกัน
ปัญหาของการศึ กษาพบว่ า การทํ าจะให้ ค นในชุ ม ชนหั นมาจั ดการเรื่ องขยะเปี ยกในครั ว เรื อ น
จําเป็นต้ องใช้ ความรู้ความเข้า ใจ ร่วมถึงวิธีการในการทํา ปุ๋ ยให้ ได้ ผลจึ ง ต้องมี ตัวแทนของชุ มชนเข้ า มา
เรียนรู้วิธีการและกระบวนการร่วมปรึกษาหารือ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้งานโดยใช้วิธี
พัฒนาต่อยอดการจัดขยะที่เป็นขยะเปียก โดยปรับปรุงรูปแบบเพื่อให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้สะดวก
จากการสรุ ปประเด็ นด้ า นการจั ดการขยะมู ลฝอย ชุ มชนมี ความสนใจในเรื่ อ งของการนํ า เศษ
อาหารมาทําปุ๋ยหมักเพื่อนําไปใช้ทางการเกษตรเนื่องจากมีพื้นฐานการส่งเสริมการทําปุ๋ยจากเศษอาหาร
เป็นทุนเดิมและมีความสนใจพัฒนารูปแบบการผลิตปุ๋ยเพื่อใช้ทางการเกษตรได้
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วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการขยะเปียกสําหรับครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตําบลกุดปลาดุก
อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
การศึกษาครั้งนี้ศึกษาในช่วงเวลาระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 วันที่สิ้นสุด 30 กันยายน 2561
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ม ตัวอย่ า งที่ ใช้ ในการศึ กษา คื อ ผู้ นํา ชุ ม ชน จํ า นวน 5 หมู่ บ้า น จาก 12 หมู่ องค์ การ
บริ หารส่ วนตํ า บลกุ ด ปลาดุ ก อํ า เภอเมื อ ง จัง หวั ด อํา นาจเจริ ญ ได้ มาโดยการคั ด อาสาสมั ครที่ ส นใจ
และสามารถถ่ายทอดในชุมชนต่อไป
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
ประเภทของเครื่องมือใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ กฎหมาย ระเบียบ เอกสารทางวิชาการเพื่อเป็นฐาน
การวิ เคราะห์ และข้ อมู ลปฐมภู มิ ได้ จากแบบสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม เป้ า หมายที่ เกี่ ยวข้ อ ง และแบบสอบถาม
พฤติกรรมในการกาจัดขยะมูลฝอยในชุมชน ชุดถังปุ๋ยหมัก เครื่องชั่งน้ําหนัก
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดําเนินการดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปในการสํารวจพฤติกรรมในการกาจัดขยะมูลฝอย
ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกุดปลาดุก ประกอบด้วย เพศ, อายุ, ศาสนา, สถานภาพ,
ระดับการศึกษา, ขนาดของจานวนสมาชิกในครัวเรือน, อาชีพหลักของครัวเรือน, ระดับรายได้รวมของ
ครัวเรือนต่อเดือน, ลักษณะที่อยู่อาศัย, การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ส่วนที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจเรื่องขยะของประชาชน เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกั บความรู้ ความ
เข้าใจเรื่องขยะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกุดปลาดุก จะมีลักษณะเป็นคาถามแบบ
ปลายปิด ได้แก่ ใช่, ไม่ใช่, ไม่ทราบ เป็นต้น
ส่ ว นที่ 3 พฤติ ก รรมของประชาชนในการการจั ด ขยะเปี ย กในชุ ม ชน ความต้ อ งการลองให้
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ในการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการการ
จัดขยะ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 3 ระดับ ดังนี้
ระดับความสําคัญ
เกณฑ์การให้คะแนน
ปฏิบัติทุกครั้ง
ให้
3 คะแนน
ปฏิบัติบางครั้ง
ให้
2 คะแนน
ไม่เคยปฏิบัติ
ให้
1 คะแนน
แปรผลคะแนนโดยใช้ เ กณฑ์ ก ารแบ่ ง ระดั บ คะแนนอ้ า งอิ ง เกณฑ์ ต ามหลั ก การของบลู ม
(Bloom,1971) โดยแบ่งระดับการปฏิบัติ ออกเป็น 3 ระดับ คือ
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คะแนนร้อยละ 80-100 การปฏิบัติอยู่ในระดับสูง
คะแนนร้อยละ 61-79 การปฏิบัติอยู่ในระดับกลาง
คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 การปฏิบัติอยู่ในระดับต่ํา
2. กิจกรรม เลือกผู้นําชุมชน ทดลองใช้ถังหมักปุ๋ ยขยะเปียกแบบเติมอากาศ ที่พัฒนาขึ้ นเก็บ
ข้อมูลปริมาณขยะเปียกในครัวเรือน ระยะเวลา 7 วัน

ภาพที่ 2 รู ปแบบถังหมักปุ๋ ยแบบเติมอากาศ
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 51 อายุระหว่าง 31-50 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่
จบประถมศึ ก ษา ร้ อ ยละ 40 อาชี พ ส่ ว นใหญ่ เ กษตรกรรม ร้ อ ยละ 33 มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น
5,000-10,000 บาท ประชาชนมี ก ารจั ดการขยะเปี ยกด้ วยวิ ธี ที่มีการส่ง เสริม จากหน่ วยงาน ในระดั บ
ปานกลาง ร้อยละ 65 เลือกตัวแทนผู้นําชุมชน 5 หมู่ 5 ครัวเรือน ทําการเก็บปริมาณเศษอาหารและชั่ง
น้ําหนั ก ครบ 7 วัน ค่าเฉลี่ย การเกิ ดเศษอาหารในครั วเรื อนเฉลี่ ย อยู่ ที่ 0.41 กก./คน/วัน ปุ๋ยจากเศษ
อาหารที่ ห มั ก ได้ มี ค่ า ตามมาตรฐานของปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ ทั้ง ค่ า C/N ratio ปริ ม าณไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส
โพแทสเซียม ค่าการนําไฟฟ้าและค่า pH จึงสรุปได้ว่าสามารถนําปุ๋ยจากถังผลิตปุ๋ยหมักไปใช้ได้ในวันที่ 15

ภาพที่ 3 รู ปแบบถังหมักขยะเปี ยกแบบเดิมและแบบที&พฒ
ั นาขึน*

350

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระฉับ และข้อเสนอแนะ
การส่งเสริมนวัตกรรมการทําปุ๋ยหมักจากเศษอาหารในครัวเรือนพบว่า ตัวแทนชุมชนให้ ความ
สนใจ และปุ๋ยจากเศษอาหารที่ได้มีลักษณะเป็นปุ๋ยที่สามารถน้ําไปใช้ทางการเกษตร และองค์การบริหาร
ส่วนตําบลได้มีการสานต่อการใช้นวัฒกรรม “โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการบริหารจัดการขยะ
ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม”โดยนําล่องที่หมู่บ้านคําบอน หมู่ 4 จํานวน 78 ครัวเรือน
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้การจัดการขยะเปียกให้เป็นปุ๋ยหมักเพื่อใช้ทางการเกษตร
2. ได้นโยบายสารณะในการจัดการขยะเปียกในชุมชน
เอกสารอ้างอิง
การบริหารจัดการขยะ ออนไลน์เข้าถึงได้วันที่ 13 ตุลาคม 2560 http://www.greenleafthai.org
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. การจัดการมูลฝอยในชุมชน. ออนไลน์
เข้าถึงได้ วันที่ 13 ตุลาคม 2560 http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_garbage.html
เจริ ญ ภั สระ . (2540, ธั นวาคม). การมี ส่ วนร่ ว มของประชาชนในการดํ า เนิ น การของรั ฐ . วารสาร
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย. (1) 12, 38
Bloom B.S. (1971). Handbook on Formative and Summative Evaluation of Study of
Leaning. New York: Sciene Press.
Cohen J.M and N.T. Uphoff 1990. “Participation’s Place in Rurul Development
Seeding”.
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การศึกษาความรู้การใช้สารเคมีและการส่งเสริมการลดใช้สารเคมีทางการเกษตร
ของตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

สุชนา วานิช1
ชมภู่ เหนือศรี2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความรู้การใช้สารเคมีในการปลูกพืชของเกษตรกร
ในพื้นที่เทศบาลตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็น
เกษตรกรในตําบลพอกน้อย ได้มาโดยการกําหนดขนาดโดยสูตรทาโร่ ยามาเน่ จํานวน 348 คน เครื่องมือ
ที่ ใช้ ในการเก็ บรวบรวมข้ อ มู ล เป็ น แบบสอบถาม ทํ า การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล โดย สถิ ติพื้ นฐาน ค่ า เฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ 2) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่เทศบาลตําบลพอกน้อย อําเภอ
พรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ลดการใช้สารเคมีในการปลูกพืช โดยกิจกรรมฝึกอบรมความรู้ด้านประเภท
และการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช แนวทางการลดใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช การฝึกปฏิบัติเพาะเลี้ยงเชื้อรา
ไตโครเดอร์มา และการตรวจวัดสารพิษในเลือดการวัดมวลกระดูกให้กับเกษตรกร โดยประเมินผลความ
พึงพอใจหลังการเข้าร่วมการฝึกอบรม
ผลการศึกษาพบว่า
1) ความรู้ของเกษตรกรตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนครในการใช้สารเคมี
กําจัดศัตรูพืช อยู่ในระดับมาก จํานวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 79.31 ระดับมากที่สุด จํานวน 40 คน
คิดเป็นร้อยละ 11.49 และระดับปานกลาง จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20 และในแต่ละด้านมีคนที่
ตอบถู ก ในส่ ว นของก่ อ นการใช้ สารเคมี กํา จั ดศั ตรู พื ช จํ า นวน 298 คน ขณะใช้ สารเคมี กํ า จั ดศั ตรู พื ช
จํานวน 229 และหลังการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช จํานวน 297 คน
2) การส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ลดการ
ใช้สารเคมีในการเกษตร โดยการอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการเพาะเชื้อราไตโครเดอร์มา เพื่อใช้ใน
การป้องกันโรคพืช มีผู้เข้าร่วมอบรมจํานวน 35 คน โดยเป็นเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้กับเทศบาลตําบล
1
2

หลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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พอกน้อยผู้เข้าร่วมโครงการที่ทําการตรวจวัดสารพิษในเลือดมีความเสี่ยง 6 คน และปลอดภัย 9 คน และ
ปกติ 8 คน และมี บางคนที่ ไม่ ได้ รั บการตรวจวั ดสารพิ ษ ในเลื อ ด และมวลกระดู ก อยู่ ในภาสะเสี่ ย งสู ง
จํานวน 3 คน เสี่ยงปานกลางจํานวน 6 คน เสี่ยง จํานวน 2 คน และปกติ จํานวน 9 คน และมีบางคนที่
ไม่ได้รับการตรวจวัดมวลกระดูก จากการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เรื่องประเภทของสารเคมีที่
ใช้ในการกําจัดศัตรูพืช และแนวทางในการลดการใช้สารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช และจากผลการตรวจวัด
สารพิษในเลือดและมวลกระดูกวิทยากรได้ให้คําแนะนําและชี้ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี
ในการกําจัดศัตรูพืชซึ่งส่งผลให้มีสารพิษตกค้างในเลือด และอาจเสี่ยงต่อสุขภาพ เพื่อให้มีสุขภาพร่างกาย
ที่ แ ข็ง แรงสมบู ร ณ์ จึ ง ต้ องช่ วยกั นลดปริ ม าณสารเคมี ที่ ใช้ในการเกษตร โดยมี ค วามพึ ง พอใจหลั ง การ
ฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.6)
คําสําคัญ : ความรู้, การลดใช้สารเคมีทางการเกษตร, ตําบลพอกน้อย
ที่มาและความสําคัญ
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม รายได้ส่วนใหญ่มาจากผลผลิตทางการเกษตรและผลผลิต
ทางการเกษตรยังเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตและการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ
สังคม แต่ในสภาวะปั จจุ บันประเทศไทยกํา ลัง ประสบกั บปั ญหาการเพิ่มขึ้ นของประชากร ทําให้ ค วาม
ต้องการสินค้าทางการเกษตรเพื่อการดํารงชีวิตของประชากรจึงเพิ่มมากขึ้นตามจํานวนประชากรที่เพิ่ม
มากขึ้นด้วย ในขณะที่ความต้องการสินค้าทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น พื้นที่ทางการเกษตรที่มีอยู่อย่ า ง
จํ า กั ดได้ ถู ก นํ า ไปเป็ น พื้ น ที่ ที่ ทํา กิ จ กรรมอย่ า งอื่ น ส่ ง ผลทํ า ให้ พื้ น ที่ ท างการเกษตรลดน้ อ ยลง ทํ า ให้
เกษตรกรพยายามที่จะเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้เพียงพอกับความต้องการ จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
มีก ารพั ฒนาระบบการเกษตรให้ มี คุณภาพและเพิ่ มผลผลิ ต ให้ ม ากขึ้ นในพื้ นที่ ที่ มี อยู่ อย่ า งจํ า กัด ให้ ไ ด้
ผลผลิ ตมากที่ สุ ด วิธีหนึ่ง ที่ นิยมนํ ามาใช้ ในการพั ฒ นาระบบการเกษตร คือ การใช้ สารเคมี เข้ ามาช่ วย
ซึ่งหากเกษตรกรขาดความรู้เรื่องการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธีแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อเกษตรกรเอง รวมทั้ง
เกิดการสะสมในดินและสะสมในพื ช สุดท้ายสารเคมีเหล่านั้นก็จะสะสมในมนุษย์ซึ่งก่อให้ เกิดอันตราย
ในขณะที่เกษตรกรมีการฉีดพ่นสารเคมี ละอองของสารเคมีสามารถที่จะเข้าสู่ร่างกายของเกษตรกรได้
โดยตรง ขณะเดียวกันก็มีโอกาสสะสมในสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่มีการสัมผัสกับอากาศที่ ปนเปื้อนด้วยสารเคมี
เช่น แมลงต่าง ๆ เป็นต้น และที่สําคัญเมื่อสารเคมีมีโอกาสลงสู่แหล่งน้ําจะเกิดการสะสมในห่วงโซ่อาหาร
โดยอันตรายของสารเคมีในห่วงโซ่อาหารจะมีระดับความเป็นพิษสูงขึ้นตามลําดับขั้นของผู้บริโภคขั้นสูงขึ้น
ไปด้ วย (บรรพต ณ ป้ อมเพชร, 2540) จากผลการดํา เนิ นงานของกรมพั ฒ นาที่ ดิน ที่ ผ่า นมา ตั้ ง แต่ ปี
2549-2554 พบว่าการจะ พัฒนาระบบการเกษตรไทยให้ก้าวไปสู่การเกษตรอินทรีย์ได้นั้นค่อนข้างเป็นไป
ได้ยาก แต่การ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการลดใช้สารเคมีทางการเกษตร
หรื อ ทํ า เกษตรปลอดภั ย จากสารพิ ษ นั้ นมี แ นวโน้ ม ที่ เ ป็ น ไปได้ สู ง ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ค่ า นิ ย มในการทํ า
การเกษตรของเกษตรกรไทยในปัจจุบัน และนักวิชาการบางท่านที่ไม่เห็นด้วยกบการทําเกษตร อินทรีย์
แบบสุดโต่ง (สาธิต กาละพวก, 2555)
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เทศบาลตํ า บลพอกน้ อ ย อํา เภอพรรณานิ ค ม จั ง หวั ดสกลนคร มี พื้ นที่ทั้ง หมด 23,437.50 ไร่
หรือ 37.50 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตําบลพอกน้อย มีสภาพพื้นที่ราบ ทางด้าน
ตะวันออกมีความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางน้อยกว่า 180 เมตร ลาดต่ําลงสู่ด้านทิศเหนือของตําบลมี
ความลาดชัน 0-1% พื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นดินเค็ม มีแหล่งน้ําธรรมชาติกระจายอยู่ทั่วไปทุกหมู่ บ้าน
ที่สําคัญ ได้แก่ ลําน้ําอูน ห้วยใต้ ห้วยบึง ห้วยไผ่ หนองผักแพว หนองคงคา และหนองแบน เป็นต้น ได้รับ
น้ําชลประทานเพื่ อ ทํ าการเกษตรตลอดปี จากเขื่ อนชลประทานน้ํ าอู น โดยมีค ลองส่ ง น้ํ าถึ ง ทุ กหมู่ บ้ า น
ข้าวนาปีที่ปลูกเป็นหลัก คือ พันธุ์ กข.6 และพืชอายุสั้นที่ปลูกหลังการทํานา ได้แก่ แตงแคนตาลูป พริก
ถั่วลิสง มะเขือเทศ แตงโม (เทศบาลตําบลพอกน้อย, 2560) ซึ่งการทําการเกษตรของเกษตรกรส่วนใหญ่
ใช้ สารเคมี ทางการเกษตรในการเพาะปลู ก พื ช เทศบาลตํ า บลพอกน้ อ ย อํ า เภอพรรณานิ คม จัง หวั ด
สกลนคร จึงมีนโยบายในการตรวจวั ดคุ ณภาพน้ํ า ประปาและแหล่ ง น้ําใต้ ดิน ของพื้ นที่ เพื่อ ติ ดตามการ
ปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตร โดยบัญญัติไว้ในเทศบัญญัติประจําปี 2561 ในหมวดค่าใช้สอย รวมถึง
เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นความสําคัญในการลดการใช้สารเคมีในแปลงเกษตร ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความรู้การใช้สารเคมีและส่งเสริมการลดใช้สารเคมีทางการเกษตรของตําบลพอก
น้อยอําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรได้นําไปใช้ให้เกิดการเกษตรที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาความรู้การใช้สารเคมีในการปลูกพืชของเกษตรกรในพื้นที่เทศบาลตําบลพอกน้อย
อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่เทศบาลตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
ลดการใช้สารเคมีในการปลูกพืช
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัย ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
กลุ่มเป้าหมาย
ประชากรตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
5.1 การศึกษาความรู้การใช้สารเคมีในการปลูกพืชของเกษตรกรในพื้นที่เทศบาลตําบลพอกน้อย
อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร โดยใช้แบบสอบถาม
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ประชากรในการศึกษา คือ ประชาชนในตําบลพอกน้อย จํานวน 12 หมู่บ้าน 2,704 ครัวเรือน
กลุ่มตัวอย่างได้กําหนดขนาดโดยการใช้สูตรของ Taro Yamane (บุญธรรม กิจปรีดีบริ สุทธิ์,
2542) ตามสูตร
n
=
N
1+N(e2)
เมื่อ
n
= ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N
= จํานวนสมาชิกประชากร
e
= ความคาดเคลื่อนที่กําหนดให้ (เท่ากับ 0.05)
แทนค่าในสูตร =
2,704
1+2,704(0.052)
= 348
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ผู้ ต อบแบบสอบถามเป็ น แบบเลื อ กตอบ (Check List)
ประกอบด้วย 4 ข้อคําถาม เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
ส่วนที่ 2 เป็นคําถามวัดความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืช ตรวจให้คะแนนการตอบ
ตอบถูกให้ 1 คะแนน ตอบผิดให้ 0 คะแนน และกําหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนดังนี้
คะแนน 17-20 หมายถึง ระดับมากที่สุด
คะแนน 13-16 หมายถึง ระดับมาก
คะแนน 9-12 หมายถึง ระดับปานกลาง
คะแนน 5-8 หมายถึง ระดับน้อย
คะแนน 0-4 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) คณะผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทําการวิจัย และได้สร้างแบบสอบถามเพื่อเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัย ดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร บทความ ผลงานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการสร้างเครื่องมือ
2) สร้างเครื่องมือ ตามเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบความถูกต้อง
3) นําแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว มาตรวจสอบก่อนพิมพ์ เพื่อใช้เป็นแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์แล้วนําไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยได้ดําเนินการเก็บข้อมูล รวบรวมแบบสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่าง โดยแยกสัดส่วนจํานวนกลุ่มตัวอย่างตามจํานวนครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้าน
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา แล้วนํามาจัดหมวดหมู่และบันทึกคะแนนแต่ละข้อแต่ละคน
ลงในแบบรหัส (Coding Form) หลังจากนั้นจึงนําไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทาง
สถิติในลักษณะต่าง ๆ โดยการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Method) เพื่ออธิบายข้อมูลพื้นฐาน
ทั่วไปของกลุ่มตั วอย่ าง แนวคิดและข้อ เสนอแนะของกลุ่ม ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 1 และ 2
5.2 การส่ งเสริ ม ให้ เ กษตรกรในพื้ นที่ เทศบาลตํ า บลพอกน้ อ ย อํ า เภอพรรณนานิ ค ม จั ง หวั ด
สกลนคร ลดการใช้ สารเคมี ใ นการปลู ก พื ช โดยการดํ า เนิ น กิ จกรรมส่ ง เสริ ม การลดใช้ ส ารเคมี ด้ ว ย
กระบวนการอบรมให้ค วามรู้ ด้า นประเภทของสารเคมีกํา จั ดศั ตรู พืช ผลกระทบของสารปราบศั ตรู พื ช
แนวทางการใช้ชีววิ ถีเพื่ อลดการใช้ สารเคมี กํา จั ดศั ตรู พืช ทําการตรวจวั ดสารพิษ ในเลื อด และวั ดมวล
กระดูกของผู้เข้าร่วมโครงการ และทําการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
6. สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ผลจากการศึ กษา พบว่ า ความรู้ ข องเกษตรกรตํ า บลพอกน้ อย อํ า เภอพรรณนานิ คม จั ง หวั ด
สกลนครในการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช อยู่ในระดับมาก จํานวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 79.31 ระดับ
มากที่สุด จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 11.49 และระดับปานกลาง จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.20
และในแต่ละด้านมีคนที่ตอบถูก และตอบผิด ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จํานวนคนที่ตอบถูกในแต่ละด้าน
ประเด็นความรู้ด้านการใช้สารเคมี
ตอบถูก
ตอบผิด
ก่อนการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
เฉลี่ย
298
50
คิดเป็นร้อยละ
(85.63)
(14.37)
ขณะใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
เฉลี่ย
229
119
คิดเป็นร้อยละ
(65.80)
(34.20)
หลังการใช้สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
เฉลี่ย
297
51
คิดเป็นร้อยละ
(76.72)
(23.28)
การส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ลดการใช้
สารเคมีในการเกษตร โดยการอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการเพาะเชื้อราไตโครเดอร์มา เพื่อใช้ในการ
ป้องกันโรคพืช มีผู้เข้าร่วมอบรมจํานวน 35 คน โดยเป็นเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้กับเทศบาลตําบลพอก
น้อยผู้เข้าร่วมโครงการที่ทําการตรวจวัดสารพิษในเลือดมีความเสี่ยง 6 คน และปลอดภัย 9 คน และปกติ
8 คน และมีบางคนที่ไม่ได้รับการตรวจวัดสารพิษในเลือด และมวลกระดูกอยู่ในภาสะเสี่ยงสูง จํานวน
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3 คน เสี่ยงปานกลางจํานวน 6 คน เสี่ยง จํานวน 2 คน และปกติ จํานวน 9 คน และมีบางคนที่ไม่ได้รับ
การตรวจวัดมวลกระดูก จากการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เรื่องประเภทของสารเคมีที่ใช้ในการ
กําจัดศัตรูพืช และแนวทางในการลดการใช้สารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช และจากผลการตรวจวัดสารพิษใน
เลือดและมวลกระดูกวิทยากรได้ให้คําแนะนําและชี้ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีในการ
กําจัดศัตรูพื ชซึ่ง ส่ง ผลให้ มีสารพิ ษตกค้างในเลื อด และอาจเสี่ ยงต่ อ สุข ภาพ เพื่อให้มี สุข ภาพร่ างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์ จึงต้องช่วยกันลดปริมาณสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรในปัจจุบันกลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจ
ในการลดใช้สารเคมี โดยมีความพึงพอใจหลังการฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.6)
อภิปรายผลการดําเนินงาน
ความรู้ของเกษตรกรตําบลพอกน้ อ ย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนครในการใช้ สารเคมี
กําจัดศัตรูพืช อยู่ในระดับมาก จํานวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 79.31 แต่ยังมีข้อคําถามที่เกษตรกรตอบ
ผิดเป็นส่วนใหญ่คือ ภาชนะที่บรรจุสารเคมีกําจัดศัตรูพืชควรล้างน้ําหลาย ๆ ครั้งจึงจะสามารถนําไปใช้ได้
โดยข้อนี้ส่วนใหญ่ตอบว่าใช่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรอาจมีการนําภาชนะบรรจุภัณฑ์สารปราบศัตรูพืช
มาใช้โดยทําการล้างภาชนะด้วยน้ําเปล่าซึ่งไม่ปลอดภัย ซึ่งจากการศึกษาของนงนุช ผ่องศรี ฐปนรรฆ์
ฮาบสุวรรณ์ และสาวิ ตรี ม่วงศรี (2558) ทําการศึกษาศั ก ยภาพการพั ฒนาเกษตรอิ นทรี ย์บนพื้ น ที่ สูง :
กรณีศึกษาพื้นที่เกษตรชุมชนชาวกะเหรี่ยง หมู่บ้านตะเพินคี่ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยทําการศึกษาความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูกพืช โดยใช้ตาม
ปริ ม าณที่ แ นะนํ า ในคู่ มื อ ระยะเวลาในการใช้ ส ารเคมี ตั้ ง แต่ อ ดี ต -ปั จ จุ บั น มากกว่ า 6 ปี ขึ้ น ไปซึ่ ง
วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ใช้สารเคมีเพื่อกําจัดหญ้าและวัชพืช รองลงมาเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตและเกษตรกร
ส่วนใหญ่ไม่เคยอบรมเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย์ มีบางคนที่เคยอบรมบ้างแต่ไม่เคยนําระบบเกษตร
อินทรีย์มาใช้ ส่วนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย์อยู่ในระดับต่ํา ซึ่งเรื่องที่มีความรู้มากที่สุดคือรู้ว่าเกษตรกรที่ใช้สารเคมี
ในการเพาะปลูกมักมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังอยู่ตลอดเวลา รองลงมามีความรู้ว่าสารสกัดจากพืชสมุ น ไพร
เช่น สะเดา ข่า ตะไคร้หอม กระเพรา โหระพา สามารถช่วยป้องกันและกําจัดแมลงได้ และเรื่องที่ ไม่มี
ความรู้มากที่สุด คือเรื่องผลผลิตที่ได้จากการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์มีราคาถูกกว่าผลผลิตที่ได้จาก
การเพาะปลูกโดยใช้สารเคมี รองลงมาคือการเพาะปลูกพืชโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและระยะยาว
จะทําให้ได้ผลผลิตลดลง อย่างไรก็ตามจากการศึกษาครั้งนี้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องถึงแม้เกษตรกรจะมี
ความรู้ในระดับต่ําหรือสูงก็ยังมีการปฏิบัติที่ยังไม่ถูกต้องในการใช้สารเคมีทางการ ซึ่งอาจมาจากความมัก
ง่าย ยึดหลักความสะดวกเป็นหลัก ไม่ได้คํานึงถึงผลที่ตามมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเร่งการส่งเสริม
และสร้างแนวทางที่เหมาะสมในการใช้สารเคมีทางการเกษตรให้กับเกษตรกรอย่างทั่วถึง และสม่ําเสมอ
การส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ลดการใช้
สารเคมีในการเกษตร โดยการอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการเพาะเชื้อราไตโครเดอร์มา เพื่อใช้ในการ
ป้องกันโรคพืช กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจในการลดใช้สารเคมี โดยมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยการให้ความรู้ด้านการลดใช้สารเคมี และการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งที่
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สําคัญที่ควรดําเนินการให้กับเกษตรกร ดังเช่น การศึกษาของกิติศักดิ์ จักราชัย (2555) ศึกษาการรับสัมผัส
สารเคมีทางการเกษตรในเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพื้ นที่ตํา บลบ้านแม่ ใส อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่า
ประชากรในพื้นที่มีความเสี่ยงในการได้รับสารเคมี เข้าสู่ร่างกายอยู่ ในระดับเสี่ ยงร้อยละ 66 และอยู่ ใน
ระดับไม่ปลอดภัยร้อยละ 14.5 หลังจากการให้ ความรู้แก่เกษตรกรพบว่า มีการปฏิบัติใช้ อุปกรณ์ป้องกัน
ตนเองขณะใช้สารเคมีทางการเกษตรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยใช้สารชีวภาพทดแทน
ข้อเสนอแนะ
ผลจากการวิ จัยวั ตถุ ประสงค์ ที่ พบว่ า เกษตรกรยั ง ขาดความรู้ ค วามเข้า ในในเรื่ อ งของการใช้
สารเคมี รวมไปถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรดําเนินการ ดังนี้
เทศบาลตําบลนาพอกน้อยควรให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องของผลกระทบจากการใช้สารเคมี
ทางการเกษตรเพื่อให้เกษตรได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการลดใช้สารเคมี และควรส่งเสริมให้มี
ฟาร์มตัวอย่างเพื่อกระตุ้นให้เกษตรเห็นข้อดีของการลดใช้สารเคมี
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ทราบระดับความรู้การใช้สารเคมีในการปลูกพืชของเกษตรกรในพื้นที่เทศบาลตําบลพอกน้อย
อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
2. เกษตรกรในพื้นที่เทศบาลตําบลพอกน้อย อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร มีแนวทางลด
การใช้สารเคมีในการปลูกพืช เช่น การใช้เชื้อราไตโครเดอร์มาในการลดการเกิดโรคในพืช
3. เทศบาลตํ า บลพอกน้ อ ยมี แ นวทางส่ ง เสริ ม การลดใช้ ส ารเคมี ข องเกษตรกรที่ เ หมาะสม
และหลากหลาย เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เป็นต้น
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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดและคัดแยกขยะในครัวเรือนของชุมชน
ตําบลโคกล่าม อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

อังศุมา ก้านจักร1
ชมภู่ เหนือศรี1 สุกจิตต์ ภูมิพระบุ1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย ศึกษาการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจั ดการขยะ และศึกษาแนวทางในการลดปริมาณขยะมู ลฝอยโดยการมี ส่วนร่วมของ
ชุมชนเทศบาลตําบลโคกล่าม อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนหมู่ 8
บ้านหนองครอง จํานวน 131 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามใช้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ การสังเกตและการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)
ผลการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลโคกล่าม พบว่า มีปริมาณขยะ
มูลฝอยประมาณ 202 ตันต่อเดือน เทศบาลยังไม่มีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ไม่มีถังขยะ ไม่มี
รถเก็บขนขยะและไม่ มีพื้ นที่ กํา จั ดขยะ ให้ชุมชนกํา จั ดขยะเอง การจัดการขยะในครัวเรือ นของชุม ชน
มีปริมาณขยะประมาณ 2 กิโลกรัมต่อวัน ขยะส่วนใหญ่เป็นขยะย่อยสลายได้ ร้อยละ 34.35 ชุมชนไม่มี
การคั ดแยกขยะ ร้ อ ยละ 58.78 ทิ้ง ขยะในถั ง ขยะที่ มีอ ยู่ ใ นบ้ า น ร้ อ ยละ 51.14 รวบรวมขยะใส่ ใ นถั ง
พลาสติก ร้อยละ 41.22 กําจัดขยะโดยวิธีการเผา ร้อยละ 51.14 ส่วนผลการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนยังอยู่ในระดับน้อย และภายหลังจากการดําเนินการชุมชนมีส่วนร่วมในระดับมาก และแนวทาง
ในการลดปริมาณขยะมู ลฝอยของชุมชนคื อ ให้แต่ละครัวเรือนช่วยกั นคั ดแยกขยะมู ลฝอย ให้เทศบาล
ตําบลจัดหาถังรองรับถังขยะมูลฝอย ส่วนแนวทางของเทศบาลตําบลเมืองโคกล่ามคือต้องการให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน ให้ชุมชนเห็นมูลค่าของขยะมูลฝอยที่ได้จากการคัด
1

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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แยกและสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นต่อไปคือชุมชนต้นแบบลดการใช้ถุงพลาสติก ดังนั้นเทศบาลตําบลโคกล่าม
ควรกํ า หนดมาตรการและนโยบายเกี่ ย วกั บ การจั ด การขยะมู ล ฝอยในชุ ม ชนและเสนอในแผนการ
ดําเนินงานในปีต่อไป
คําสําคัญ : การมีส่วนร่วมของชุมชน, การจัดการขยะมูลฝอยมูลฝอยในครัวเรือน
ที่มาและความสําคัญ
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยนับวันจะเพิ่มภาระให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทบทุกแห่ง
ทั่วโลก เนื่องจากปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นตามจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี อีกทั้งหน่วยงาน
ของรัฐยั ง ขาดแคลนงบประมาณและบุ ค ลากรในการดํ าเนิ นการกํา จั ดขยะมู ลฝอยอย่า งถูกวิ ธี แต่การ
จัดการปัญหาด้านขยะมูลฝอยเป็นงานที่ซับซ้อน ต้องอาศัยความสมดุลกันระหว่างทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จํากัด งบประมาณ ความรู้ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้สามารถบริหารจัดการปัญหาขยะมูลฝอยใน
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (วิลาศ นิติวัฒนานนท์ และคณะ, 2559) โดยเทศบาลตําบลโคกล่าม อําเภอ
จตุรพัก ตรพิมาน จังหวั ดร้ อ ยเอ็ ด มีพื้นที่รั บผิ ดชอบ 16 หมู่บ้าน 1,880 ครัวเรือน ปัจจุบันยั งไม่ มี การ
บริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ไม่มีถังขยะ ไม่มีรถเก็บขนขยะ ไม่มีพื้นที่ในการกําจัดขยะ ให้ชุมชนหรือ
ครัวเรือนทําการจัดการขยะเอง บ้างก็ทิ้งตามถนนตามที่สาธารณะ บางครัวเรือนกําจัดขยะโดยวิธีการเผา
การเทกองกลางแจ้ง การฝังกลบ หรือแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละครัวเรือน ปริมาณขยะมูลฝอยจาก
การคาดการณ์ จํา นวนประชากร มี ประมาณ 0.91 กรั มต่ อคนต่ อวั น หรือ ประมาณ 202 ตั นต่ อ เดื อ น
ซึ่งเป็นเพี ยงการคาดการณ์ ยังขาดข้อมู ลปริ มาณขยะมู ลฝอยที่ เกิ ดขึ้ นจริง ดังนั้นเพื่ อให้ สอดคล้ องกั บ
ยุทธศาสตร์นโยบายของจังหวัดและเทศบัญญัติของเทศบาลตําบลโคกล่าม ผู้วิจัยจึงได้ทําการศึกษาเพื่อหา
แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือนของเทศบาลตําบลโคกล่าม อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะในครัวเรือน เพื่อนําผลจากการศึกษา
เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของชุมชนตําบลโคกล่าม อําเภอ
จตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนของชุมชนตําบลโคก
ล่าม อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
3. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนตําบลโคกล่าม
อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 1 ปี
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กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่ หมู่ 8 บ้านหนองคลอง ตําบลโคกล่าม อําเภอจตุรพักพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
การศึ ก ษาศึ ก ษาวิ จัย นี้ เ ป็ น การวิ จั ย แบบผสมผสาน (Mix Research) ประกอบด้ ว ยการวิ จั ย
เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) และการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยมี
วิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
1) พื้นที่ศึกษา คือ หมู่ 8 บ้านหนองคลอง ตําบลโคกล่าม อําเภอจตุรพักพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อสม. ประชาชน หมู่ 8 บ้านหนองคลอง
ตําบลโคกล่าม อําเภอจตุรพักพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 131 ตัวอย่าง
3) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ การสังเกต
และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
4) การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ แบบสอบถาม
และข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ การสังเกต และการประชุมเชิงปฏิบัติการ
5) การวิเ คราะห์ ข้ อมู ล ประกอบด้ ว ย ข้ อมู ลเชิ ง ปริ ม าณใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา ได้ แก่ ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
ขั้นตอนการดําเนินการศึกษาวิจัย
6.1) ศึกษาสภาพปั ญหาในการจัดการขยะมูลฝอย ประกอบด้วย ข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับ สภาพ
ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ปริมาณ และองค์ประกอบแต่ละอย่างของขยะมูลฝอย
6.2) ศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย ประกอบด้วย ลงพื้นที่ภาคสนาม
สัมภาษณ์ สังเกต กลุ่มตัวอย่าง คือ นายก รองนายก เจ้าหน้าที่ อสม. และชาวบ้าน หมู่ 8 บ้านหนองคลอง
ตําบลโคกล่าม อําเภอจตุรพักพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 131 ตัวอย่าง เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
ในครั ว เรื อ น จั ด ประชุ ม /อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ โดยใช้ ก ระบวนการวางแผนแบบมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
และติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติงาน
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
1. สภาพปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลโคกล่าม
เทศบาลตําบลโคกล่าม อําเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีปริมาณขยะมูลฝอยจากการ
คาดการณ์ของจํานวนประชากรในพื้นที่ ประมาณ 202 ตันต่อเดือน ประมาณ 0.91 กรัมต่อคนต่อวั น)
เทศบาลตําบลโคกล่าม ยังไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ ไม่มีถังรองรับขยะมูลฝอย
ไม่มีรถเก็บขนขยะมูลฝอย ไม่มีพื้นที่ในการกําจัดมูลฝอย ให้แต่ละครัวเรือนทําการจัดการขยะมูลฝอยเอง
ปัญหาคื อชุ ม ชนไม่ มี การคัดแยกขยะ มีการนําเอาขยะไปทิ้ งที่ อื่น บางครัวเรื อนกํา จั ดขยะโดยการเผา
เทกองกลางแจ้ง หรือการฝังกลบ แต่ส่วนมากกําจัดขยะมูลฝอยโดยการเทกองไว้หน้าบ้านและทําการเผา
ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 การกําจัดขยะมูลฝอยของชุมชนในเทศบาลตําบลโคกล่าม
2. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูล
ฝอยของชุมชนหมู่ 8 บ้านหนองครอง จํานวน 131 ครัวเรือน พบว่า 1) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจั ดการขยะมู ล ฝอย ที่ ชุม ชนมี ส่ ว นร่ วมทุ ก ครั้ ง มากที่ สุด คื อ ไปร่ วมให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ขยะมู ล ฝอย
เมื่อเทศบาลหรือชุมชนมีการนัดประชุมเพื่อพิจารณาหาสาเหตุของปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน คิดเป็น
ร้ อ ยละ 48.09 และ 2) ด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มในการลดปริ ม าณขยะมู ล ฝอยในครั ว เรื อ นที่ ชุ ม ชนมี
ส่วนร่วม ทุกครั้งมากที่สุดคือกําจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีการเผาในบริเวณบ้านเอง คิดเป็นร้อยละ 73.28
และ 3) ด้านการมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติที่ชุมชนมีส่วนร่วมทุกครั้งมากที่สุดคือมีส่วนร่วมกับเทศบาล
ในการเข้าอบรมเสริมสร้างความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 45.04
และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ที่ชุมชนมีส่วนร่วมทุกครั้งมากที่สุดคือมีส่วนร่วมในการ
ทําให้ชุมชนสะอาดขึ้น คิดเป็นร้อยละ 46.56 โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมผลซึ่งได้มาของข้ อมู ล
ดังภาพที่ 2 และภาพที่ 3

สอบทานข้อมูลจาก ทต.

สอบทานข้อมูลจากชุมชน

ปัญหาขยะ/วิธีกําจัด/แนวทางที่ชุมชน
ต้องการ

ภาพที่ 2 กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาการวิจัย

ให้ความรู้คัดแยกขยะ

การทําน้ําหมักจากขยะเปียก

ผลการมีส่วนร่วมของชุมชน

ภาพที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย
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3. แนวทางแนวทางในการลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบัติการ
จากตัวแทนชุมชนและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลโคกล่าม พบว่า ชุมชนอยากมีถังเก็บรวบรวมขยะที่เป็น
สัดส่วน มีถังแยกขยะภายในหมู่บ้านตามคุ้มต่าง ๆ มีที่เก็บรวบรวมขยะอันตรายและกําจัดถูกวิธี ให้แต่ละ
ครัวเรือนช่วยลดปริมาณขยะ ช่วยกันทําความสะอาดครัวเรือนของตนเอง ให้เทศบาลนําถังขยะมาให้ทิ้ง
และให้เทศบาลจัดเก็บขยะให้ เป็นต้น ส่วนแนวทางที่เทศบาลตําบลโคกล่ามต้องการให้ชุมชนลดปริมาณ
ขยะมูลฝอยโดยเริ่มตั้งแต่ครัวเรือน เพราะถ้ามีถังขยะ มีรถเก็บขนขยะ หรือมีพื้นที่กําจัดขยะ จะยิ่งต้องใช้
งบประมาณเป็นจํานวนมากและปริมาณขยะก็ไม่ลดลง โดยให้ชุมชนมีจิตสํานึกมีความตระหนัก มีส่วนร่วม
ในการลด คัดแยก และนําขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ โดยเทศบาลตําบลโคกล่ามจะรณรงค์ส่งเสริมให้กับ
ชุมชนอื่นๆ ทั้งนี้นโยบายต่อไปที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลโคกล่ามคือ ชุมชน
ต้นแบบลดการใช้ถุงพลาสติก เน้นการลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรื อน
และการให้ครัวเรือนมองเห็นคุณค่าของขยะมูลฝอยที่สามารถนํามาขายและเพิ่มรายได้ และให้ชุมชนลด
การใช้พลาสติก
อภิปรายผลการดําเนินงาน/ข้อเสนอแนะ
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 1 พบว่า เทศบาลตําบลโคกล่าม ยังไม่มีการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยอย่างเป็นระบบ ไม่มีถังรองรับขยะมูลฝอย ไม่มีรถเก็บขนขยะมูลฝอย และไม่มีพื้นที่ในการกําจัดมูล
ฝอย ให้แต่ละชุมชนและแต่ละครัวเรือนทําการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเอง ปัญหาคือชุมชนไม่มีการคัด
แยกขยะ บางครัวเรือนกําจัดขยะโดยการเผา เทกองกลางแจ้ง หรือฝังกลบ แต่ส่วนมากกําจัดขยะมูลฝอย
โดยการเทกองไว้ ห น้ า บ้ า นและทํ า การเผา ทั้ ง นี้อ าจเป็ นเพราะพฤติ ก รรมของคนในชุม ชนและความ
ตระหนักรับผิดชอบรวมทั้งเทศบาลตําบลโคกล่าม ยังไม่มีการส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงการจัดการขยะ
อย่างจริงจังและสม่ําเสมอ ดังนั้นเทศบาลจึงอยากส่งเสริมให้ชุมชนเห็นคุณค่าของขยะที่สามารถนํามาขาย
ได้ โดยให้ลดปริมาณขยะตั้งแต่ครัวเรือน ถ้าครัวเรือนคัดแยกขยะตั้งแต่ ต้นทางปริมาณขยะก็จะลดลง
และแนวทางต่ อไปที่ เทศบาลตํา บลโคกล่ า มอยากดํ า เนิ นการคื อการสร้ า งชุ ม ชนต้ นแบบในการลดใช้
พลาสติก
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน 1) ด้านการมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหา 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน 3) ด้านการมีส่วนร่วมใน
การลงมือปฏิบัติ และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์ โดยสรุปอยู่ในระดับน้อยแต่ภายหลัง
จากการดําเนินการ พบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมต่อการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน อยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับการศึกษาของ ปภาวรินท์ นาจําปา (2557) ได้ทําการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลตําบลคลองใหญ่ อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พบว่า โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ ชานน ฮุ่ยสกุล (2550) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน
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เทศบาลนครยะลาในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครยะลา อําเภอเมือง จังหวัดยะลา พบว่าใน
ภาพรวมกลุ่มตัวอย่าง มีส่วนร่วมในระดับมาก และการศึกษาของ ประพฤกษ์ นิลโมทย์ (2550) ได้ศึกษา
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตาบลยี่งอ อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย ในระดับมาก ซึ่งในความเห็นของ
ผู้วิจัยเห็ น ว่าการที่ ชุมชนและเทศบาลตํา บลโคกล่ ามมี ส่วนร่วมมาก เนื่องจากในแต่ ละชุมชนจะมี ผู้ นํา
หมู่บ้านในการติดต่อประสานงานและดําเนินการ ซึ่งผู้นําและผู้บริหารมีความเข็มแข็งในการดําเนินงานจึง
ทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมมาก แต่ทั้งนี้เทศบาลตํา บลโคกล่า มควรมี นโยบายส่ง เสริมให้ ชุมชนเข้า มามี
ส่วนร่วมในด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ขั้นตอนการร่างเทศบัญญัติจนถึงขั้นตอนการติดตามประเมินผลและควร
มีการประเมินความพึงพอใจของโครงการที่ทางเทศบาลได้ดําเนินการจัดทําขึ้น
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 3 พบว่า แนวทางในแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชน คือชุมชน
อยากมีถังเก็บรวบรวมขยะที่เป็นสัดส่วน มีถังแยกขยะภายในหมู่บ้านตามคุ้มต่าง ๆ มีที่เก็บรวบรวมขยะ
อันตรายและกําจัดถู กวิ ธี ให้แต่ละครัวเรือนช่วยลดปริมาณขยะ ช่วยกันทําความสะอาดครัวเรือ นของ
ตนเอง ให้เทศบาลนําถังขยะมาให้ทิ้ง และให้เทศบาลจัดเก็บขยะให้ เป็นต้น ส่วนแนวทางที่เทศบาลตําบล
ต้องการคือให้ชุมชนลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยเริ่มตั้งแต่ครัวเรือน เพราะถ้ามีถังขยะ มีรถเก็บขนขยะ
หรือมีพื้นที่กําจัดขยะ จะยิ่งต้องใช้งบประมาณเป็ นจํานวนมากและปริมาณขยะก็ไม่ลดลง โดยเทศบาล
ตําบลจะรณรงค์ส่งเสริมให้กับชุมชนอื่น ๆ ดังนั้นเทศบาลตําบลโคกล่ามควรกําหนดมาตรการและนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนและเสนอในแผนการดําเนินงานในปีต่อไป
ข้อเสนอแนะ คือ เทศบาลตําบลเมืองหงส์ควรนํากิจกรรมเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยเข้าสู่
ชุมชนทุกปีงบประมาณ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในการรับฟังความ
คิดเห็นและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ประโยชน์ที่ได้รับ
ชุ ม ชนได้ วิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยที่ เ หมาะสมตามบริ บ ทของตนเองและสามารถ
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงการจัดการขยะมูลฝอย ให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น โดยใช้กิจกรรมกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง การสร้างจิตสํานึก จิตอาสาให้ต่อเนื่องและยั่งยืน และสามารถ
บริหารจัดการขยะชุมชนได้อย่างเหมาะสม
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การจัดการขยะที่ต้นทางโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

อัครพงศ์ วงศ์พัฒน์1
อังศุมา ก้านจักร2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและศึกษาการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการขยะที่ต้นทางของชุมชนตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
กลุ่มตัวอย่างคือประชาชน หมู่ 10 จํานวน 134 ครัวเรือน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามใช้เก็บข้ อมู ล
เชิงปริมาณ และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ การสังเกตและการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
ผลการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.แพง คือ ปริมาณขยะในชุมชน
เพิ่มมากขึ้น อบต.แพง ยังไม่มีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ มีถังรองรับขยะประเภทใบเดี ยว
มีรถเก็บขนขยะ 1 คัน มีพื้นที่กําจัดขยะแต่กํา จั ดขยะไม่ถู กวิธี มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 5.4 ตัน
ต่อวัน อัตราการทิ้งขยะเฉลี่ย 0.58 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ประเภทขยะที่พบคือเศษอาหารร้อยละ 61.0
พลาสติกร้อยละ 21.0 เศษผ้า/เสื้อผ้าร้อยละ 5.4 กระดาษร้อยละ 4.8 ของเสียอันตรายร้อยละ 4.1 แก้ว
ร้ อยละ 1.3 ไม้ ร้อ ยละ 1.4 และโลหะร้ อ ยละ 0.9 การจั ดการขยะเริ่ ม ตั้ ง แต่ ครั ว เรื อ น มี ปริ มาณขยะ
ประมาณ 2 กิโลกรัมต่อวัน ขยะส่วนใหญ่เป็นขยะย่อยสลายได้ ร้อยละ 54.48 มีการคัดแยกขยะร้อยละ
52.91 ทิ้งในถังขยะหน้าบ้าน ร้อยละ 55.97 และให้ อบต. นําไปกําจัดให้ ร้อยละ 80.60 ส่วนผลการศึกษา
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดขยะที่ต้นทาง พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนส่วนมาก
อยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 2.40 ด้านที่ชุมชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางคือด้านการมีส่วนร่วมในการ
1
2

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
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ดําเนินการ ร้อยละ 2.69 และการมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์จากการคัดแยกขยะ ร้อยละ 2.55
ส่วนด้านการมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมในการติดตามประเมิลผลการจัดการขยะในชุมชนมีน้อย
สรุปผลการดําเนินงานก่อนและหลังพบว่าปริมาณขยะที่ อบต.แพง ต้องเข้าไปเก็บขนในชุมชนมีปริมาณ
ลดลง โดยได้ลดเที่ ยวเก็บขนขยะเหลื อเพียงสัปดาห์ ละ 1 ครั้ง จากที่เคยเก็บขนขยะสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
เนื่องจากไม่มีขยะและไม่คุ้มค่าน้ํามัน
คําสําคัญ : การจัดการขยะที่ต้นทาง, การมีส่วนร่วมของชุมชน
ที่มาและความสําคัญ
ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนที่เพิ่มมากขึ้นโดยขาดการจัดการที่เหมาะสม ก่อให้เกิดปัญหาด้ าน
สิ่งแวดล้อม เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนในชุมชน (ธงชัย ทองทวี, 2553) และเป็นภาระต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมและกําจัดขยะมูลฝอย (กรมควบคุมมลพิษ, 2552) กําหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (กรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่ น,
2496) โดยองค์การบริหารส่วนตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่รับผิดชอบ 16
หมู่บ้าน 2,331 ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น 9,205 คน ปัจจุบัน อบต.แพง ประสบปัญหาปริมาณขยะ
มูลฝอยที่ เพิ่มมากขึ้ น เนื่องจากยั งไม่มี การบริ หารจั ดการขยะมูลฝอยอย่างเป็ นระบบ มีถังรองรั บขยะ
ประเภทใบเดียว มีรถเก็บขนขยะ 1 คัน ชํารุดบ่อย ประชาชนไม่เห็นคุณค่าของขยะ ไม่มีการคัดแยกขยะ
ทิ้งขยะรวมทุกประเภทในถังใบเดียว คุ้นชินกับการให้ อบต.แพง จัดเก็บและขนส่งไปยังพื้นที่กําจัดขยะ
ซึ่งไม่มีกําแพงล้อม เป็นที่สาธารณะ กําจัดโดยวิธีการเทกองกลางแจ้ง หรือการฝังกลบแบบไม่ถู ก หลั ก
สุขาภิบาล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแพง กล่าวว่า ถ้าปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น อบต.แพง
จะประสบปัญหาการบริหารจัดการที่รุนแรงมากขึ้น ตั้งแต่ปัญหาด้านงบประมาณ ระบบรวบรวม การเก็บ
ขน และสถานที่กําจัด อบต.แพง จึงให้ความสําคัญกับการลดปริมาณขยะที่ต้นทาง ตั้งแต่ระดับครัวเรือน
ซึ่งเป็นแนวทางที่จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน ที่สําคัญประชาชนและ อบต.แพง ยังขาดการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยร่วมกัน ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์นโยบายของจัง หวั ด
และเทศบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตําบลแพง คณะผู้วิจัยจึงได้ทําการศึกษาสภาพปัญหาการจัดการ
ขยะมูลฝอยและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง เพื่อลดปริมาณขยะ
ของชุมชน ตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาการจั ดการขยะมูลฝอยในชุมชนขององค์การบริ หารส่ วนตํา บลแพง
อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการมี ส่วนร่ วมของชุ มชนในการจัดการขยะมู ลฝอยที่ ต้นทางของชุ ม ชน
องค์การบริหารส่วนตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
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ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 1 ปี
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนในพื้นที่หมู่ 10 บ้านหนองโก ตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
การศึกษาศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Research) ประกอบด้วย การวิจัยเชิง
ปริ ม า ณ ( Quantitative Research) แ ละก า ร วิ จั ย เชิ งคุ ณภ า พ (Qualitative Research) โ ด ย มี
วิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้
1) พื้นที่ศึกษา คือ หมู่ 10 บ้านหนองโก ตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
2) ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ าง คื อ ผู้ บริ หาร เจ้ า หน้า ที่ ข ององค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํ า บลแพง
ประชาชน หมู่ 10 บ้านหนองโก ตําบลแพง อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จํานวน 134 ครัวเรือน
3) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ การสังเกต
และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
4) การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิและแบบสอบถาม
และข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ การสังเกต และการประชุมเชิงปฏิบัติการ
5) การวิเ คราะห์ ข้ อมู ล ประกอบด้ ว ย ข้ อมู ลเชิ ง ปริ ม าณใช้ ส ถิ ติ เชิ ง พรรณนา ได้ แก่ ร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)
6) ขั้นตอนการดําเนินการศึกษาวิจัย
6.1) ศึกษาสภาพปัญหาในการจั ดการขยะมู ลฝอย ประกอบด้ วย ข้อมูลทุ ติยภู มิเกี่ ยวกั บ
สภาพปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ปริมาณ และองค์ประกอบแต่ละอย่างของขยะมูลฝอย
6.2) ศึ ก ษาการมี ส่ วนร่ ว มของชุ ม ชนในการจั ด การขยะมู ล ฝอย ประกอบด้ ว ย ลงพื้ น ที่
ภาคสนาม สัมภาษณ์ สังเกต กลุ่มตัวอย่าง คือ นายก เจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านหมู่ 10 บ้าน
หนองโก 134 ครัวเรือน เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน จัดประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติ โดยใช้
กระบวนการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน และติดตาม/ประเมินผลการปฏิบัติงาน จากนั้นสรุปและ
รวบรวมคืนข้อมูลสู่ชุมชน
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
1. สภาพปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตําบลแพง
องค์การบริหารส่วนตําบลแพง (อบต.แพง) มีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 5.4 ตันต่อวัน อัตรา
การทิ้งขยะมูลฝอยเฉลี่ย 0.58 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน องค์ประกอบแต่ละอย่างของขยะมูลฝอยพบมากที่สุด
คือเศษอาหาร พลาสติก เศษผ้า/เสื้อผ้า กระดาษ ของเสียอันตราย แก้ว ไม้ และโลหะ ปัจจุบัน อบต.แพง
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ยังไม่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ มีถังรองรับขยะมูลฝอยประเภทใบเดียว มีรถเก็บขน
ขยะ 1 คั น กํ า จั ดขยะโดยวิ ธี เทกองกลางแจ้ ง เผา หรื อฝั งกลบ ช่ วงหน้ า ฝนรถเก็ บขนขยะมู ล ฝอยไม่
สามารถนําขยะมูลฝอยเข้าไปทิ้งยังสถานกําจัดขยะมูลฝอยได้ เนื่องจากสภาพถนนไปลําบาก และตลอด
เส้นทางก็มีขยะมูลฝอยทิ้งเกลื่อนกลาดเป็นจํานวนมาก โดยสภาพการจัดการขยะมูลฝอยของ อบต.แพง
ดังภาพที่ 1
4.1%

1.3%

1.4%

0.9%

4.8%
61.0%
5.4%
21.0%
เศษอาหาร
เศษผ ้า เนือ ผ ้า
ของเสียอัน ตราย
ไม ้

พลาสตก
ิ
กระดาษ
แก ้ว
โลหะ

ปริมาณขยะ 5.4 ตัน/วัน

เก็บรวบรวม

ขนส่ง

กําจัด

ภาพที่ 1 การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลแพง
2. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการสังเกต การสัมภาษณ์ และการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ ยวกับ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง โดยมีประชากรตัวอย่างผู้เข้าร่วม จํานวน
80 ครัวเรือน จากทั้งหมด 134 ครัวเรือน ดังภาพที่ 2 โดยกระบวนการสนทนากลุ่ม ได้ผลสรุปดังภาพที่ 3

สอบทานข้อมูล

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

คืนข้อมูลสู่ชุมชน

ติดตาม/ประเมินผล

ภาพที่ 2 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง
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ผลที่ได้รับ
ปัญหาจากปริมาณขยะ
- ปริมาณขยะมาก
- ขยะล้นบ่อ
- รถขยะเสีย ขนขยะไม่ทัน
- กลิ่นเหม็น

ถอดบทเรียน

- ขยะลดลง
- ได้ปุ๋ยหมัก
- ได้ความสะอาด
- ได้พบปะสังสรรค์
- ได้ความรู้ แยกขยะถูกประเภท
- ได้รายได้
สิ่งที่จะทําต่อ

แนวทางที่ชุมชนดําเนินการแก้ปัญหาแล้ว
- คัดแยกขยะในครัวเรือน
- ขยะอันตรายแยกทิ้งในถังรองรับขยะ
- ทํากระเป๋า/เหรียญโปรยทาน
- คัดแยกขยะและจําหน่ายเอง

ปัญหา/อุปสรรค
- ชาวบ้านบางส่วนยังมี
ความเข้าใจผิดในการคัด
แยกของเสียอันตราย

- หมู่บ้านต้นแบบ
- ขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่น
- ศึกษาดูงานขยะ
- ธนาคารขยะ

ภาพที่ 4 สรุปผลการจากการดําเนินงาน
ส่วนผลการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดขยะที่ต้นทาง พบว่า ระดับการมี
ส่วนร่วมของชุมชนส่วนมากอยู่ในระดับน้อย ร้อยละ 2.40 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่ชุมชนมีส่วน
ร่วมอยู่ในระดับปานกลางคือด้านการมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ร้อยละ 2.69 และการมีส่วนร่วมในการ
ได้รับผลประโยชน์จากการคัดแยกขยะ ร้อยละ 2.55 ส่วนด้านการมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมใน
การติดตามประเมิลผลการจัดการขยะในชุมชนมีน้อย ส่วนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน จากการ
สัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ส่วนสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.แพง พบว่า หลังจากมีการอบรมให้ความรู้
เรื่องการคัดแยกขยะ ปริมาณขยะลดลงอย่างมาก ประชาชนสามารถคัดแยกขยะได้ถูกประเภท พนักงาน
ขับรถเก็บขนขยะมูลฝอย กล่าวว่า จะทําการเก็บขนที่ขยะที่ชุมชนหมู่ 10 บ้านหนองโก อาทิตย์ละครั้ง แต่
ปริมาณขยะลดลงจึงได้ทําการเก็บขนขยะเปลี่ยนเป็นสองอาทิตย์ครั้ง เนื่องจากไม่คุ้มค่าน้ํามันและปริมาณ
ขยะก็น้อย ส่วนข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านชุมชนบ้านหนองโก พบว่า ปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลง แต่ละครัวเรือนเห็นความสําคัญในการคัดแยกขยะ โดยส่วนมากคัดแยกขยะได้ถูกประเภท
ขยะย่อยสลายได้จะแยกทิ้งในภาชนะขอบปูนซีเมนต์หมักแล้วเอาไปทําปุ๋ย ขยะรีไซเคิล จะแยกไว้ขายและ
ใส่ในถุงตาข่ายสีน้ําเงินที่ อบต.แพง แจกให้แต่ละครัวเรือน ขยะทั่วไปจะเอามาทิ้งในถังขยะหน้าบ้า นให้
อบต.แพง มาทําการเก็บขน บางครัวเรือนนําขยะทั่วไปมาทํากระเป๋า และเหรียญโปรยทาน ส่วนขยะ
อันตรายจะแยกนํามาทิ้งที่ภาชนะถังสีส้มที่ อบต. จัดเตรียมไว้ให้ ณ ศาลากลางบ้าน ซึ่งผลสรุปจากการ
ดําเนินการคือปริมาณขยะในชุมชนลดลง
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อภิปรายผลการดําเนินงาน
ผลจากการวิ จัยวั ตถุ ประสงค์ ที่ 1 พบว่ า ปริ ม าณขยะในชุ ม ชนเพิ่ ม มากขึ้ น อบต. ยั งไม่ มี การ
บริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ มีถังรองรับขยะประเภทใบเดียว มีรถเก็บขนขยะ 1 คัน มีพื้นที่กําจัด
ขยะแต่กําจัดขยะไม่ถูกวิธี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในตอนแรกชุมชนยังไม่เห็นความสําคัญของการคัดแยกขยะ
ทําให้มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น และ อบต. ยังไม่มีการส่งเสริมและสร้างจิตสํานึกให้กับชุมชนในการลด
ปริ ม าณขยะอย่ า งจริ ง จั ง ทํ า ให้ มี ปัญหาขยะตกค้ า งสะสมในปริ ม าณมาก แต่ เมื่ อหลัง จากมี การอบรม
เชิงปฏิบัติการในการคัดแยกขยะ พบว่า ปริมาณขยะที่ อบต. ต้องเข้าไปเก็บขนในชุมชนมีปริมาณลดลง
และจากการสอบถามคนงานที่ เก็บขนขยะกล่าวว่า ได้ลดเที่ ยวเก็ บขนขยะเหลือ เพี ยงสัปดาห์ละ 1 วัน
จากที่เคยไปเก็บขนขยะสัปดาห์ละ 2 วัน เนื่องจากไม่มีขยะ และไม่คุ้มค่าน้ํามัน
ส่วนผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนส่วนมากอยู่ในระดับ
น้อย ร้อยละ 2.40 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่ชุมชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลางคือด้านการมี
ส่วนร่วมในการดําเนินการ ร้อยละ 2.69 และการมีส่วนร่วมในการได้รับผลประโยชน์จากการคัดแยกขยะ
ร้อยละ 2.55 ส่วนด้านการมีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมในการติดตามประเมิลผลการจัดการขยะใน
ชุมชนมีน้อย ทั้งนี้เนื่องจาก อบต. ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาและการจัดการขยะ
อย่ า งต่ อ เนื่อ งและทั่ ว ถึ ง ทํ า ให้ ชุม ชนมี ส่ วนร่ วมในการจั ดการขยะอยู่ ในระดั บ น้ อ ย และสอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของวรุต คุณสมิตปัญญา (2555) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
เทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะโดยรวมอยู่ใน
ระดับน้อย และการศึกษาของสุรชัย พวงงาม (2551) ได้ทําการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
บริหารจัดการขยะเทศบาลตําบลเขานิพันธ์ อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ระดับการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการขยะของประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะอยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.11
ข้อเสนอแนะ
องค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํ า บล ควรนํ า กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การจั ด การขยะมู ล ฝอยเข้ า สู่ ชุ ม ชนทุ ก
ปีงบประมาณ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนในการรับฟังความคิ ดเห็น
และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ชุ ม ชนได้ วิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การขยะมู ล ฝอยที่ เ หมาะสมตามบริ บ ทของตนเองและสามารถ
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงการจัดการขยะมูลฝอย ให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น โดยใช้กิจกรรมกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง การสร้างจิตสํานึก จิตอาสาให้ต่อเนื่องและยั่งยืน และสามารถ
บริหารจัดการขยะชุมชนได้อย่างเหมาะสม
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จากเด็กติดเกม สู่แกนนําจิตอาสา สามวัย สามพลัง

จิตรา ดุษฎีเมธา1
สุธี สุนทรชัย2
บทคัดย่อ
การวิ จัยเรื่ องจากเด็ กติ ดเกม สู่ แ กนนํ า จิ ตอาสา สามวั ย สามพลั ง เป็ นการทํา งานวิ จัยแบบมี
ส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแกนนําเด็ก ให้เป็นส่วนหนึ่งของแกน
นําสามวัย สามพลังการฝึกสยามหัวเราะ และเพื่อเสริมสร้างพลังชุมชน ในการสร้างสุขสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
การเก็บข้อมูลกระทําตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558-2562 กลุ่มเป้าหมาย เป็นเด็กชั้นประถมศึกษา ณ หมู่บ้านท่าช้าง
ตําบลหนองหมากฝ้าย อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จํานวนทั้งสิ้น 20 คน ที่อาสาสมัครเข้าร่วมเป็น
แกนนํา โดยได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาแกนนําสร้างสุขสู่ชุมชน ฝึกเป็นแกนนําสยามหัวเราะ และโครงการ
จิตอาสาหมอจิ๋ว ฝึกความรู้ทางการพยาบาลและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ซึ่งแกนนําเด็กได้ลงเยี่ยมผู้ป่วย
ตามบ้าน พร้อมกับแกนนําผู้สูงอายุ และแกนนําอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน วิธีการประเมินใช้
การประเมินตามสภาพจริง การสังเกต และการสัมภาษณ์ในช่วงติดตามผลแต่ละครั้ง และการสัมภาษณ์
ข้อมูลจากแหล่งข้ อมู ลอื่ น อาทิ ผู้ปกครอง ครู แกนนําอาสาสมั ครสาธารณสุ ขประจํา หมู่บ้า น แกนนํ า
ผู้สูงอายุ ผลที่เกิดขึ้ นจากการเข้าร่วมเป็ นแกนนําเด็ ก พบว่า พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวก
เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง เกิดสัมพันธภาพที่ดีในชุมชน ลดความเหลื่อมล้ําระหว่างวัย ส่งผลกระทบให้
เกิดตัวแบบที่ดีต่อเยาวชนในรุ่นเดียวกัน
คําสําคัญ : เด็กติดเกม, จิตอาสา, สามวัย, สามพลัง, จังหวัดสระแก้ว

1
2

ศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองแวง อําเภอวัฒนานคร จังหวะสระแก้ว
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ที่มาและความสําคัญ
ชุมชนบ้านท่ า ช้าง ตั้งอยู่ ณ หมู่ 4 ตําบลหนองหมากฝ้ า ย อําเภอวั ฒ นานคร จังหวัดสระแก้ ว
แต่ เดิ ม พื้ นที่นี้ ไม่ ค่ อ ยมีห น่ ว ยงานภายนอกอื่ น ๆ เข้ า มาในชุ ม ชนเท่ า ใดนั ก ในปี พ.ศ. 2555 ศู น ย์ ให้
คําปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (ปัจจุบัน คือ ศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์) บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ
สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าพื้นที่เพื่อให้บริการวิชาการตามนโยบาย
“หนึ่งมหาวิทยาลัย หนึ่งจังหวัด” โดยลงพื้นที่ประมาณ 3 -4 ครั้ง/ปี ครั้งละ 3-5 วัน ด้วยการทํางาน
แบบมีส่วนร่วม ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน (Area- based collaboration) เพื่อให้เกิดการร่วมสร้าง
ในการพั ฒนา ด้วยการนําหลั ก การ PDCA ในการทํา งาน ซึ่งภายหลั ง การลงพื้ นที่ ชุมชนจะนํ า ความรู้
ที่ได้รับมาฝึกปฏิบัติกัน ก่อนที่จะกลับมาพบกันในครั้งต่อไป
กลุ่ ม เป้ า หมายในการลงพื้ น ที่ ชุม ชนบ้ า นท่ า ช้ า งกลุ่ มแรก คื อ อาสาสมั ครสาธารณสุ ข ประจํ า
หมู่บ้าน ภายใต้โครงการพัฒนาสาระชีวิต: พัฒนาศักยภาพแกนนํา มุ่งฝึกให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน มีความกล้ามั่นใจในตนเอง มีความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น รู้จักทักษะพื้นฐานของการ
ทักทาย เนื่องจากเวลาเข้าไปทํางานด้านสาธารณสุขในชุมชน จะได้รับการปฏิเสธ ไม่ได้รับการยอมรับ
ผลลัพธ์จากการฝึกพัฒนาศักยภาพแกนนํา พบว่า แกนนํามีความมั่นใจในตนเองขึ้น และได้รับการยอมรับ
จากชุ ม ชนมากขึ้ น สามารถทั ก ทาย สื่ อ สารได้ ดี ขึ้ น (มหาวิ ทยาลั ย ศรี นคริ น ทรวิ โ รฒ, 2556; 2557)
กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งการหัวเราะ เนื่องจากผู้สูงอายุในชุมชนมี
ความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าสูง โดยนําเทคนิคสยามหัวเราะ ที่พัฒนา
โดยดร.วั ลลภ ปิยะมโนธรรม มาใช้ฝึก กลุ่ มผู้ สูง อายุ หลักการของสยามหั วเราะ คือ การออก
กําลังกายภายในด้วยการผสมผสานการควบคุมการหายใจ การเปล่งเสียงหัวเราะ และการบริหารร่างกาย
ไปพร้อมกัน (วัลลภ ปิยะมโนธรรมและจิตรา ดุษฎีเมธา, 2550) ผลจากการเข้าโครงการพบว่า ในปีพ.ศ.
2556 จํานวนผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าลดลงจากร้อยละ 50 เหลือเพียงร้อยละ 23.08 ค่าใช้จ่ายใน
การจ่ายยาผู้สูงอายุลดลงจาก 91,348.95 บาท เหลือ 50,584.95 บาท (สุธี สุนทรชัยและคณะ, 2556;
2557) นอกจากนี้ พบว่า ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านอารมณ์ 2) ด้านความคิด
3) ด้านร่างกาย 4) ด้านสัมพันธภาพ และ 5) ด้านพลังชีวิต (จิตรา ดุษฎีเมธา และคณะ, 2558)
ในปีพ.ศ. 2558 ได้ผนวกโครงการพัฒนาสาระชีวิต: พัฒนาศักยภาพแกนนํา และโครงการศาสตร์
และศิลป์แห่งการหัวเราะเข้าด้วยกัน ตั้งชื่อใหม่ว่า “โครงการพัฒนาแกนนําสร้างสุขสู่ชุมชน” เป็นโครงการ
ต่อยอด มุ่งหวังให้กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เรียนรู้จักการฝึกเป็นแกน
นําสยามหัวเราะ และสามารถถ่ายทอดต่อให้กับชุมชนในแต่ละคุ้มที่ตนเองรับผิดชอบ ทั้งยังช่วยส่งเสริม
งานปรั บเปลี่ ย นพฤติ ก รรม ด้ า นสุ ข ภาพของคนในชุ ม ชนได้ และจากโครงการดั ง กล่ า ว สร้ า งให้ เกิ ด
ผลกระทบต่อการขยายผลในงานส่งเสริมสุขภาพกับกลุ่มผู้ป่วยไม่เรื้อรัง รวมถึงสร้างชื่อเสียงให้ปรากฏใน
ระดั บจั ง หวั ด ส่ ง ผลให้ ชุ ม ชนกลายเป็ นศู นย์ การเรี ย นรู้ แ ละโครงการต้ นแบบของชุ ม ชนสร้ างสุ ข ในปี
พ.ศ. 2559
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ผลกระทบทางบวกจากการสร้า งแกนนํา สร้า งสุข ในสองวั ย ทําให้ชุมชนต้ องการสร้างแกนนํ า
สามวัย เพื่อให้เด็กมีกิจกรรมเวลาว่างให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อตนเองและมีคุณค่าต่อชุมชน แทนการใช้เวลา
กั บ การเล่ นเกมส์ ไม่ ส นใจการเรี ยน จนกลายเป็ น เด็ ก ติ ด เกม ช่ วงปลายปี พ.ศ. 2558 ผู้ อํ า นวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านท่าช้าง หนึ่งในแกนนําสร้างสุข จึงทดลองชักชวนกลุ่มเด็กที่เข้ามาวิ่ง
เล่ น/นั่ ง เล่ นเกมบริ เวณโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล 4 คน เข้ า มาร่ วมฝึ ก เทคนิ ค สยามหั ว เราะ
เด็กสามารถร่วมฝึกไปพร้อมกันกับแกนนําสองวัยได้อย่างไม่เคอะเขิน ทําให้เด็ กมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ทํานอกเหนือจากการเล่นเกม ผลที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมฝึกสยามหัวเราะ พบว่า พฤติกรรม
ของเด็กกลุ่มนี้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวก เนื่องจากได้รับแรงเสริมทางบวกจากกลุ่มแกนนําสองวั ย
ทางชุมชนจึงเล็งเห็นประโยชน์ว่า หากสามารถสร้างแกนนําสามวัยให้เกิดขึ้นได้ จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อ
การสร้างเสริมสุขภาพของคนในชุมชน สานให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างวัย และทําให้เด็กที่เคยถูกตีตรา
ว่ า เป็ นเด็ ก ไม่ ดี ใ นสายตาผู้ ใ หญ่ มี เ ส้ นทางใหม่ ที่ จ ะสร้ า งตนเองให้ เ กิ ด การยอมรั บและเปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมให้เป็นทางบวกเพื่อ สร้างให้ เกิ ดการยอมรับ รวมทั้งเป็นตัวแบบให้แก่ เด็ กคนอื่น ๆ ในชุม ชน
ได้ด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาแกนนําเด็ก ให้เป็นส่วนหนึ่งของแกนนําสามวัย สามพลังการฝึกสยามหัวเราะ
2. เพื่อเสริมสร้างพลังชุมชน ในการสร้างสุขสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
ช่วงระหว่าง ปีพ.ศ. 2558-2562
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มอาสาสมัครแกนนําชุมชน ซึ่งเป็นเด็กชั้นประถมศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 20 คน
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
การดําเนินการโครงการกลุ่มสามวัย สามพลัง เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2558 เพื่อฝึกเป็นแกนนําสยาม
หัวเราะ ต่อมาในปีพ.ศ. 2559 ยังได้เข้าร่วมอบรมโครงการจิตอาสาหมอจิ๋ว ซึ่งเป็นอีกโครงการหนึ่งใน
โครงการบริการวิชาการของทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี ดร.ศศินันท์ วาสิน เป็นหัวหน้ า
โครงการ เข้ามาให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตําบลหนองหมากฝ้ายด้านการพยาบาล และการดูแล
สุ ขภาพเบื้ อ งต้ น อาทิ การวั ดสั ญญาณชี พ การนวด ความรู้ เกี่ ยวกั บการดู แ ลสุ ข ภาพ จึ งสร้ างให้ เ ด็ ก
และเยาวชนมีกิจกรรมที่ทําอย่างเป็นประโยชน์มากขึ้น (จิตรา ดุษฎีเมธา, 2561)
ในช่วงปีพ.ศ. 2559 เริ่มมีการติดต่อจากชุมชนข้างเคียงและระดับจังหวัด มาขอดูงานการฝึกสยาม
หัวเราะ กลุ่มแกนนําสามวัย จึงได้มีโอกาสเปิดตัวและสาธิตการฝึกสยามหัวเราะอยู่บ่อยครั้ง ทําให้เด็กที่
เข้าร่วมเป็นแกนนําเกิดความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น และช่วงปีพ.ศ. 2560 ทางชุมชนได้รับเชิญจาก
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หน่วยงานภายนอกให้ไปสาธิตการออกกําลังกายภายในด้วยสยามหัวเราะ จึงมีโอกาสได้เปิดโลกทัศน์กับ
โลกภายนอกมากขึ้น และเป็นการสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับตนเองในการแสดงออกต่อหน้าชุมชนด้วย

ภาพที่ 1, 2 : แกนนําเด็กลงเยี่ยมบ้าน
ที่มา : สุธี สุนทรชัย, 2560
ในปี พ.ศ. 2560 แกนนํ าสามวั ย เริ่ม ทํ า งานเชิ ง รุ กพร้ อ มกั น ด้ วยการเข้ า เยี่ ยมตามบ้ านผู้ ป่ ว ย
ติดเตียง แกนนําเด็ก มีส่วนร่วมด้วยการนําความรู้ที่ได้รับจากการเรียนจิตอาสาหมอจิ๋วและสยามหัวเราะ
มาใช้ เป็นผู้ช่วยวัดความดันผู้ป่วย นวด สอนประกอบการสาธิตหัวเราะบางท่า หากผู้ป่วยไม่สามารถทําได้
กลุ่มแกนนําสามวัย จะสาธิตพร้อมออกเสียงให้ดูแทน นอกจากนี้ ยังช่วยทําความสะอาดบ้านของผู้ป่วย
ในช่วงเวลาที่มี การจั ดอบรมโครงการฯ แกนนําสามวัย จะเข้าร่วมโครงการด้วย เพื่อเป็ นการ
ทบทวนและต่อยอดความรู้ที่ได้รับ รวมถึงเป็นการติดตาม ประเมินผลสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมที่ผ่านมา
และการนํ า ไปใช้ ซึ่งหากอบรมในเวลาเรี ยน จะมีการประสานงานกับ ทางโรงเรี ยนเพื่ อให้ แ กนนํ า เด็ ก
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ ทํ า จะเป็ น การทดสอบ ทบทวนความรู้ เ กี่ ย วกั บ ผู้ คิ ด ค้ น ความหมาย ประโยชน์
และขั้นตอนการฝึกสยามหัวเราะในแต่ละท่า โดยจะใช้วิธีการในการทบทวนที่แตกต่างกันไปในแต่ละครั้ง
อาทิ การใช้ แ ผ่ น พั บ การเขี ย น Flip chart การใช้ แ ผ่ นภาพประกอบการจํ า และการทบทวน การใช้
โปสเตอร์ สาธิ ตท่ า ทางประกอบการฝึ ก เพราะในแต่ ละครั้ง จะมี เด็ กใหม่ เข้า มาร่ วมฝึ กเพื่ อเป็ นแกนนํ า
การฝึ ก ย้ํ า ซ้ํ า ทวน จึง มี ความจํ า เป็ น ซึ่ ง รู ปแบบกิ จกรรมที่ หลากหลายนี้ เป็นการร่ วมสร้ า งจากการ
สะท้อนคิดของกลุ่มว่าต้องการใช้สื่อหรือเครื่องมือใด เพื่อช่วยในการจดจําและการนําไปใช้หรือเผยแพร่ต่อ
วิธีการประเมิน จะใช้การประเมินตามสภาพจริง การสังเกต และการสัมภาษณ์ในช่วงติดตามผล
แต่ละครั้ง และการสัมภาษณ์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น อาทิ ผู้ปกครอง ครู แกนนําอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจํ า หมู่ บ้า น แกนนํ าผู้ สูงอายุ เพื่ อติ ดตามพั ฒนาการและเปลี่ ยนแปลงของแกนนํ า เยาวชนที่ อ าสา
เข้าร่วม
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ภาพที่ 3 : แกนนําเด็กนําเสนอการทบทวนความรู้สยามหัวเราะในวันอบรมเชิงปฏิบัติการ
ที่มา : จิตรา ดุษฎีเมธา, 2561
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาแกนนําสร้างสุขสู่ชุมชน ในช่วงปีพ.ศ. 2558-2562 สร้างให้เกิด
แกนนําสามวัย โดยผลผลิตของเยาวชนที่เข้าร่วมการฝึกเป็นแกนนําเด็กจํานวนทั้งสิ้น 57 คน แต่จํานวน
แกนนํา เด็ กที่ยัง คงมีความเข้ มแข็ง และทํ าต่ อ เนื่ องมี ทั้ง สิ้ น 20 คน สาเหตุ ที่แกนนํา เด็กมีจํา นวนลดลง
เนื่ องจากปั จ จั ย หลายประการ ในช่ วงปี แ รก จํา นวนแกนนํ า เด็ ก ลดลง เพราะการย้ า ยโรงเรี ย นไปยั ง
ตําบลอื่น ปีต่อมามีการปรับเปลี่ยนช่วงวัย ให้เป็นช่วงวัยที่อายุน้อยลง คือ ช่วงประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อทํา
ให้เด็ ก สามารถทํ า งานได้ อ ย่ างต่ อเนื่ อง และเมื่ อมี การอบรมโครงการจิ ต อาสาหมอจิ๋ วในปี พ.ศ. 2560
รุ่นที่ 2 ด้วย เริ่มมีเด็กให้ความสนใจมากขึ้น ประกอบกับผลผลิตของแกนนําเด็กกลุ่มแรกที่ยังคงเข้าร่วมอยู่
มีการเปลี่ ยนแปลงอย่า งชั ดเจนจากเด็ก ไม่ ตั้งใจเรี ยน เป็นเด็ กมี สมาธิ ดีขึ้ น จากเด็กใจร้ อน เป็นเด็ ก ใจ
เย็นขึ้น ได้รับการยอมรับจากครูที่โรงเรียนและผู้ ใหญ่ ได้ออกนอกพื้นที่ เพื่อ เป็นตัวแทนชุมชนไปสาธิ ต
ท่าทางการฝึก ทําให้เด็กที่เข้าร่วมในช่วงปีหลัง ๆ มาโดยสมัครใจ เพราะเห็นตัวแบบและแรงจูงใจที่เป็น
แรงเสริมทางบวกที่น่าสนใจ ประกอบกับการได้รับความรู้จากการเข้าโครงการอบรมจิตอาสาหมอจิ๋ว ทํา
ให้เกิดการรับรู้ตนเองด้านบวกเพิ่มขึ้น และผลกระทบที่ได้คือ พฤติกรรมทางบวกของกลุ่มแกนนําเกิดเกิด
การเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 4 : แกนนําเด็ก สอนผู้สูงอายุฝึกสยามหัวเราะเมื่อลงเยี่ยมบ้าน
ที่มา : สุธี สุนทรชัย, 2561
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จากการติดตามผลถึงปัจจุบัน (ปีพ.ศ. 2562) กลุ่มสามวัย สามพลัง ยังคงดํารงอยู่ อาจไม่เข้มแข็ง
เท่ากับช่วงแรก เพราะเหตุปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของผู้นําทางการ และการปรับเปลี่ยนกิจกรรม อย่างไร
ก็ ต าม สิ่ ง ที่ ได้ เรี ย นรู้ ยั ง คงมี ก ารนํ า ไปใช้ อ ยู่ และยั ง สั ม ผั สได้ ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ ตนเอง
ทิศทางบวก ทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต สิ่งที่เปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ชัดเจนที่สุดของกลุ่มแกน
นําเด็ก คือ ด้านพฤติกรรม กล่าวคือ มีพฤติกรรมเชิงบวกมากขึ้น ตั้งใจเรียน มีความรับผิดชอบเพิ่ม ขึ้น
สมาธิในการเรียนดีขึ้น ลดการเล่นเกม เป็นผลที่สัมพันธ์กับการรู้สึกมีคุณค่าในตนเองที่ เพิ่มขึ้นที่ ได้ แรง
เสริมทางบวก (Positive reinforcement) จากบุคคลภายนอก ที่เปลี่ยนแปลงการรับรู้การมองตนเอง
(Perceived self) จากเดิมที่เคยตีตราตนเองในด้านลบ เปลี่ยนเป็นด้านบวก อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
พฤติ ก รรมของเขาด้ วยการทํ ากิ จกรรมที่เป็ นประโยชน์ ต่อ ตนเอง และต่ อชุ มชน จนได้ รั บการยอมรั บ
และการเป็นที่ชื่นชม ทําให้เกิดการเลือกทางเดินสายใหม่ของชีวิต และสร้างให้ตัวเองเกิดคุณค่าในตัวเอง
และคุณค่าต่อชุมชนได้
อภิปรายผลการดําเนินงาน / บทสังเคราะห์ และข้อเสนอแนะ
จากการเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มจิตอาสาแกนนําเด็กที่มีความตั้งใจและมีความต่อเนื่อง เริ่มต้นจาก
4 คน ในปีพ.ศ 2558 เป็นกลุ่มแรก ปัจจุบัน มีอยู่จํานวน 20 คน เด็กที่เคยได้รับการขนานนามว่าเป็นเด็ก
ติดเกม เกเร ไม่ตั้งใจเรี ยน เมื่อได้ เข้าร่ วมกิ จกรรม ปรากฏผลว่ า มีสมาธิในการเรี ยนดี ขึ้น ตั้งใจเรี ยน
และเล่นเกมลดลง ดังคําสัมภาษณ์ของแกนนําเด็กคนที่ 1 ที่ว่า “แต่ก่อน ผมติดเกม ไม่ตั้งใจเรียน ที่มารู้จัก
เพราะหมออ้ อยชวนมาปั่ น จั กรยาน และมาหัวเราะ ตอนแรก ดูว่าตลกดี เมื่อมาร่วมเป็ นแกนนํ า ครู ที่
โรงเรียน ยังว่าผมอยู่ ไม่เชื่อว่าผมจะมีการเปลี่ยนแปลง ผ่านไปหนึ่งเทอม ผมรู้สึกว่ามีสมาธีดีขึ้น อารมณ์
เย็นขึ้นกว่าเดิม ถ้าเป็นแต่ก่อน ใครพูดหาเรื่อง เคยต่อยกัน ตอนนี้ รู้สึกคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้น และเล่น
เกมน้อยลง เพราะมีกิจกรรมอื่น ๆ ทํา” ส่วนแกนนําเด็กหญิง คนที่ 2 ซึ่งเข้ามาเป็นแกนนําในปีพ.ศ. 2560
กล่าวว่า “หนูเริ่มต้นจากการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาหมอจิ๋ว และเคยเห็นเพื่อนมาฝึกหัวเราะ เพื่อนมี
พฤติกรรมดีขึ้น ไม่เกเร ช่วงแรกครูยังว่าอยู่ แต่ตอนหลังเขาขึ้น ครูชม เลยคิดว่า มันน่าจะดี เลยอยากมา
เป็นแกนนําเด็กบ้าง และยายหนูไม่สบาย หนูอยากดูแลยาย พอได้มาเยี่ยมบ้านผู้ป่วยด้วย ทําให้อยากเป็น
หมอในอนาคต” แกนนําเด็กชายคนที่สามกล่าวว่า “แต่ก่อนผมติดเกม เพราะไม่มีอะไรทํา และที่บ้านเคย
เป็นร้านเกม พอมาฝึกหัวเราะ กับอบรมจิตอาสาหมอจิ๋ว รู้สึกภูมิใจ ไปนวดให้ยาย และได้ไปเที่ยวที่จังหวัด
อื่นด้วย เวลาไปแสดงหั วเราะให้เขาดู” ผู้ปกครองแกนนําเด็กคนหนึ่งกล่าวว่า “แต่ก่อน ลูกจะขี้ เกี ยจ
ไม่ยอมช่วยงาน ตอนนี้ รู้สึกดีขึ้น ช่วยทํางานบ้าน ดูแลยาย และดีที่เขามีกิจกรรมได้ทํา จะได้ไม่ต้องห่วง
เรื่ อ งติ ด เพื่ อ น ติ ด เกม รู้ สึ ก ว่ า เขาฟั ง เรามากขึ้ น ด้ ว ย” และจากข้ อ มู ล การสั ง เกตของผู้ อํ า นวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านท่าช้างกล่าวว่า “เด็ก ๆ ดีขึ้น จากเดิมที่เคยเกเร ครูไม่เชื่อว่ า จะ
เปลี่ยนได้ พอเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าในตัวเอง ได้รับคําชมจากผู้ใหญ่ และจากชุมชนภายนอก เวลาต้องไป
แสดงหรือสาธิตตามงานต่าง ๆ เด็ก ๆ จะดูภูมิใจมาก เวลาไปเยี่ยมตามบ้าน ชาวบ้านขอยา เพราะเด็กจะมี
กระเป๋ายาไปด้ วย แกนนําเด็กพวกนี้ จะหวงมาก ไม่ยอมให้ ยาสุ่มสี่สุ่ม ห้า ต้องให้ไปเช็คกั บทางรพสต.
ก่ อ น แม้ กั บญาติ ๆ ก็ ยั ง ไม่ ให้ เขาหวงกระเป๋ า มาก ปฏิ บั ติต ามที่ ได้ รั บการอบรมมาอย่ า งเคร่ ง ครั ด
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สิ่งที่เห็นได้ชัด คือ ความภูมิใจในตัวเองที่เกิดขึ้ น สมาธิดีขึ้น เล่นเกมน้อยลง และช่วงปีนี้ (พ.ศ. 2561)
ไม่ต้องไปชวนเด็ก แต่เด็กมาเอง มีแรงบันดาลใจจากเพื่อนที่เคยมา เหมือนเป็นตัวแบบให้แก่เขา ทําให้เขา
อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง มีเด็กบางคนที่เข้าเป็นแกนนําเด็ก บอกเลยว่า การไปเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้าน ทําให้
อยากเรียนต่อ เป็นหมอ เป็นพยาบาล เหมือนกับพวกอาจารย์ที่มาสอน”
จากปรากฏการณ์ ที่ เกิ ด ขึ้ น หากย้ อ นกลั บ ไปในช่ วงการสะท้ อ นคิ ด ที่ เ ป็ น ผลจากผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากงานบริการวิชาการที่ทําอย่างต่อเนื่องและต่อยอดชุมชน มีความประสงค์ให้แกนนําเด็กเข้า
มาร่วมฝึกอบรมด้ วยกั บพร้อมกั บแกนนํา ผู้ สูง อายุ และแกนนํ า อาสาสมั ครสาธารณสุ ขประจําหมู่ บ้ า น
คณะทํางานด้านวิชาการ ตั้งสมมติฐานถึงความเป็นไปได้ของการเข้าร่วมว่า อาจไม่ประสบสําเร็จ อย่างไร
ก็ตาม ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการให้ชุมชนมีส่วนร่วมคิด สะท้อนให้เห็นว่า คนในชุนชนรู้จักชุมชนของเขาเอง
ดีกว่า เพราะพวกเขาสามารถใช้สัม พั นธภาพ ในการดึงการมี ส่วนร่ วมและสร้างให้ เกิ ดการยอมรั บได้
และเมื่ อ คนสามวั ย มาร่ วมกลุ่ ม กั น กลั บกลายเป็ นความสวยงาม จากการสั ง เกต ในขณะที่ อ บรมฝึ ก
ปฏิบัติการ พบว่า แกนนําผู้สูงอายุ ได้ดูแกนนําเด็กนําการฝึกสยามหัวเราะ จะมองด้วยสายตาแห่งความสุข
ความภูมิใจใจในการแสดงออกของลูกหลาน ในทางกลับกัน เมื่อแกนนําเด็ก ได้เห็นแกนนําผู้สูงอายุ ทํา
กิจกรรม จะหัวเราะกับท่าทางและการแสดงออกของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นบรรยากาศแห่งความสุขในการทํา
กิจกรรมร่วมกั น นอกจากนี้ การเข้าร่วมกิ จกรรมร่ วมกั น ทําให้ เป็ นการเชื่ อมสัมพั น ธภาพที่ ดีร ะหว่ า ง
ช่วงวัยอีกด้วย ข้อค้นพบที่ได้จากการให้บริการวิชาการคือ การใช้คําว่า “แกนนํา” ในการเรียกกลุ่มเป็น
การเสริมพลังอํานาจ (Empowerment) ให้กับผู้เข้าร่วมกลุ่ม และจากการทําติดตามผลในปีพ.ศ. 2562
พบว่า กลุ่มแกนนําสามวัย สามพลัง ลดความเข้มแข็งลง เนื่องจากมีการเปลี่ ยนแปลงผู้ นํา ที่ เกิ ดขึ้ นใน
ชุ ม ชน จึ ง ขาดผู้ นํา หลั ก ในการนํ า เพราะปั จจั ย หนึ่ ง ที่ สร้ า งให้ เกิ ด ความเข้ ม แข็ ง และการรวมกลุ่ ม ได้
คือ ปัจจัยด้านผู้นํา (จิตรา ดุษฎีเมธาและคณะ, 2561) เมื่อได้ทําการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกระตุ้น
ให้เกิดมุมมองของการเสริมพลังอํานาจด้วยตนเองของคนในชุมชนที่ยังคงอยู่ในชุมชนต่อไป ทําให้แกนนํามี
ความประสงค์อยากให้อัตลักษณ์ของแกนนําสามวัย สามพลัง คงอยู่ จึงจําเป็นต้องสร้างฐานคิด และอาวุธ
ทางปัญญา โดยทางมหาวิ ทยาลั ย จะใช้ วิธีก ารร่ วมสร้า งเพลั ง ด้ วยการกระตุ้ นพลั งกลุ่ม และการช่ ว ง
วางแผนให้การขับเคลื่อนดําเนินต่อไปได้ด้วยพลังของชุมชน
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ระดับบุคคล
1.1 แกนนําเด็กเกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ได้รับการยอมรับจากชุมชนและจากสังคม
ภายนอก
1.2 นักวิชาการ ได้ความรู้จากการสะท้อนคิดของชุมชน และเห็นคุณค่าของการสร้างพลัง
ที่ เ กิ ด จากการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน เกิ ด องค์ ค วามรู้ ใ หม่ จากการผสมผลานความรู้ ท างวิ ช าการ
และประสบการณ์ของชุมชน
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2. ระดับชุมชน
2.1 ลดความเหลื่ อ มล้ํ าระหว่ า งวั ย เกิดการสร้ า งสั มพั นธภาพของ 3 ช่ วงวัย คื อ วั ย เด็ ก
วัยทํางาน และวัยสูงอายุ ที่ร่วมกันทํากิจกรรม นําไปสู่การสร้างความเคารพ และการสร้างคุณค่าให้แก่กัน
และกัน
2.2 ชุมชนเป็นต้นแบบชุมชนนําร่องชุมชนสร้างสุข ด้วยกลุ่มคน 3 ช่วงวัย
2.3 จุดประกายการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผ่านทางต้นแบบของแกนนําสามวัยที่มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมได้อย่างแท้จริง
3. ระดับจัง หวั ด เกิดชุมชนต้ นแบบ สามวัยสามพลัง ที่สามารถทํ างานร่วมกั นในงานส่ง เสริ ม
สุขภาพของคนในชุมชน และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในชุมชน สอดคล้องกับนโยบาย 4 ดี
วิถีพอเพียง ของจังหวัดสระแก้ว ที่ต้องการสร้างชุมชนสร้างสุข (ประกอบด้วย คนดี สุขภาพดี รายได้ดี
สิ่งแวดล้อมดี)
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การวิเคราะห์ทุนของแกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเสริมศักยภาพ กรณีศึกษา : ชุมชนบ้านท่าช้าง ตําบลหนองหมากฝ้าย
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ปริชัย ดาวอุดม1
วรรณวิมล ภักดี2 อัจฉราภรณ์ ทองแฉล้ม3
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ทุนของแกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะที่ผ่านการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพ ในพื้นที่ชุมชนบ้านท่าช้าง ตําบลหนองหมากฝ้าย อําเภอวัฒนานคร
จั งหวั ดสระแก้ ว ตามแนวคิ ดฮาบิ ทัสของ ปิ แอร์ บู ดิเยอร์ ใช้ วิธีวิทยาการวิ จัยเชิ ง คุ ณภาพ เพื่ อ ศึ ก ษา
ปรากฏการณ์รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมู ล วิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางของทฤษฏี ฐานราก เลือกผู้ให้ข้ อมู ลสํา คัญโดยการสุ่ม
เชิงทฤษฎี
ผลการศึกษาพบว่า แกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะมีทุน 2 ประการ คือ ทุนเดิมที่สั่งสมติดตัว
มา กับทุนที่ได้รับหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งทุนทั้ง 2 ประการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดฮา
บิทัสของ ปิแอร์ บูดิเยอร์ คือมีทั้งทุนทางเศรษฐกิจ ทุนวัฒนธรรม ทุนทางสังคม และทุนสัญลักษณ์
ที่มาและความสําคัญ
เป็นระยะเวลากว่า 7 ปีที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒนําศาสตร์และศิลป์แห่งการหัวเราะบําบัดมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริการวิชาการ และได้นํารูปแบบ
การพัฒนาความสุขด้วยเสียงหัวเราะ ตามแนวทาง“สยามหัวเราะ”ที่คิดค้นขึ้นโดย วัลลภ ปิยะมโนธรรม
ไปใช้ ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพและสร้ า งสุข ให้ กั บกลุ่ ม เป้า หมายต่ า ง ๆ ภายในชุ ม ชนบ้ า นท่ าช้ า ง ตํ า บล
หนองหมากฝ้ า ย อําเภอวั ฒนานคร จังหวัดสระแก้ ว เพื่อสร้างความสุข ทั้ ง สุข ภาพกายและสุ ขภาพจิ ต
1

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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จากเดิ มทีในชุ มชนนี้ ผู้ สูง อายุ ม ากกว่ า ร้ อยละ 50 มี อ าการป่ วยด้ วยโรคเรื้อ รั ง เป็ นโรคซึ มเศร้า มี การ
พยายามฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุร้อยละ2.43 (สุธี สุนทรชัย,เอกพจน์ จงดี และระวิวรรณ ปัญญา, 2556)
แต่ภายหลังจากที่มีการจัดกิ จกรรมสร้างสุ ข ด้วยสยามหั วเราะโดยเริ่มจากกลุ่มผู้สูง อายุ พบว่าเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในชุมชนด้านความสุ ข ทางกาย ใจ อารมณ์ และสังคม โดยกลุ่มผู้สูงอายุมีสุขภาพจิ ตดี ขึ้ น
ผู้ ป่วยเรื้ อ รัง บรรเทาลง นํ าไปสู่ ก ารอบรมเชิ ง ปฏิ บัติการเพื่อ เสริม ศัก ยภาพแกนนํ า สร้ า งสุ ข ด้ ว ยสยาม
หัวเราะขึ้นเพื่อให้ชุมชนสามารถขั บเคลื่ อนกิ จกรรมได้ ด้วยตนเอง ทําให้เกิดแกนนําสร้างสุ ขด้ วยสยาม
หัวเราะที่ สามารถสอนและนํากิจกรรมได้ทั้งในครอบครัว คุ้ม หมู่บ้านและออกไปเป็นแกนนําภายนอก
ชุมชน
คุณลักษณะเบื้องต้นที่อยู่ในตัวแกนนํามีความสําคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้การดําเนิน ปฏิบัติการใด ๆ
ประสบความสําเร็จ การวิเคราะห์ทุนตามแนวคิดฮาบิทัส (Bourdieu. 1986) ของปิแอร์ บูร์ดิเยอร์ จะทํา
ให้เห็นที่ทุนของแกนนําที่ผ่านการอบรมพัฒนาเพื่อเสริมศักยภาพ ซึ่งเป็นสิ่งทั้งที่แกนนํามีอยู่ในตัวเองก่อน
รับการอบรมและได้ รั บการเสริ มจากภายนอก อันจะก่ อให้ เกิ ดพลังในการเปลี่ ยนแปลงชุ มชน โดยใน
การศึกษานี้มุ่งวิเคราะห์ทุนของแกนนําที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพแกนนําสร้างสุข
ด้วยสยามหั วเราะ ที่เป็นองค์ประกอบพื้ นฐานในการทํา ให้ เป็ นแกนนํา ได้ ทั้งในครอบครั ว คุ้ม หมู่บ้าน
และออกไปเป็นแกนนําภายนอกชุมชน
วัตถุประสงค์
เพื่อ วิ เคราะห์ ทุน ของแกนนํ า สร้ างสุ ข ด้ วยสยามหั วเราะที่ ผ่า นการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติก ารเสริ ม
ศักยภาพ ในพื้นที่ชุมชนบ้านท่าช้าง ตําบลหนองหมากฝ้าย อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ตามแนวคิด
ฮาบิทัสของ ปิแอร์ บูดิเยอร์
ระยะเวลาดําเนินงาน
ธันวาคม 2559-มิถุนายน 2561
กลุ่มเป้าหมาย
แกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะ บ้านท่าช้าง จํานวน 10 คน
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีประเมิน
การศึ ก ษากรณี ศึ ก ษาครั้ ง นี้ ใ ช้ วิ ธี วิ ท ยาการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Methodology)
เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ (Phenomenology) รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้แบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้าง เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางของทฤษฎีฐานราก
โดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือแกนนําที่ผ่านการอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมศักยภาพแกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะ จํานวน 10 คน โดยการสุ่มตัวอย่าง
เชิงทฤษฎี (Theoretical Sampling) และการสัมภาษณ์ ผู้รับผิ ดชอบและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรม

383

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

สร้างสุขด้วยสยามหัวเราะ จํานวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนความรู้และทั กษะ แก่แกนนําสร้างสุข ด้ วย
สยามหัวเราะ
สรุปผลการศึกษา
ทุนของแกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะ
ผลการศึกษาพบว่า ทุนของแกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะมี 2 ส่วนคือ 1) ทุนเดิมที่สั่งสมติด
ตั ว แกนนํ า มาก่ อ นการอบรม ประกอบด้ ว ย การมี จิ ต อาสา การเป็ น ที่ รู้ จั ก ในชุ ม ชน ความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ในการดูแล สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ การให้ความสําคัญต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิ ต
ตลอดจนการสนั บสนุนจากครอบครัว และ 2) ใหม่ที่ได้รับจากการฝึกจากการอบรม และทุนอื่นที่ ได้ มา
ภายหลังทําให้วิเคราะห์ทุนแกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะที่ได้ดังนี้
(1) ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ทุนประการแรกของแกนนําสร้างสุขด้วยสยาม
หัวเราะประกอบไปด้วย ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ จากการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุ ข ประจํ า
หมู่บ้านที่เป็นเสมือนตัวทุนเดิมที่เสริมพลัง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะจากประสบการณ์มาก่อน
และเมื่อได้รับการหนุนเสริมด้วยกิจกรรมสยามหัวเราะ ที่เป็นการออกกําลังจากภายใน ที่ส่งผลต่อร่างกาย
จิ ตใจ อารมณ์ แ ละสั ง คม รวมถึ ง ความมั่ น ใจในตนเอง เชื่ อ มั่ นในศั ก ยภาพและสิ่ ง ตนเองเป็ น เข้ า ใจ
และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และภาวะความเป็นผู้ นําที่ต้องกล้าคิด กล้าทํา กล้าตัดสิ นใจ
และการแสดงออก ตลอดจนประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้รับรู้การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อร่างกาย จิตใจ
อารมณ์และสังคม ของผู้เข้าร่วมสยามหัวเราะ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์นี้เป็นสิ่งที่มีการฝึ ก ฝน
อย่างต่อเนื่ อง เติมเต็มผ่านกระบวนการเรียนผ่านประสบการณ์ เสริมในส่ วนที่ขาด โดยผู้เชี่ยวชาญที่ มี
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งต่อคุณลักษณะ
ของแกนนํา
(2) ความมี จิ ตอาสา จั ดได้ ว่า เป็ น ทุ น เดิ ม ที่ แ กนนํ ามี อ ยู่ ก่ อ นนั บแต่ เป็ นอาสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้านแล้ว ความมีจิตอาสานี้ เกิดขึ้นจากเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมที่ค่อย ๆ
ถั กทอขึ้ นอย่ า งยาวนานในชุ ม ชน บางคนเริ่ มมาจากการช่ วยเหลื อ เอื้ อ เฟื้ อแก่ ญาติมิ ตร ขยายมาเป็ น
ความเอื้อเฟื้อเพื่อนบ้าน จนกลายมาเป็นอาสาสมัครทางการและเป็นทุนที่สําคัญมากเนื่องจากแกนนํ า
สร้างสุขฯจะต้อ งเป็น ผู้มี จิตใจเสีย สละ อยากเห็ นคนในครอบครั ว ชุมชนมี สุข ภาพที ดีขึ้ น การก้า วเข้ า
มาร่วมเป็นแกนนําของหลายคนจึงมีจุดเริ่มจากจิตอาสาที่อยากเห็นคนที่ตนรักและเพื่อนบ้านในชุมชนมี
สุขภาพที่ดีขึ้น
(3) การมองเห็นคุณค่าของตนเอง แกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะ แต่เดิมมีวิถีชีวิตที่
อยู่เพียงในบ้านทํางานบ้าน ดูแลสมาชิกภายในครอบครัว ประกอบอาชีพทําไร่ ทํานา ทําสวน หรือรับจ้าง
และยังทํากิจกรรมจิตอาสาอย่างการเป็น อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน ซึ่งบทบาทจะดํ า เนิ น
เกี่ยวกับการดูแล การสนับสนุน ส่งเสริมในเรื่องสุขภาพในเบื้องต้นของคนในชุมชน เช่นการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น วัดความดัน การใส่ทรายเพื่อกําจัดยุงลายภายในชุมชน การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น
ซึ่งภายหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะ ทีมผู้จัด นําโดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัย
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ศรีนครินทรวิ โรฒได้ จัดกระบวนการฝึก สยามหั วเราะอย่ างต่ อเนื่ อ ง โดยมีการอบรมเสริ ม ทั กษะที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาหารเป็นการนํา ที่มีประสิ ทธิ ภาพผ่านการฝึก บุคลิกภาพ การพูดในที่สาธารณะ
และการเสริ ม ความมั่ นใจ เป็นต้น ทํ า ให้แ กนนํา สร้ างสุ ขด้ วยสยามหั วเราะมองเห็ นศั ก ยภาพ และดึ ง
ศักยภาพของตนเองมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการทํางานเป็นอาสาสมัครประจําหมู่บ้าน(อสม.)
(4) การสนับสนุนจากครอบครัวและคนใกล้ชิด การทํางานเพื่อสังคม การทํางานเพื่อ
ส่ ว นรวม นอกจากจะต้ อ งใช้ จิ ต ใจที่ มุ่ ง มั่ น ในการทํ า งานเหล่ า นี้ แ ล้ ว ในบางท่ า นต้ อ งเสี ย สละเวลา
และทรัพยากร หรือต้นทุนหลากหลายในการทํางานเพื่อสังคม เหนือสิ่งอื่นใด งานเพื่อสังคม เพื่อส่วนรวม
เป็นงานที่ต้องทุ่มเทเวลาส่วนตัว เวลาในการทํางาน เวลาที่ต้องใช้กับคนในครอบครัว เสียสละเพื่อชุมชน
แกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะเองก็เช่นกัน ต่างต้องสละเวลา มาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้นการได้รับ
ความเข้าใจจากครอบครัว และได้การสนับสนุนจากความครอบครัว จึงมีส่วนต่อการส่งเสริมการดํารงอยู่
ของการเป็นแกนนํา สร้างสุขด้วยสยามหัวเราะ ความมีชื่อเสียงและการที่ ค นในชุม ชนเคยเห็ นอาจารย์
จาก มศว. ผ่านทางรายการโทรทัศน์ เป็นส่วนสําคัญที่สร้างความเชื่อมั่นและยินดีที่จะร่วมเป็นแกนนําสร้าง
สุขด้วยสยามหัวเราะ แม้ในระยะแรกจะมีเพียงบางครอบครัวเท่านั้นที่เข้าใจและสนับสนุนให้มาเป็นแกน
นํา ต่อเมื่อได้ เข้าร่ วมและแกนนํ าสร้ างสุ ขด้ วยสยามหั วเราะได้มีโอกาสไปแสดงในที่ ต่า ง ๆ เป็นที่ รู้ จัก
และได้รับคําชื่นชม ครอบครัวจึงได้ให้การสนับสนุนมากขึ้น
(5) การยอมรั บและยกย่ อง การพัฒนาแกนนํ าสร้างสุ ข ด้ วยสยามหั วเราะพั ฒ นาขึ้ น
เพื่อเป็นแกนนํา ทั้งในครอบครัว ชุมชน และภายนอกชุมชน และมีการเรียกแกนนําสร้างสุขด้วยสยาม
หัวเราะของชุมชนบ้านท่าช้าง ตําบลหนองหมากฝ้าย อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ได้รับการยกย่อง
ว่าเป็น “ครู” หรือ เป็น“แกนนํา” แกนนําส่วนใหญ่มีความภูมิใจ และดีใจ ยิ่งถูกเรียกแบบนั้นแกนนําเห็น
ว่าตนเองควรยิ่งพัฒนาตนเองให้สามารถพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น การมีโอกาสได้เป็นแกนนําสร้างสุขด้วย
กิจกรรมสยามหัวเราะนอกชุ มชน ในฐานะตั วแทนของชุมชน ทําให้คนภายนอกชุ มชนรู้ จักชุมชนบ้ า น
ท่าช้าง ตําบลหนองหมากฝ้าย อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ว่าเป็นชุมชนที่มีชื่อเสียงด้านการสร้าง
สุขด้วยสยามหัวเราะ ยิ่งการเสริมแรงและสร้างความเข้มแข็งในการเป็นแกนนําสร้างสุขด้วยสยาม
(6) รายได้ การประกอบอาชีพ และเวลาว่ าง เนื่องด้วยกิจกรรมสร้างสุข ด้ วยสยาม
หัวเราะเป็นกิจกรรมที่ทําอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเสริมความรู้และทักษะให้กับแกนนํา หรือการที่แกนนําไป
ฝึกสยามหั วเราะนอกชุ ม ชน ซึ่งในบางช่ วงเวลาแกนนํ า สร้ างสุ ข ด้ วยสยามหัวเราะบางท่ า น อาจจะไม่
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยเฉพาะในช่วงการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็น
อาชีพหลักของแกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะ มีผลต่อกระบวนสร้างแกนนําอาสาสมัครสาธารณสุ ข
ประจําหมู่บ้านสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะทั้งการดํารงอยู่และการเข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง แกนนําที่ประสบ
ความสําเร็จคือแกนนําที่สามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง รายได้ การประกอบอาชีพ และเวลา
ว่างได้ซึ่งนับว่าเป็นทุนที่สําคัญอีกประการหนึ่ง
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อภิปรายผลการศึกษา
ทุนของแกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะ
คุ ณ ลั ก ษณะของแกนนํ า สร้ า งสุ ข ด้ ว ยสยามหั ว เราะในพื้ น ที่ ชุ ม ชนบ้ า นท่ า ช้ า ง ตํ า บลหนอง
หมากฝ้าย อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งสามารถปรากฏออกมาให้เห็นได้ในการกระทํา/แนวโน้ม
ของการกระทํา ของแกนนํา โดยมีตามแนวคิดฮาบิทัส (Bourdieu. 1986) ดังต่อไปนี้
ทุนเศรษฐกิ จ ประกอบไปด้ วยปั จจั ยทางด้า นเศรษฐกิจของแกนนํา สร้างสุขด้ วยสยามหั ว เราะ
ที่มีผลต่อการดํารงอยู่และการเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องของแกนนําและที่สําคัญที่ผลพวงจากการที่ทํากิจกรรม
สร้างสุขด้วยสยามหัวเราะทําให้สุขภาพกายและจิตใจ ของแกนนําแข็งแรง ส่งผลต่อการลดภาระค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาล ค่ายา ค่าหมอ ไปจนถึงค่าเดินทางในการไปพบแพทย์
ค่าเสียโอกาสเมื่อ ต้ องไปโรงพยาบาล ค่าจ้างจากการหยุดงานเป็นต้น หรือเมื่อร่างกายจิตใจที่แข็ ง แรง
ทําให้มีโอกาสที่มากขึ้นในการใช้เวลาหารายได้มาจุนเจือครอบครัว
ทุนวัฒนธรรม ประกอบไปด้วยแกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะ นั้นมีพื้นฐานมาจากการเป็น
อาสาสมั ค รประจํ า หมู่ บ้ า นเดิ ม ของชุ ม ชน มี ก ารให้ คุ ณ ค่ า กั บ การทํ า งานอาสาสมั ค ร ทํ า แกนนํ า
เห็นคุณค่าของการทํางานอาสามาสมัครด้วยเฉพาะในฐานะแกนนําสร้างสุขที่เป็นผู้ไปสร้างความสุขให้กับ
ผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ติดเตียงที่ต้องได้รับการดูและใส่ใจ แบ่งปันความสุข
ทุนทางสังคม ประกอบไปด้วย ความสัมพันธ์ของกลุ่มหลายระดับ กลุ่มแกนนําสร้างสุขด้วยสยาม
หัวเราะในพื้นที่ท่าช้างมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มแกนนํา กลุ่มแกน
นําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะ กับผู้ประสานงานซึ่งเป็นบุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตํ า บล
กลุ่มแกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะ กับบุคลากรจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่เข้ามาร่วมดําเนิน
กิจกรรมสร้างแกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะ กลุ่มแกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะ กับกลุ่มแกนนํา
สร้างสุขด้ วยสยามหั วเราะกลุ่ มอื่ น (กลุ่มผู้สูง อายุแ ละกลุ่ ม เด็ ก) แกนนําสร้างสุ ขด้ วยสยามหั วเราะกั บ
ครอบครัวและชุมชน ผู้ประสานงานซึ่งเป็นบุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล กับบุคลากร
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่เข้ามาร่วมดําเนินกิจกรรมสร้างแกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะ
ซึ่งการคงอยู่ของเครือข่ายความสัมพันธ์เหล่านี้ ส่งผลต่อการดํารงอยู่และมีส่วนร่วมของแกนนําสร้างสุข
ด้วยสยามหัวเราะในพื้นที่ชุมชนบ้านท่าช้าง ตําบลหนองหมากฝ้าย อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ทุนสัญลักษณ์ เป็นสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง แม้ว่าการเป็นอสม.ของแกนนําจะเป็นสั ญลั ก ษณ์
อย่างหนึ่งที่มีมาแต่เดิม ทว่าการผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ดําเนินงานโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒอย่างต่อเนื่อง ทําให้แกนนําได้รับการยอมรับ เป็นที่ชื่นชมในความสามารถและผลที่เกิดขึ้นจริงจาก
การฝึกหัวเราะ ทําให้พวกเขามีความรู้สึกว่าเป็นมากกว่า อสม. ยิ่งเมื่อผ่านการอบรมและในระหว่างการ
ฝึกอบรมมีการยกย่องให้แกนนํามีสถานะเป็นครูผู้สอนหัวเราะยิ่งสร้างความภูมิใจ การได้ออกไปแสดง
ภายนอกชุมชน ได้ออกข่าวรายการโทรทัศน์ ได้พบรู้จักกับผู้คิดค้นตัวจริงยิ่งสร้างทุนให้แกนนําสามารถ
เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆได้อย่างดียิ่ง ส่งผลดีต่อการทํางานอาสาสมัครอื่น ๆ ในชุมชนอีกหลายประการ
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คุณค่าและประโยชน์ของการศึกษานี้
การศึกษานี้ทําให้ทราบถึงทุนและที่มาของทุนของแกนนําสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะ อันจะเป็น
ประโยชน์ ต่ อการเสริ ม พลั ง และสร้ า งความยั่ ง ยื นในอนาคต รวมถึ ง การนํ า ไปปรั บใช้ กั บการขยายผล
และสร้างแกนนําในพื้นทีอื่นต่อไป กล่าวคือสําหรับการขยายโครงการสร้างสุขด้วยสยามหัวเราะไปพื้นที่อื่น
หากมีความจําเป็นที่จะต้องสร้างแกนนําเพื่อสานต่อการขับเคลื่อนในชุมชน ผู้ดําเนินงานอาจพิจารณาจาก
ทุนตามแนวคิดของ บูดิเยอร์ 4 ประการดังกล่าว ว่าผู้ที่จะเข้ารับการอบรมเป็นแกนนํานั้นขาดทุนใดบ้าง
ซึ่งในแต่ละพื้นที่ แกนนําแต่ละคนอาจต้องมีการสร้างเสริมทุนที่ไม่เหมือนกัน ก็จะทําให้การสร้างแกนนํา
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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การเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาด้วยการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ถนอมศรี เปลี่ยนสมัย1
สรรพารี ยกย่อง1, จุฑาวุฒิ คําภิระ2
บทคัดย่อ
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว และภาคีเครือข่ายอําเภอพุทธมณฑล ร่วมกันบูรณาการ
การขับเคลื่อนโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่อําเภอพุ ทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อการจัดทําแผนพั ฒนา
ชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้
นอกห้ อ งเรี ย นแบบมี ส่ ว นร่ ว มของนั ก ศึ ก ษา ส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากรนํ า ความรู้
ความสามารถของตนมาประยุ กต์ ใช้ ในกระบวนการทํ า งานร่ วมกั บ ชุ ม ชน โดยใช้หลัก พั ฒนาตามแนว
พระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการเรียนรู้และจากการปฏิบัติจริง โดยนํากระบวนการ
เรียนรู้แบบมี ส่วนร่ วม และแนวคิดพื้ น ฐานในการขั บเคลื่อ นการพั ฒนาด้ วยปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง
ใช้หลักการ “ระเบิดจากข้างใน” ร่วมกันเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในสาเหตุของปัญหา หาแนวทางแก้
และวางแผนพัฒนาในทุกมิติ โดยใช้ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากการดําเนินโครงการ นักศึกษาเกิดภาวะความเป็นผู้ นําบนพื้นฐานของศักยภาพของตนเอง
และฝึกทักษะการทํางานร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างของผู้อื่น สานความสัมพันธ์ระหว่างนักศึ กษา
จากหลากคณะหลายสาขาวิ ชาให้ สามารถทํ า งานร่ วมกัน และได้ นําหลัก คิดในเรื่อ งปรั ชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต และที่สําคัญนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรได้นําความรู้
ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนเองมาประยุกต์ใช้ในการคิดวิเคราะห์ร่วมกับชุมชนได้มาซึ่งแผนพั ฒนา
พื้นที่เชิงบูร ณาการเพื่อขั บเคลื่ อ นการพั ฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง และได้นํา แผนพั ฒ นา
ชุ มชนมาจั ดทํ า เป็ นข้ อ เสนอโครงการที่ เกิ ดจากความต้ องการของชุ ม ชน ภายใต้ กรอบการพั ฒ นาเชิ ง
บูรณาการ “พุทธมณฑล มณฑลแห่งความพอเพียง” ในการพัฒนาพื้นที่ต่อไป
1
2

งานพันธกิจสัมพันมหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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คําสําคัญ : เสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มาและความสําคัญ
ด้วยรัฐบาลได้ จัดทํา แผนยุ ทธศาสตร์การบู ร ณาการการขั บเคลื่ อนการพั ฒ นาตามปรั ชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพี ยง (พ.ศ. 2557-2560) เพื่ อใช้ เป็นกรอบและแนวทางในการบู รณาการการปฏิ บัติ ง าน
ร่วมกัน สถาบันการศึกษามีส่วนสําคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง เพื่อให้
ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตัวเองได้ โดยการสร้างกระบวนการให้เกิดความคิดหรือความ
ต้องการที่แท้จริงในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้และสร้างกระบวนการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดการดําเนิ นการที่ เป็ นรูปธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 จะมุ่งเน้นที่ภาคการเกษตรและชนบท
โดยการสร้างกระบวนการให้เกิดความคิดหรือความต้องการที่แท้จริงในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้และสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการดําเนินการที่เป็นรูปธรรม ยุทธศาสตร์
ที่ 2 การดําเนินการในพื้นที่เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปลูกฝัง
ให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีการดํารงชีพอยู่อย่างพอเพียงและพัฒนาหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงในวิชาชีพครูพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยตลอดจนสร้างเครือข่า ยแหล่ง เรี ยนรู้ (คณะอนุกรรมการส่ง เสริ มการขั บเคลื่อ นการพั ฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท, 2558)
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติของประชาชน
ในทุกระดับตั้งแต่ครอบครัวชุมชนจนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทาง
สายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่ อให้ก้าวทั นต่อ ยุคโลกาภิวัตน์ความพอเพี ยงหมายถึงความ
พอประมาณความมี เหตุ ผลรวมถึง ความจํ า เป็ น ที่ จะต้ องมีระบบภู มิคุ้ม กั นในตั วที่ ดีพ อสมควรต่ อการมี
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ค วาม
รอบคอบและความระมั ดระวัง ยิ่ ง ในการนํ า วิ ชาการต่ าง ๆ มาใช้ ในการวางแผนและการดํ า เนิ น การ
ทุ ก ขั้นตอน (สรรเสริ ญ วงศ์ ชอุ่ ม, 2544) การเสริม สร้ า งพื้ นฐานและการเตรี ยมความพร้ อ มให้ แ ก่ เ ด็ ก
และเยาวชนถือว่าเป็ นสิ่งสําคัญ ให้มีความรอบรู้ในการดําเนิ นชี วิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ มี
ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้ชีวิตมีความสมดุลและพร้อมรับ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
และกว้างขวางทั้งด้านวัตถุสังคมสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกเป็นอย่างดี
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมูลนิธิรากแก้ว และภาคีเครือข่ายอําเภอพุทธมณฑล ร่วมกันดําเนิน
โครงการการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา ในพื้นที่อําเภอพุทธมณฑล
ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหิดล มีการทํางานพัฒนาร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง มีทุนเดิมและ
เป็นการต่อยอดการทํางานของมหาวิทยาลัยมหิดลกับชุมชนพุทธมณฑล การดําเนินโครงการในครั้งนี้เป็น
การบูรณาการการขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาพื้นที่ โดยนํากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และแนวคิด
พื้ นฐานในการขั บเคลื่ อ นการพั ฒนาด้ วยปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง ใช้ หลั ก การ “ระเบิ ดจากข้ า งใน”
ร่วมกันเรียนรู้และสร้างความเข้า ใจในสาเหตุ ข องปั ญหา หาแนวทางแก้ และวางแผนพั ฒนาในทุ ก มิ ติ
โดยใช้ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทํา
389

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

แผนพัฒนาชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งเป็นการเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบมีส่วนร่วมของนักศึกษา ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
นําความรู้ความสามารถของตน มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทํางานร่วมกับชุมชนโดยใช้หลักพัฒนาตาม
แนวพระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการเรียนรู้และจากการปฏิบัติจริง
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่จริง ด้วยการพัฒนา
แบบมีส่วนร่วมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 เพื่อ ส่ งเสริ มให้ นัก ศึ ก ษานํา ความรู้ค วามสามารถของตน มาประยุ ก ต์ ใช้ ในกระบวนการ
ทํางานร่วมกับชุมชนโดยใช้หลักพัฒนาตามแนวพระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 เพื่อสร้างแผนพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
ปี พ.ศ. 2559-2561
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 1) ประชาชนอําเภอพุทธมณฑล
2) ส่วนงานราชการ ส่วนท้องถิ่นอําเภอ พุทธมณฑล
3) นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
1. จัดตั้งทีมและคณะทํางานภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจร่วมกัน
2. คัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย
- ประชุมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดําเนินโครงการ ร่วมกับหน่วยงานราชการ
ท้องถิ่น และภาคประชาชน
- จัดเวทีประชาคมคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายในการดําเนินโครงการ
3. การเตรียมการและการสร้างการมีส่วนร่วม
- การประชาคมชาวบ้าน นายอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
ชี้แจงทําความเข้าใจแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- การนํานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ท้องถิ่น ตัวแทนประชาชน
ในพื้นที่เป้าหมายศึกษาดูงานตัวอย่างโครงการพัฒนาในจังหวัดพื้นที่ต้นแบบ
4. การศึกษาภูมิสังคมและจัดทําแผนชุมชน
- การศึกษาข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ ภูมิสังคม และแผนชุมชน
- การจัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อการทํางานร่วมกับชุมชนสําหรับนักศึกษา
- ลงพื้นที่สํารวจข้อมูลในชุมชน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลร่วมกับชุมชน
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- การจัดทําแผนพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และคืนข้อมูลกับชุมชน
5. การติดตามผล
- จัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค
เพื่อร่วมกันพัฒนาการขับเคลื่อนงานในระยะต่อไป
- ถอดบทเรียนการทํางาน
สรุปผลการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมกับอําเภอพุทธมณฑล ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และภาคี
เครือ ข่ าย ขับเคลื่ อ นโครงการโดยนํ า หลั ก ปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาใช้ ในการร่ วมกั น พั ฒ นาพื้ น ที่
โดยการสนั บ สนุ น ให้ นัก ศึ กษา อาจารย์ และบุ คลากรได้ เรี ย นรู้ ปัญหาจากชุ ม ชนและนํ า ความรู้ ค วาม
เชี่ยวชาญของตนเอง มาร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างแผนการพัฒนาชุมชน และเป็นพื้นที่เรียนรู้ของนักศึกษา
ผ่านการลงพื้นที่ปฏิบัติจริง โดยมีการขับเคลื่อนงาน ดังนี้
1. จัดตั้งทีมและคณะทํางานภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจร่วมกัน อาจารย์
นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล สร้างความรู้ความเข้าใจแนวคิดการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จัดตั้งทีมงาน และปรึกษาหารือเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
2. การเลือกพื้นที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับอําเภอพุทธมณฑล จัดประชาคมหน่วยงานราชการ
ท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนประชาชน ชี้แจงทําความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา และได้ดําเนินการคัดเลือกและรับรองพื้นที่เป้าหมาย ผ่านเวที
ประชาคม โดยพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่มีความพร้อม มีผู้นําที่เข้มแข็งและการพัฒนาต้องเกิดประโยชน์กับ
ชุมชน จากเวทีประชาคม ได้คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายจํานวน 6 หมู่บ้าน 3 ตําบล ที่ครอบคลุมพื้นที่อําเภอ
พุทธมณฑล ประกอบด้วย หมู่ที่ 3 บ้านศาลาดิน ตําบลมหาสวัสดิ์, หมู่ที่ 5 บ้านสหพรและหมู่ 1 บ้านวัด
สุวรรณาราม ตําบลศาลายา, หมู่ 4 บ้านวัดมะเกลือ หมู่ 6 บ้านคลองโยงใหม่ และหมู่ 8 บ้านสหกรณ์
ตําบลคลองโยง
3. การเตรี ย มการและการสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว ม มหาวิ ทยาลั ยมหิ ด ลร่ วมกั บมู ลนิ ธิร ากแก้ ว
ทํ า ความเข้ า ใจและชี้ แ จงแนวคิ ด การพั ฒ นาพื้ น ที่ ต ามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยง และการ
แลกเปลี่ยนความคิด ร่วมเสนอแนะ ในการดําเนินโครงการ เพื่อให้เกิดการ “ระเบิดจากข้างใน” และแสดง
ความพร้ อมในการร่ วมกั นขั บเคลื่ อ นงานและลงมื อ ทํ า ได้ นํา นั กศึ กษา อาจารย์ บุ คลากร ผู้ แทนจาก
หน่ วยงานราชการ ท้ องถิ่ น ตั วแทนประชาชนในพื้ น ที่ เ ป้ า หมายศึ ก ษาดู ง านพื้ น ที่ ในต้ น แบบ จัง หวั ด
อุ ดรธานี จัง หวัดขอนแก่ น และจั ง หวั ด น่ า น เพื่ อสร้ างความเข้ า ใจถึ ง การนํ า หลัก การพั ฒ นาตามแนว
พระราชดํ า ริ ม าใช้ แ ก้ ไ ขปั ญ หาให้ กั บ ชุ ม ชน ตลอดจนแนวทางการทํ า งานอย่ า งบู ร ณาการของ
สถาบันการศึกษาร่วมกับหน่วยงานราชการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง
จากการศึกษาดูงานได้ประชุมร่วมกันเกิดแผนปฏิบัติการ (Roadmap) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพื้นที่เป้าหมายอําเภอพุทธมณฑล
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4. ศึกษาภูมิสังคมและจั ดทําแผนชุมชน การศึกษาข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ ภูมิสังคม และแผน
ชุมชน และลงพื้นที่สํารวจข้อมูลในชุมชน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลร่วมกับชุมชนตามหลักการ
พัฒนาตามแนวพระราชดําริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” การสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูล วิถีชีวิต เศรษฐกิจ
สังคม และลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ และศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาพื้นที่ โดยการศึกษาข้อมูลทุตยภูมิ เชิงภูมิศาสตร์และภูมิสังคม ลงพื้นที่สํารวจข้อมูลเพื่อความ
ถูกต้อง และเก็บข้อมูลความต้องการอย่างแท้จริงจากชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้วิเคราะห์ข้อมูลในหมู่บ้านเป้าหมายจากแผนชุมชนและข้อมูลพื้นฐานของชุมชน และการลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูลจากชุมชนมาวิเคราะห์ และได้สรุปประเด็นปัญหาที่สําคัญของแต่ละพื้นที่เป้าหมายเพื่อนํามาวาง
แผนการพัฒนาพื้นที่
- การจัดกิจกรรมเรียนรู้เพื่อการทํางานร่วมกับชุมชนสําหรับนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลได้ นํ า นั ก ศึ ก ษาร่ ว มกั บ พั ฒ นาการอํ า เภอพุ ท ธมณฑล อาสาสมั ค ร
สาธารณสุขหมู่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน เข้าเก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคมความสุขและความต้องการ
โดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับชุมชนโดยการใช้พลังนักศึกษาที่ร่วมกันทํางานภายใต้กิจกรรม
เสริมทักษะการเรียนรู้การทํางานร่วมกับชุมชน นักศึกษาได้เรียนรู้ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ สํารวจ
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานและเก็ บข้ อ มู ลปั ญหาและความต้ อ งการของชุ ม ชนและได้ ดํา เนิ น การนํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม า
วิเคราะห์ร่วมกับชุมชนเพื่อหาปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน การเก็บข้อมูลด้วยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนทําให้ได้เริ่มเรียนรู้ไปด้วยกัน ได้ข้อมูลที่เป็นเชิงลึก ได้ปัญหาและความต้องการมาจากชุมชน
อย่างแท้จริง และได้ดําเนินการนําผลสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูลมานําเสนอให้แก่ชุมชน ซึ่งข้อมูลที่ ได้
นํามาวิเคราะเพื่อพัฒนาโครงการอีกทั้งการลงพื้นที่นักศึกษาได้เรียนรู้ และลงมือปฏิบัติจริงในการทํางาน
ร่วมกับชุมชนและสัมผัสกับชุมชน
- การจัดทําแผนพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการและคืนข้อมูลให้แก่ชุมชน
จากที่มหาวิทยาลัยมหิดล และประชาคมพุทธมณฑลได้ร่วมกันสํารวจข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงระหว่างประชาชน หน่วยงานราชการและมหาวิทยาลัย เพื่อนํามา
จัดทําเป็นแผนพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการ ภายใต้กรอบการพัฒนาเชิงบูรณาการ “พุทธมณฑล มณฑลแห่ง
ความพอเพียง” และได้พัฒนาข้อเสนอโครงการในลักษณะของชุดโครงการซึ่งประกอบด้วย 4 แผนงาน
ตามแผนภาพที่ 1 ซึ่งเป็นการบูรณาการเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่เป็นไปอย่างสมบูรณ์ครบห่วงโซ่การพัฒนา
ทั้ ง ยั ง ครอบคลุ มมิ ติก ารพั ฒ นาด้ า นต่ า ง ๆ อย่ างครบถ้วน แผนงานดั ง กล่ า วได้ เสนอให้ แก่ หน่ วยงาน
ราชการ ท้องถิ่นและชุมชน เพื่อให้รับทราบ แสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันต่อไป
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ด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการการพัฒนาแม่น้ําลําคลอง
และสิ่งแวดล้อมของชุมชน

ด้านเกษตรกรรม
โครงการการพัฒนาเกษตรกรรม4.0

ด้านสัมมาอาชีพ
โครงการการพัฒนาสัมมาชีพฐาน
ชุมชน

ด้านการท่องเทีย่ ว
โครงการการพัฒนาท่องเที่ยว
เชิงสุขภาวะ

พุทธมณฑล
มณฑลแห่งความ
พอเพียง

ภาพที่ 1 แผนงานการพัฒนาพื้นที่อําเภอพุทธมณฑล
5. การติดตามผล
- จั ดประชุ มแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ เพื่ อ รายงานความก้ า วหน้ า การปฏิ บัติง าน ปั ญหาอุ ปสรรค
เพื่อ ร่ วมกันพั ฒนาการขั บเคลื่ อ นงานต่ อ ไป โดยแบ่ ง เป็ น 1) ประชุ มคณะทํ า งานหลั ก ได้ แก่ อาจารย์
นักศึกษา บุคลากร และแกนนําชุมชน 2) ประชุมคณะทํางานหลั ก ร่วมกับหน่วยงานราชการ ท้องถิ่น
กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนประชาชน และถอดบทเรียนการทํางานระหว่างอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร
และแกนนําชุมชน
อภิปรายผลการดําเนินงาน
การขั บ เคลื่ อ นโครงการนี้ ถื อ ว่ า เป็ น การพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ คื อ การบริ ห ารจั ด การที่ ล งไปทํ า
กระบวนการในพื้นที่เป้าหมาย สิ่งสําคัญคือการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในทุกหน่วยงานและชุมชน
ให้เกิดการ “ระเบิดจากข้างใน” โดยการร่วมเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในสาเหตุของปัญหา เพื่อการ
ร่ วมกันหาแนวทางในการแก้ ไขและวางแผนพั ฒ นา การร่ วมคิ ด ร่ วมวางแผน และร่ วมลงมื อ ปฏิ บั ติ
โดยการมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ ว น ทั้ ง ภาครั ฐ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ภาคประชาชนและ
สถาบันการศึกษา ในการร่วมกันแก้ปัญหาหรือพัฒนาในประเด็นที่คนในชุมชนร่วมกันดําเนินการ ตั้งแต่
ค้นหาปัญหา วางแผนการดําเนินงาน ร่วมกันดําเนินงาน เพื่อให้สําเร็จได้ด้วยความร่วมมือของคนในชุมชน
การดําเนินโครงการนี้ผนวกการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึกษาแบบมีส่วนร่วมด้วยการพัฒนา
แบบมีส่วนร่วมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง นักศึกษาได้ นํา
ความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตนเองมาประยุกต์ใช้ในการคิดวิเคราะห์ ร่วมกับชุมชนเกิดแผนการ
พัฒนาชุมชน อีกทั้งจากการฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาเกิดภาวะความเป็นผู้นําบนพื้นฐานของศักยภาพของ
ตนเอง และเกิดฝึกทักษะการทํางานร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างของผู้อื่น สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษาจากหลากคณะหลายสาขาวิชาให้สามารถทํางานร่วมกัน และนักศึกษาที่เข้าร่วมการขับเคลื่อน
โครงการได้หลักคิดในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต
จากการขับเคลื่อนโครงการได้มาซึ่งแผนพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้นําพัฒนาแผนชุมชนดังกล่าว จัดทําเป็นข้อเสนอโครงการที่เกิดจาก
ความต้องการของชุมชน ภายใต้กรอบการพัฒนาเชิงบูรณาการ “พุทธมณฑล มณฑลแห่งความพอเพียง”
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มีนัยสําคัญว่าอําเภอพุทธมณฑลเป็นพื้นที่ที่ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนการพัฒนาชุ มชน
และสังคมทั้งพื้นที่แต่ทั้งนี้ด้วยยึดหลักการทํางานตามลําดับขั้นตอนในพื้นที่นําร่องของอําเภอพุทธมณฑล
ตามภูมิสังคมของอําเภอพุทธมณฑล ได้แก่ ภูมินครชลธารและกสิกรรม (เมือง-น้ํา-นา)
ข้อเสนอแนะจากการดําเนินโครงการนี้ได้แก่ 1) การเชื่อมประสานกับส่วนงานราชการ และส่วน
ท้องถิ่น ต้องมีการกําหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รั บผิ ดชอบให้ชัดเจนในการดํา เนินงาน และต้องมี ค วาม
ต่อเนื่องและสม่ําเสมอกับชุมชน 2) การส่งเสริมความร่วมมือในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในพื้นที่ เข้ามาร่วม
บูรณาการขับเคลื่อนโครงการร่วมกัน 3) การพัฒนารายวิชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. นั กศึ กษาได้ เรี ยนรู้ นอกห้ อ งเรี ยนร่ วมกั บชุ ม ชน ทํ าให้ เกิ ดจิ ตสํ า นึ ก ในการสร้ า งประโยชน์
ให้แก่ผู้อื่น
2. อาจารย์ นั ก ศึ ก ษา และบุ ค ลากร ได้ นํ า ความรู้ ค วามสามารถของตน มาใช้ ใ นการสร้ า ง
แผนพัฒนาชุมชน
3. ชุมชนได้แผนพัฒนาชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เอกสารอ้างอิง
คณะอนุ ก รรมการส่ ง เสริ มการขั บเคลื่ อ นการพั ฒนาตามปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงในภาคเกษตร
และชนบท. 2558. คู่มือการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค
เกษตรและชนบทและความมั่นคง.
ปรี ย านุ ช ธรรมปิ ย า. ม.ป.ป. การขั บ เคลื่ อ นปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งด้ า นการศึ ก ษา
(พ.ศ. 2549-2557). กรุงเทพฯ : ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ.
สํ านั กปลั ดนายกรั ฐมนตรี สํ า นั กงานขั บเคลื่ อ นการพั ฒนาตามหลั กปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง. 2557.
เอกสารแผนยุทธศาสตร์การบู รณาการการขับเคลื่อนการพั ฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง (พ.ศ. 2547-2560).
สรรเสริ ญ วงศ์ ชอุ่ ม. 2544. เศรษฐกิ จพอเพีย ง : พื้ นฐานสู่ ก ารพั ฒนาที่ ยั่ง ยืน . กรุง เทพฯ : เพชรรุ่ ง
การพิมพ์.
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การประยุกต์ใช้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน
ในการสร้างความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ศิวะพงษ์ สังข์ประดิษฐ์1
สุขฤทัย บุญมาไสว, ศักดิโชต คิมสกุลเวช, ดุลยทรรศน์ กรณฑ์แสง, อาภรณ์ ลี้สมบุญ
ชุติเพ็ญ บูรณะสินทรัพย์, นทิตา ภูมิธนากรณ์, ลดาวัลย์ สาริยา, คุณาภรณ์ หอมยก, เมธาวี ทองดี
เบญจพร ภูศรี, วีณา พ่วงปิ่น, ปรุศก์ สุกใส, นรีรัตน์ สังขะไชย, สินีนาถ เจียมทวีบุญ, แสงเดือน มูลสม
บทคัดย่อ
การอบรมนี้เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องโรคเรบีส์และนําองค์ความรู้ในเรื่องสุขภาพ
หนึ่ ง เดี ยวที่ ใช้ ในการควบคุ ม ป้ อ งกั นโรค ให้ กั บนั กเรี ยนในระดั บมั ธ ยมศึ กษาตอนต้ น โดยใช้บุคลากร
ทางการแพทย์ในพื้นที่ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ให้มารับการอบรมให้เป็นผู้สอน
โดยมีการทําความเข้าใจกับสื่อการสอนและฝึกสอนก่อนอบรมจริง การอบรมจัดขึ้นในโรงเรียนที่ได้รับการ
คัดเลื อก 7 โรงเรียน จาก 7 ตําบลของอําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี นักเรียนได้ ฝึกคิ ดจากโจทย์
“ทําอย่างไรไม่ให้ถูกสุนัขกัด” และฝึกการตอบโต้ และแก้ปัญหาต่อโจทย์เหตุการณ์โรคเรบีส์ที่เกิดขึ้ นใน
ชุมชน จํานวนนักเรียนที่ได้รับการอบรมรวมทั้งสิ้น 338 คน จากผลการประเมิน พบว่าความรู้เรื่องสุขภาพ
หนึ่งเดียวและโรคเรบีส์ของนักเรียน มีมากขึ้นในภาพรวม โดยวัดจากการทําแบบทดสอบก่อนการอบรม
(67.47%) และทั น ที ห ลั ง การอบรม (81.20%) ร้ อ ยละความพึ ง พอใจเฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ พอใจมาก
(4.04/5.00) โดยวัดจากประเด็นการให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพหนึ่งเดียว กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคเรบีส์
วิทยากร การให้ความช่วยเหลือของผู้ช่วยอบรม สถานที่จัดอบรม และระยะเวลาของการฝึกอบรมการ
อบรมนี้จัดขึ้นสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อเรบีส์
และนักเรียนในระดับนี้จะสามารถนําความรู้ที่ได้จากการอบรม ไปเผยแพร่ให้กับสมาชิกในครอบครัวได้
คําสําคัญ : โรคพิษสุนัขบ้า, โรคเรบีส์, สุขภาพหนึ่งเดียว

1

ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ที่มาและความสําคัญ
โรคเรบีส์หรือโรคพิษสุนัขบ้า ยังคงเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตจากโรค
ดังกล่าวจํานวนมาก โดยในปี พ.ศ. 2561 ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณ 59,000 คน และจํานวน
ครึ่งหนึ่งของผู้ที่เสียชีวิต เป็นเด็กอายุต่ํากว่า 15 ปี (1) สําหรับประเทศไทยในปีดังกล่าว มีผู้เสียชีวิตรวม
17 ราย (2) โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการจัดการแผลและการไปพบแพทย์
หลังถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้ วยน้ํานมที่ ไม่มีประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรคเรบีส์กัด ข่วน หรือเลียบาดแผล
นอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้กับประชาชน ปัจจุบัน การควบคุมและป้องกันโรคเรบีส์
ต้องใช้แนวคิดของ “สุขภาพหนึ่งเดียว” หรือ One Health โดย “สุขภาพหนึ่งเดียว” เป็นแนวคิดสากล
ที่ควรได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนในวงกว้าง โดยต้องสร้างความร่วมมือระหว่างสาขาวิชา และทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องทุกระดับในการดูแลสุขภาพ ของคน-สัตว์-สิ่งแวดล้อม เพื่อบูรณาการการป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม และนํามาใช้เป็นแนวปฏิบัติ รวมถึงสร้างกลไก
การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ“สุขภาพหนึ่งเดียว” ทุกระดับทั้งชุมชนท้องถิ่น จังหวัด ภายในประเทศ
และระหว่ า งประเทศ (3) ตั วอย่ า งของการใช้ แ นวคิ ด เรื่ อ ง “สุ ข ภาพหนึ่ ง เดี ยว” ในการแก้ ไขปั ญ หา
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนในประเทศไทย ได้แก่ โรคไข้หวัดนก ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (4)
และการสร้ า งพื้ นที่ เขตลาดกระบั ง ให้ เป็ น พื้ นที่ ปลอดโรคเรบี ส์ ภายใต้ แ นวคิ ด สุ ข ภาพหนึ่ ง เดี ยวโดย
บูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและปศุสัตว์ รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน (5)
คณะสั ต วแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ด ล ร่ วมกั บเครื อ ข่ า ยมหาวิ ท ยาลั ย สุ ข ภาพหนึ่ ง เดี ย ว
แห่ ง ประเทศไทย (Thailand One Health University Network, THOHUN) จั ดกิ จกรรมอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งได้รับการคัดเลือกมาจาก 7 ตําบลของอําเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้แนวทางสุขภาพหนึ่งเดียว ในการควบคุมและป้องกัน
โรคเรบีส์ โดย อสม. ที่ผ่านการอบรม ได้รับความรู้และได้ฝึกการตอบโต้ ต่อโจทย์เหตุการณ์โรคเรบี ส์ที่
เกิดขึ้นในชุมชน จากนั้น อสม. ที่ผ่านการอบรม ได้ทําการอบรมนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาตอนต้ น
จํานวน 7 ครั้ง 7 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 338 คน ซึ่งจํานวนนักเรียนที่ผ่านการอบรมนี้ จะสามารถดูแลตัวเอง
ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการตอบโต้สถานการณ์โรคเรบีส์ในพื้นที่ และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนคือการทํา
ให้พื้นที่ของอําเภอไทรโยค เป็นพื้นที่ปลอดโรคเรบีส์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องสุข ภาพหนึ่ง เดี ยว และโรคเรบีส์ให้กับนัก เรียนระดับมั ธยมศึ ก ษา
ตอนต้น
2. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน และนักเรียน

396

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 7 ครั้ง ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2562
กลุ่มเป้าหมาย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
1. การดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีขั้นตอนดังนี้
- ทําหนังสือไปยังสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี แจ้งการจัดกิจกรรมและขอให้ส่งอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน มาเข้าร่วมกิจกรรม
- อบรม อสม. โดยนําสื่อ การสอนชนิด power point พร้อมข้อความที่จะใช้ อบรมนั กเรี ยน
ซึ่งเตรียมเป็นร่างโดยผู้อบรม ไปสร้างความเข้าใจกับอสม. และปรับแก้ไขตามความเหมาะสม จากนั้นให้
อสม. ฝึกปฏิบัติเหมือนจริง โดยให้อบรมให้ผู้อบรมฟัง
- ทําหนังสือไปยังศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี แจ้งการจัดกิจกรรมและขอให้ประสานเตรียม
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มาเข้าร่วมกิจกรรม
- อบรมเรื่องสุ ขภาพหนึ่ งเดี ยว โรคเรบีส์ ความเชื่ อและความเข้ า ใจที่ ผิดเกี่ ยวกั บโรคเรบี ส์
ให้กั บนั ก เรี ย น โดย อสม. ที่ ผ่า นการอบรม และให้ นัก เรี ยนได้ ฝึ กคิ ด จากโจทย์ “ทํ าอย่ างไรไม่ ใ ห้ ถู ก
สุนัขกัด” และฝึกการตอบโต้ และแก้ปัญหาต่อโจทย์เหตุการณ์โรคเรบีส์ที่เกิดขึ้นในชุมชน
2. วิธีการประเมินผล มีขั้นตอนดังนี้
- การทําแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม
- การทําแบบประเมินการจัดการอบรม ซึ่งมีหัวข้อการประเมินอสม. ซึ่งเป็นผู้อบรม อยู่ใน
แบบประเมิน

ภาพที่ 1-3 : กิจกรรมอบรมนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพหนึ่งเดียวและโรคเรบีส์
ที่มา : ศิวะพงษ์ (2562)
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สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
1. จํานวนนักเรียน ที่เข้าร่วมอบรม จํานวน 338 คน
2. ความรู้เรื่องสุขภาพหนึ่งเดียวและโรคเรบีส์ของนักเรียน มีมากขึ้นในภาพรวม โดยวัดจากการ
ทําแบบทดสอบก่อนการอบรม (67.47%) และทันทีหลังการอบรม (81.20%)
3. ร้อยละความพึงพอใจเฉลี่ ย อยู่ในระดับพอใจมาก (4.04/5.00) โดยวั ดจากประเด็ นการให้
ความรู้ในเรื่องสุขภาพหนึ่งเดียว กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคเรบีส์ วิทยากรการให้ความช่วยเหลือของผู้ช่วย
อบรม สถานที่จัดอบรม และระยะเวลาของการฝึกอบรม
4. จํานวนครั้งของการจัดอบรมและสถานที่จัดอบรม 7 ครั้ง โดยจัดอบรมโรงเรียนละหนึ่งครั้งที่
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์ โรงเรียนบ้านวังสิงห์ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ โรงเรียน
ไทรโยคใหญ่ โรงเรียนบ้านเขาช้าง และโรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
อภิปรายผลการดําเนินงาน และข้อเสนอแนะ
กิจกรรมอบรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพหนึ่งเดียว
และโรคเรบีส์ ได้สร้างกระบวนการที่มุ่งหวังให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ ซึ่งจะทําให้ชุมชนเกิดความยั่งยืนในการ
สร้างพื้นที่ปลอดโรคเรบีส์ โดยอาจารย์ที่มาจากภาคมหาวิทยาลัยได้อบรม อสม. ในครั้งแรก และให้ อสม.
ทําความเข้าใจกับเอกสารที่จะต้องไปอบรมนักเรียนต่อ โดยในระหว่างการอบรมนักเรียน อสม.จะเป็น
วิทยากรหลัก และมีอาจารย์เป็นผู้สังเกตการณ์และช่วยดําเนินกิจกรรมกลุ่ม การอบรมนี้มีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นเป็นหลัก ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อเรบีส์ และนักเรียนในระดับ
นี้จะสามารถนําความรู้ที่ได้ จากการอบรม ไปเผยแพร่ให้กับสมาชิกในครอบครัวได้ การอบรมโดยอสม.
ซึ่งเป็นบุคลากรในพื้นที่สามารถสร้างความเป็นกันเองกับผู้รับการบรม และอสม.จะสามารถขยายองค์
ความรู้ไปยังนักเรียนกลุ่มอื่นในพื้นที่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีความแตกต่างใน
รูปแบบของการอบรม โดยมักจั ดแบบบรรยายอย่ างเดี ยว โดยไม่มี การทํ า กิ จกรรมกลุ่ ม หรือให้ โ จทย์
กรณีศึกษา (6)
ข้ อ เสนอแนะจากการทํ า กิ จ กรรมนี้ ได้ แ ก่ บางโรงเรี ย นจั ด นั ก เรี ย นระดั บ อื่ น เช่ น ระดั บ
ประถมศึกษามาร่วมกิจกรรม ซึ่งในการทํากิจกรรมต้องคละนักเรียน และโรงเรียนจัดนักเรียนมามากกว่า
30 คน ซึ่งเป็นจํานวนที่มีสัดส่วนมากกว่าจํานวน อสม. และอาจารย์ที่เตรียมไว้ ทําให้การทํากิจกรรมกลุ่ม
อสม.หรืออาจารย์หนึ่งคน ต้องดูแลกลุ่มกิจกรรม มากกว่าหนึ่งกลุ่ม
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับความรู้ในเรื่องสุขภาพหนึ่งเดียวและโรคเรบีส์
2. เครือข่ายระหว่างนักวิชาการ กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านและนักเรียน
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วิจิตรา พูนสกุลทิพย์, อุษา กิตติกาญจนสกุล, สุริยา บุตรพันธ์
บทคัดย่อ
การผลิตมูลไส้เดือนของกลุ่มวิสาหกิจของบ้านหนองสามพราน หมู่ 9 ตําบลวังด้ง อําเภอเมือง
กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ต้องการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนหรือการสู ญเสี ย เพื่อนําไปสู่รายได้ ที่ดีขึ้น
งานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจ เก็บข้อมูล วิเคราะห์การจัดการวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และการ
คาดการณ์ผลผลิตมูลไส้ เดือนของชุมชนบ้านหนองสามพราน เพื่อวิเคราะห์หาอุปสรรคที่สําคั ญในการ
พั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ มู ล ไส้ เดื อ นของเกษตรกร และเสนอแนวทางการเพิ่ ม ผลผลิ ต และรายได้ ข องชุ ม ชน
ดําเนินการโดยกํา หนดกลุ่มวิสาหกิ จเป้าหมายจํา นวน 5 กลุ่ม ได้แก่ (1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ผู้ ปลูก พื ช
ผสมผสานเกษตรอินทรีย์ ต.วังด้ง (2) วิสาหกิจชุมชนครอบครัวอินทรีย์กาญจนบุรี, (3) วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์บ้านหนองสามพราน, (4) วิสาหกิจชุมชนเกษตรไร่นาสวนผสมบ้านวังด้ง และ (5) วิสาหกิจ
ชุมชนผู้เลี้ยงสัตว์บ้านหนองสามพราน ต.วังด้ง สมาชิกเข้าร่วม 14 คน การสํารวจพื้นที่ 3 จุด สัมภาษณ์
8 คน บันทึกและวิเคราะห์ ข้อ มู ล ค้นคว้าองค์ความรู้แ ละเครื่ องมื อที่เหมาะสม เพื่อเสนอแนวทางการ
พัฒนา จากการดําเนินงานพบว่า กระบวนการจัดการวัตถุดิบของชุมชนมีการแลกเปลี่ยน ส่งมอบวัตถุดิบ
จากการผลิตร่วมกัน โดยมีการบริหารจัดการปริมาณวัตถุดิบอย่างเหมาะสม มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันใน
การร่วมกันขาย มีการสํารวจความต้องการในชุมชนก่อนการเริ่มลงทุนกระบวนการผลิต ส่วนกระบวนการ
ผลิตยังขาดเครื่องมือวัดเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อให้เกิดการขยายพันธุ์ได้จํา นวน
มาก ซึ่งมีผลต่อระยะเวลาและปริมาณของมูลไส้เดือนที่ได้ การพัฒนาการผลิตในพื้นที่แคบ เทคโนโลยีใน
การควบคุมสภาพแวดล้อมของไส้เดือนอย่างง่ายและเป็ นอัตโนมัติ ขาดเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพของมูลไส้เดือน ความรู้ในการจัดการศัตรูของไส้เดือน ในโครงการนี้จึงจัดให้มีการถ่ายทอด/สาธิต
การใช้ เครื่ อ งวั ดความชื้ นและอุณหภู มิ อย่ า งง่ า ยในการควบคุ ม สภาวะที่ เหมาะสมในการเลี้ ยงไส้ เดื อ น
และเครื่องมือในการตรวจคุณภาพมูลไส้เดือนในเบื้องต้น ทําให้เกษตรกรทราบค่าความชื้นที่ เหมาะสม
1

สํานักสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
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(51.65-64.82 %) และอุณหภูมิที่เหมาะสม (30.5-33.3 องศาเซลเซียส) ที่ให้ความหนาแน่นไส้เดือนมาก
จากการสังเกตด้วยสายตา และวิเคราะห์ปริมาณ N P K ในมูลไส้เดือนพบว่าอยู่ในระดับสูง และค่า pH
7.0-7.5 ซึ่ ง อยู่ ในเกณฑ์ ที่ ดีต่อการนํ าไปใช้ ทางการเกษตรด้ว ยชุ ด ตรวจวิ เคราะห์ ดินอย่ า งง่ า ยสํ า หรั บ
การเกษตร รวมถึงแนะนําเทคนิคและความรู้ในการจัดการศัตรูของไส้เดือน พร้อมแหล่งค้นคว้า และเสนอ
แนวทางพัฒนาการใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายเพื่อใช้ควบคุม สภาพแวดล้อมของไส้เดือนแบบอัตโนมัติเพื่อลด
การใช้แรงงาน ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ลดโอกาสความเสี่ยงต่อการตายของไส้เดือน
คําสําคัญ : บ้านหนองสามพราน, มูลไส้เดือน, ชุมชน, วิสาหกิจ
ที่มาและความสําคัญของโครงการ
บ้านหนองสามพราน หมู่ 9 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้าน
เกษตรอิ น ทรี ย์ แ ละปศุ สั ต ว์ ที่ จ ดทะเบี ย นประมาณ 5 กลุ่ ม ได้ แ ก่ (1) วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม ผู้ ป ลู ก พื ช
ผสมผสานเกษตรอินทรีย์ ต.วังด้ง (2) วิสาหกิจชุมชนครอบครัวอินทรีย์กาญจนบุรี, (3) วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์บ้านหนองสามพราน, (4) วิสาหกิจชุมชนเกษตรไร่นาสวนผสมบ้านวังด้ง และ (5) วิสาหกิจ
ชุมชนผู้เลี้ยงสัตว์บ้านหนองสามพราน ต.วังด้ง ทําให้เป็นหมู่บ้านที่มีการจัดการทรัพยากรในชุมชนมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ทางด้านอาหารและการเพิ่มรายได้ภายในชุมชนเป็นพื้นฐาน ชุมชนยังมีความต้องการเพิ่ม
รายได้จากการจัดการทรัพยากรในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มชุมชนที่ผลิตมูลไส้เดือน
จากการลงพื้ นที่ เก็บข้อ มูลบ้า นหนองสามพรานในเรื่องของการเลี้ ยงไส้ เดือ นและการผลิ ตมู ล
ไส้ เดื อ นทํ าให้ พ บปั ญหาของผู้ ผลิ ตมู ลไส้ เดื อ น จากการสั มภาษณ์ คุ ณสรั ญณา พรหมเอาะ (คุ ณน้ อ ง)
มีความต้องการที่จะนํามูลไส้เดือนที่ผลิตเองออกไปจําหน่ายให้กับบุคคลภายนอกแต่ผลิตภัณฑ์ปัจจุบันยัง
ขาดการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต ได้แก่ คุณภาพ ปริมาณที่ชัดเจนของวัตถุดิบ คุณภาพของมูล
ไส้เดือนที่ได้ และยังขาดความรู้ในด้านการส่งเสริมการขายในผลิตภัณฑ์
ดังนั้นจึงทําโครงงานการจัดการองค์ความรู้การผลิตมูลไส้เดือนของชุมชนบ้านหนองสามพราน
ซึ่ ง เป็ น โครงการของนั ก ศึ ก ษา ภายใต้ ร ายวิ ช าสหวิ ท ยาการเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น KAGE101
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ได้ร่วมกันเก็บข้อมูลกระบวนการ
และผลลัพธ์การผลิตมูลไส้เดือนของกลุ่มชุมชน เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ค้นคว้า
ข้อมูลองค์ความรู้จากงานวิจัยและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการองค์
ความรู้ของชุมชนในการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ การผลิตมูลไส้เดือนเพื่อการจําหน่าย
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อสํารวจ เก็บข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์การจัดการวัตถุดิบ การบวนการผลิต และผลผลิตมูล
ไส้เดือนของชุมชนบ้านหนองสามพราน
2. เพื่อเสนอแนวทางการควบคุมคุ ณภาพและปริมาณวัตถุ ดิบ กระบวนการเลี้ ยง และวิธีการ
ตรวจสอบคุณภาพมูลไส้เดือน
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลาการดําเนินงาน 2 เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรบ้านหนองสามพราน หมู่ 9 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ที่สนใจ โดยมี
คุณสรัญณา พรหมเอาะ (คุณน้อง) ผู้นํากลุ่มชุมชนที่ผลิตมูลไส้เดือนเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักและร่วมโครงการ
พร้อมทั้งผู้ใหญ่บ้านและผู้นํากลุ่มวิสาหกิจในหมู่บ้านที่เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะใน
โครงการ จํานวน 14 ท่าน
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
ในการจั ดทํ า โครงการวิ เคราะห์ องค์ ความรู้ ก ารเลี้ ยงไส้ เดื อ นของชุ ม ชนบ้ า นหนองสามพราน
เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนามีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
1. สํารวจ โดยการลงพื้นที่ศึกษาชุมชน สภาพแวดล้อม สอบถามปัญหา สรุปและนําเสนอผลการ
สํ ารวจจากการประชุ ม กลุ่ ม และจั ดทํ า สรุ ปการประชุ ม บ้ า นหนองสามพราน หมู่ 9 ต.วั ง ด้ ง อ.เมื อ ง
กาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี มีกลุ่มวิสาหกิ จชุมชนด้ า นเกษตรอิ นทรี ย์แ ละปศุ สัตว์ ที่จดทะเบี ยนประมาณ
5 กลุ่ ม ได้ แ ก่ (1) วิ สาหกิ จชุ ม ชนกลุ่ มผู้ ปลู กพืช ผสมผสานเกษตรอิ นทรี ย์ ต.วัง ด้ ง (2) วิ สาหกิ จชุม ชน
ครอบครัวอินทรีย์กาญจนบุรี, (3) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองสามพราน, (4) วิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรไร่นาสวนผสมบ้านวังด้ง และ (5) วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ ยงสัตว์บ้านหนองสามพราน ต.วังด้ง
โดยกลุ่มวิสาหกิจทั้ง 5 กลุ่ม ได้มีการส่งมอบแหล่งวัตถุดิบในการผลิตมูลไส้เดือนระหว่างกันและกันตั้งแต่
ต้นน้ําจนถึงปลายน้ํา ในกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 14 คน และลงสํารวจสถานที่จริงจํานวน 3 จุด
จากข้อ มู ล ของสมาชิ ก จํ า นวน 8 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 57% ของจํ า นวนผู้ เข้ า ร่ ว มประชุม และเข้ า ร่ วม
โครงการ
2. วางแผนเก็บข้อมูล สืบค้นข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปและนําเสนอข้อมูลเพื่อรับการแนะนํา
และข้อเสนอแนะจากอาจารย์
3. เก็ บข้ อมู ลตามที่กํ า หนดไว้ โดยการลงพื้ นที่ สรุ ปและนํา เสนอข้ อ มู ล เพื่ อ การวิ เคราะห์ ผ ล
สังเคราะห์เพื่อค้นหาเครื่องมือ วิธีการ ในการปรับกระบวนการผลิตให้ดีขึ้น
4. นําเสนอผลงานต่อชุมชนที่จะใช้ประโยชน์ กลุ่มนักศึกษา และอาจารย์ เพื่อประเมินคุณภาพ
ของโครงการ โดยลงพื้นที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความเป็นไปได้ต่อแนวทางที่โครงการนําเสนอ
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5. การปรับปรุงรายงานให้เหมาะสมกับการนําไปใช้ ประโยชน์ จริงในชุมชน จัดเตรียมนํา เสนอ
รูปแบบโปสเตอร์และรายงานฉบับสมบูรณ์ มอบแด่ผู้นําชุมชนบ้านหนองสามพรานเพื่อการใช้ประโยชน์
เชิงนโยบายต่อไป
กิจกรรม
1. ลงพื้นที่สํารวจสถานที่จริงจํานวน 3 จุด
2. สรุปผลการสํารวจ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข การจัดการกระบวนการ
ผลิต การจัดการวัตถุดิบ แนวทางการควบคุมคุณภาพและปริมาณวัตถุดิบ กระบวนการเลี้ยง และวิธีการ
ตรวจสอบคุณภาพมูลไส้เดือน
3. ลงพื้นที่ เพื่อตรวจวัด เก็บบันทึก ปริมาตรหรือน้ําหนักของวัตถุดิบที่ใช้
การตรวจวั ด ค่ า pH อุ ณหภู มิ ค วามชื้ น ด้ ว ยเครื่ อ งวั ดค่ า pH, เครื่ อ งวั ด ความชื้ น, เครื่ อ งวั ด
อุณหภูมิ ในภาชนะเลี้ยงไส้เดือน และสังเกตความหนาแน่นของจํานวนไส้เดือนแต่ละตําแหน่งของภาชนะ
เลี้ยง เพื่อนําข้อมูลเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการเลี้ยงไส้เดือน
4. การวัดปริมาตรภาชนะในการเลี้ยงไส้เดือน เพื่อเปรียบเทียบขนาดและปริมาตรของภาชนะ
เลี้ยงที่มีผลต่อความหนาแน่นของจํานวนไส้เดือน จากการสังเกตความหนาแน่นของไส้เดือนด้วยตาเปล่า
5. วิเคราะห์ธาตุอาหารหลัก N P K และความเป็นกรดด่างในมูลไส้เดือนเบื้องต้นด้วยชุดทดสอบ
อย่างง่าย
วิธีการประเมิน
1. ความสอดคล้ อ งระหว่ า ง ปั จจั ยของความชื้ น อุ ณหภู มิ ที่ มี ต่อ ความหนาแน่ นของจํ า นวน
ไส้เดือนตําแหน่งต่าง ๆ ในภาชนะเลี้ยงไส้เดือนที่ได้จากการสังเกต แสดงตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความชื้น และอุณหภูมิที่ ตําแหน่งของภาชนะเลี้ยงที่มี ผลต่ อ
ความหนาแน่นของไส้เดือนจากการสังเกตด้วยตาเปล่า จํานวน 3 บ่อ
บ่อที่ 1
ตําแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7

ความชื้น
(%)
53.10
64.82
43.81
44.46
42.55
42.44
64.43

อุณหภูมิ
(องศาเซลเซียส)
31.1
32.0
31.1
31.7
32.5
33.0
33.3

ความหนาแน่น
ของไส้เดือน
ปานกลาง
มาก
น้อย
น้อย
น้อย
น้อย
มาก
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บ่อที่ 2
ตําแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7

ความชื้น
(%)
47.15
43.60
46.62
53.72
49.92
41.80
39.54

อุณหภูมิ
(องศาเซลเซียส)
29.2
29.4
30.3
30.5
30.8
29.3
31.9

ความหนาแน่น
ของไส้เดือน
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย

บ่อที่ 3
ตําแหน่ง
1
2
3
4
5
6
7

ความชื้น
(%)
52.00
51.65
39.52
41.84
41.80
37.15
43.28

อุณหภูมิ
(องศาเซลเซียส)
32.3
32.3
31.9
31.0
30.5
31.2
31.6

ความหนาแน่น
ของไส้เดือน
มาก
มาก
น้อย
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง

จากผลการตรวจวัดด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ทดสอบทั้ง 3 ภาชนะเลี้ยง พบว่า ความชื้น
เป็ นปั จ จั ย ที่ สํ า คั ญมากที่ สุ ด ต่ อ การเพิ่ ม ความหนาแน่ นหรื อ ปริ ม าณไส้ เ ดื อ นซึ่ ง สั ม พั นธ์ กั บ อั ตราการ
เพิ่มปริมาณผลผลิตมูลไส้เดือนด้วย โดยช่วงความชื้นที่เหมาะสมที่ให้ความหนาแน่นไส้เดือนมาก ได้แก่
51.65-64.82 % ส่วนอุณหภูมิมีผลน้อยมากต่อความหนาแน่นของไส้เดือน โดยช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม
ที่ให้ความหนาแน่นไส้เดือนมาก ได้แก่ 30.5-33.3 องศาเซลเซียส
2. ปริมาณ N P K และความเป็นกรด-ด่าง ของมูลไส้เดือน ผลทดสอบพบว่ามี N P K ในระดับสูง
และค่า pH 7.0-7.5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีต่อการนําไปใช้ทางการเกษตร โดยผลการตรวจวิเคราะห์โดยใช้ชุด
ตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่ายสําหรับการเกษตร
3. จากการสัมภาษณ์และการประเมินผล ผลความพึงพอใจ และความเป็นไปได้ในการนําแนวทาง
ข้อเสนอโครงการไปใช้ประโยชน์ต่อในชุมชน ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดี การใช้องค์ความรู้และหลักคุณธรรม
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4. เกษตรกรพึ ง พอใจมาก โดยให้ ป ระเมิ น ตามหลั ก ความสมดุ ล และความพร้ อ มรั บ การ
เปลี่ยนแปลง 4 มิติได้แก่ มิติด้านวัตถุ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้เกษตรกร
ได้เห็นผลจากการใช้เครื่องมือวัดความชื้นเพื่อนํามาช่วยในกระบวนการควบคุมและเพิ่มอัตราการผลิตมูล
ไส้เดือน
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
จากการดําเนินงาน สรุปได้ว่า
- การพัฒนากระบวนการเพิ่มผลผลิตมูลไส้เดือน ควรให้ความสําคัญต่อการควบคุมความชื้นซึ่ง
เป็นปัจจัยที่สําคัญมากที่สุด โดยช่วงความชื้นที่เหมาะสม ได้แก่ 51.65-64.82 %
- ส่วนอุณหภูมิมีผลแต่น้อยมากโดยช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม ได้แก่ 30.5-33.3 องศาเซลเซียส
- ด้านคุณภาพของมูลไส้เดือ น ปริมาณ N P K และความเป็นกรด-ด่าง ของมูลไส้เดือน อยู่ ใน
เกณฑ์ที่ดีต่อการนําไปใช้ทางการเกษตร โดยมี N P K ในระดับสูง และค่า pH 7.0-7.5
อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระฉับ และข้อเสนอแนะ
จากโครงการนี้ เพื่ อ บรรลุ วัตถุ ประสงค์ โครงการ ข้ อที่ 1 คื อ เพื่ อ สํ า รวจ เก็ บข้ อ มู ล เพื่ อ การ
วิเคราะห์การจัดการวัตถุดิบ การบวนการผลิต และผลผลิตมูลไส้เดือนของชุมชนบ้านหนองสามพราน
ได้ผลการวิเคราะห์ 3 ข้อ ดังนี้
1. การจัดการวัตถุดิบ ชุมชนบ้านหนองสามพรานเดิมในกลุ่มวิสาหกิจ ทั้ง 5 กลุ่ม ประกอบอาชีพ
ทํ า เกษตรธรรมชาติ ปลู ก พื ช ผั ก ปลู ก หญ้ า อาหารสั ต ว์ ปลู ก ผลไม้ เพาะต้ น ไม้ ขายกิ่ ง พั นธุ์ โ ดยการ
ขยายพันธุ์แบบต่าง ๆ เลี้ยงไก่ เลี้ยงแพะเนื้อ เลี้ยงวัวนม ผลิตอาหารวัวและแพะเองในชุมชน รับซื้อผัก
ผลไม้ของตนเองและของชุ มชนไปขายที่ ตลาด เป็นต้ น สังเกตได้ ว่าชุ มชนที่ ศึก ษาได้มีการแลกเปลี่ ยน
ส่ งมอบวั ต ถุ ดิ บ จากการผลิ ต ร่ ว มกั น โดยมี ก ารบริ หารจั ด การปริ ม าณวั ต ถุ ดิ บ อย่ า งเหมาะสม มี ก าร
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการร่วมกันขาย มีการสํารวจความต้องการในชุมชนก่อนการเริ่มลงทุน เช่น ก่อนจะ
เริ่มเลี้ยงไก่ไข่ เกษตรกรจะสํารวจจากร้านค้าและตลาดเป้าหมายก่อนว่ามีความต้องการมากน้อยเท่า ใด
จึงจะกําหนดจํานวนไก่ที่เหมาะสมต่อความต้องการของชุมชน
รวมถึงการเริ่มปลูกหญ้าอาหารสัตว์ เกษตรกรมีการคาดการณ์ปริมาณความต้องการหญ้าอาหาร
วั วและแพะของชุ ม ชนในกลุ่ ม ก่ อ นกํ าหนดขนาดพื้ น ที่ แ ละรอบการปลูก ที่ เ หมาะสมในการปลู ก หญ้ า
และช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเก็บเกี่ยวในการนําให้ผลิตเป็นอาหารสัตว์ เพื่อให้หญ้าคงคุณค่าอาหารให้มาก
ที่สุด ทําให้เกิดผลผลิตน้ํานมวัวที่มีคุณภาพดีจนได้รับการยอมรับจากสหกรณ์โคนม
วัตถุดิบของกลุ่มวิสาหกิจทั้ง 5 กลุ่มที่เหลือ ได้แก่ ผลไม้ที่เกินความต้องการหรือไม่สามารถขายได้
มูลวัว มูลแพะ ส่วนของต้นไม้ที่ได้จากการตัดแต่ง สามารถนํามาใช้เป็นอาหารไส้เดือนเพื่อผลิตวัสดุ ปลูก
จากมูลไส้ เดื อนหรือน้ํามูลไส้เดื อนได้ ผลิตภั ณฑ์ ที่สามรถนําไปเพาะต้ นกล้าเพื่อการขยายพันธุ์ได้อย่ า งดี
เหลือก็ใช้ในการเกษตรหรือแบ่งขายได้รายได้ แต่จากการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มคนที่ร่วมกันส่งมอบวัตถุดิบ
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กันนั้น มักจะเริ่มจากกลุ่มใหญ่ แล้วกลุ่มจะมีการปรับขนาดลดลงเองตามความเหมาะสมในการดําเนินงาน
ร่วมกันจนประสบความสําเร็จในกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 3-5 คน ต่อกิจกรรม
จากการสํารวจ จึงเห็นว่าควรจัดให้มี กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง สร้างความภาคภูมิใจ
ต่อเกษตรกรตัวอย่างที่มีหลักการทํางานที่ดีจนประสบความสําเร็จ และให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักกร
ทํางานขยายออกไปทั้งภายในและภายนอกชุมชน
2. กระบวนการผลิต จากการสํารวจวิเคราะห์ได้ว่า กระบวนการผลิตยังขาดเครื่องมือวั ดเพื่ อ
ควบคุมสภาพแวดล้อมการเลี้ยงไส้เดื อนเพื่อให้ เกิดการขยายพั นธุ์ ได้ จํานวนมาก ซึ่งมีผลต่อระยะเวลา
ปริมาณ ของมูลไส้เดือนที่ได้ ส่งผลต่อการคาดการณ์ปริมาณผลผลิต การพัฒนาการผลิตในพื้นที่แ คบ
เทคโนโลยีในการควบคุมสภาพแวดล้อมของไส้เดือนอย่างง่ายและเป็นอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังไม่มีการคุม
ชนิดของแหล่งวัตถุดิบ เครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของมูลไส้เดือน ความรู้ในการจัดการศัตรู
ของไส้เดือน
จากการสํารวจจึงเสนอควรให้มีการ ถ่ายทอด สาธิตเครื่องมืออย่างง่ายในการควบคุมสภาวะที่
เหมาะสมในการเลี้ยงไส้เดือน และเครื่องมือในการตรวจคุณภาพมูลไส้เดือนในเบื้องต้น เทคนิคและความรู้
ในการจัดการศัตรูของไส้เดือน แล้วจึงค่อยพัฒนาเรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายมาช่วยในการควบคุม
สภาพแวดล้อมของไส้เดือนอย่างง่ายและเป็นอัตโนมัติเพื่อลดการใช้แรงงาน และความคล่องตัว ลดความ
เสี่ยงต่อการเสียหาย
3. ผลผลิ ตมู ลไส้ เดื อนของชุ มชน จากการสํารวจเนื่ องจากยังมี อุปสรรคในกระบวนการผลิ ต
คุณภาพมูลไส้เดือนอยู่มากจึงส่งผลต่อปริมาณผลผลิตที่คาดการณ์ไม่ได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทําตลาด
หรือการประชาสั มพั นธ์ สินค้ า เพื่ อ การจําหน่ า ย จึงเสนอให้ มี การพั ฒ นากระบวนการผลิ ตและควบคุ ม
คุณภาพสินค้าก่อนเป็นอันดับแรก
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์และปศุสัตว์ที่จดทะเบียนประมาณ 5 กลุ่ม ของชุมชนบ้าน
หนองสามพราน หมู่ 9 ต.วังด้ง อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ได้แก่ (1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืช
ผสมผสานเกษตรอินทรีย์ ต.วังด้ง (2) วิสาหกิจชุมชนครอบครัวอินทรีย์กาญจนบุรี, (3) วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์บ้านหนองสามพราน, (4) วิสาหกิจชุมชนเกษตรไร่นาสวนผสมบ้านวังด้ง และ (5) วิสาหกิจ
ชุมชนผู้เลี้ยงสัตว์บ้านหนองสามพราน ต.วังด้ง สมาชิกแต่ละคนต่างมีกิจกรรมที่เป็นอาชีพเอกลักษณ์ของ
ตนเองที่มีความชอบและความชํานาญในเชิญปฏิบัติ ร่วมกันและมีความสัมพันธ์ที่จะต้องมีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน จึงเป็นโอกาสของชุมชนในการพัฒนาต่อไป
จากผลการดําเนินโครงการทําให้เกิดการบูรณาการความรู้ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ ผู้นําชุมชน
และชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากผลการดําเนินงาน โดยตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชนที่สามารถ
นําไปใช้ได้จริง และยังเป็นการพัฒนาทักษะด้านการเรียน การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
ด้วยการปฏิบัติจริงของนักศึกษาและอาจารย์ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาอย่างองค์รวม
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ประโยชน์ที่ได้รับ
ชุ มชนบ้ า นหนองสามพรานได้ รั บความรู้ แนวทางการนํ า เครื่ อ งวิ ท ยาศาสตร์ มาใช้ ประโยชน์
ตัวอย่างการทดลองเพื่อการสังเกต วิเคราะห์ เชื่อมโยง สังเคราะห์ เพื่อการพัฒนากระบวนการผลิ ตมู ล
ไส้เดือน และรายงานข้อเสนอแนวทางการควบคุมกระบวนการผลิตเพื่ อเพิ่มอัตราการผลิตมู ลไส้ เดื อ น
เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายของชุมชนในอนาคต
เอกสารอ้างอิง
สุภัทร ประสพศิลป์ สนับสนุนโดย บริษัท ไทยวิคตอรี่ จํากัด (ม.ป.ป.) คู่มือการใช่งานเครื่องวัดความชื้น
อุณหภูมิและความนําไฟฟ้าของดิน( MOISTURE METER )
(https://ka.mahidol.ac.th/division/research_academic_supports/files/research/Man
ual_MOISTURE_METER.pdf)
ปัญญา ขันทอง (2557) การเลี้ยงไส้เดือนในกระสอบ
(https://www.youtube.com/watch?v=OsCiNZHdxA0)
สวนไม้เด็ด ฟาร์มไส้เดือนดิน (ม.ป.ป.) ปัจจัยสําคัญต่อการเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน
(http://www.maidet.com/th/about-the-product/earthworm/117-2012-03-20-16-0230)
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การจัดการสินค้าคงเหลือในกระบวนการ VALUE ADDED SERVICES
กรณีศึกษา บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด

ชุติมา ทองพานิช1
ณัฐกฤตา ทองฟัก1, ธนยศ กุลฑล1
บทคัดย่อ
ศึก ษากระบวนการทํ า งาน พบว่ า มี ปัญหาด้ า นการจั ด สรรพื้ น ที่ ภายในคลั ง VALUE ADDED
SERVICES : VAS ไม่มีการจัดการสินค้าคงเหลืออย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดสภาวะคอขวดของสินค้าที่จะ
นํามา CO-PACKING เนื่องจากสินค้าคงเหลือยังไม่ถูกจัดการออกไป เกิดความสิ้นเปลืองในการใช้พื้นที่
ทั้งนี้ พนักงานยังไม่มีความเข้าใจในการกรอกแบบฟอร์มและการคัดแยกสินค้าคงเหลือ จึงจัดทําโครงการ
เรื่ อ ง การจั ดการสิ น ค้ า คงเหลื อ ในกระบวนการ VALUE ADDED SERVICES โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ
1. เพื่อลดความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงานและการจัดเก็บข้อมูล 2. เพื่อสร้างมาตรฐานในการจัดเก็บสินค้า
คงเหลือ และ 3. เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในคลัง VAS
ผลการดํ า เนิ น งานจากการปรั บ ปรุ ง ด้ ว ยการออกแบบตาราง MICROSFT EXCEL ให้ เ ป็ น
ฐานข้ อ มู ล สํ า หรั บ การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ของสิ น ค้ า ที่ นํ า มา CO-PACKING ทั้ ง หมด ออกแบบพื้ น ที่ แ ละ
แบบฟอร์มการบันทึกสินค้าคงเหลือให้กับพนักงาน คือ สามารถลดการทํางานซ้ําซ้อนของพนักงานได้โดย
พนั ก งานไม่ ต้ อ งนั บ สิ น ค้ า หน้ า งานทุ ก ครั้ ง แต่ ส ามารถตรวจสอบได้ จ ากโปรแกรมที่ อ อกแบบขึ้ น มา
การจัดเก็บสินค้าคงเหลือเป็นระบบและมีประสิ ทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และ สามารถเพิ่มพื้นที่การทํางาน
ภายในคลัง VALUE ADDED SERVICES : VAS ได้
คําสําคัญ : ลดการทํางานซ้ําซ้อน, เพิ่มพื้นที่การทํางาน, ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

1

สาขาวิชาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
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ที่มาและความสําคัญ
ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ได้ถูกนํามาประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลายในสํานักงาน เพื่อใช้ใน
การประมวลผลข้อมูลในงานด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้การทํางานมีความสะดวกและรวดเร็วอีกทั้ง
ผลลัพธ์ที่ได้มีความถูกต้องแม่นยํา น่าเชื่อถือ สามารถแลกเปลี่ยนหรือค้นหาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
จากการที่ทางคณะผู้จัดทําได้มีโอกาสมาสหกิจศึกษาที่บริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด
ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ศูนย์กระจายสินค้าบางนา กม.20 จังหวัดสมุทรปราการ แผนกประกันคุณภาพ
(Quality Assurance : QA) ในส่ ว นของคลั ง Value Added Services : VAS พบว่ า การจั ด สรรพื้ น ที่
ภายในคลัง ไม่เพียงพอต่อปริมาณการจัดเก็ บสินค้าที่ จะนํามา Co-Packing เนื่องจากไม่มีการวางแผน
และระบุรายละเอียดที่แน่ชัดในการเก็บข้อมูลสินค้าคงเหลือ Semi และ Packmaterial ที่เหลือจากการ
Co-Packing ส่งผลให้มีการจั ดเก็บข้อมูลซ้ําซ้ อน ไม่สามารถทราบได้ว่า ควรจัดการกับสิ นค้าคงเหลื อ
อย่างไร จึงเกิดเป็นสภาวะคอขวด สินค้าล็อตใหม่ที่จะถูกนํามา Co-Packing ไม่สามารถนํามาจัดเก็บใน
คลังได้ เนื่องจากสินค้าคงเหลือยังไม่ถูกนําออกไปสู่กระบวนการจัดการ การ Co-Packing จึงล่าช้าทาง
คณะผู้ จัด ทํ า เล็ ง เห็ นปั ญ หาข้ อ นี้ จึ ง ได้ มี ก ารออกแบบระบบฐานข้ อ มู ล (Excel) สิ นค้ า คงเหลื อ Semi
และ Packmaterial เพื่อสามารถนําข้อมูลจากระบบไปใช้ในกระบวนการจัดการสินค้าคงเหลือจากการ
Co-Packing ในขั้นตอนต่อไป สามารถระบุจํานวน สถานะของสินค้า และเป็นการสร้างมาตรฐานในการ
จัดเก็บข้อมูลส่วนนี้ เพื่อลดการเสียเวลา ลดการจัดเก็บข้อมูลซ้ําซ้อน
เนื่องจากทางบริษัทเองได้ให้ความสําคัญกั บการทํางานทุกขั้ นตอน การคัดแยกสินค้าและการ
จัดสรรพื้นที่ภายในคลัง Value Added Services : VAS ซึ่งถือเป็นส่วนสําคัญต่อการเคลื่อนไหวของสินค้า
ตั้งแต่รับเข้ามาทํา Co-packing และขนส่งสินค้าออกไป จึงจัดทําโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทางบริษัทมีแนว
ทางการจั ด การสิ น ค้ า คงเหลื อ อย่ า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ และเป็ น ระบบมากยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง ยั ง สามารถต่ อ ยอด
และประยุกต์ใช้ระบบนี้ให้เข้ากับระบบงานต่าง ๆ ของทางบริษัทต่อไปได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อลดความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติงานและการจัดเก็บข้อมูล
2. เพื่อสร้างมาตรฐานในการจัดเก็บสินค้าคงเหลือ
3. เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในคลัง VAS
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
2 มกราคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2562
กลุ่มเป้าหมาย
สินค้าคงเหลือในคลัง VAS
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การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของกระบวนการทํางานในคลัง VAS และปัญหาที่พบในกระบวนการทํางาน
ของคลัง VAS หลังจากพบปัญหามีการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาโดยใช้ทฤษฎีก้างปลาซึ่งสามารถสรุปได้
ดังนี้
1. การจัดสรรพื้นที่ภายในคลัง VAS ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน เนื่องจากพบสินค้า
คงเหลือสะสมจากกิจกรรมVASเป็นจํานวนมากอยู่ภายในคลัง 2. เกิดการทํางานซ้ําซ้อน เนื่องจากไม่มีการ
วางแผนและระบุรายละเอียดที่แน่ชัดในการเก็บข้อมูลสินค้าคงเหลือ Semi และ Packmaterial ที่เหลือ
จากการ Co-Packing 3. ไม่ มี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล เอกสาร Job Control Sheet ซึ่ ง เป็ น เอกสารระบุ
รายละเอียดงานต่อหนึ่งงานส่งผลให้ข้อมูลในการทํางานของแต่ละเดือนมีเป็นจํานวนมากและยากต่อการ
สรุปข้อมูลการทํางานส่งให้ลูกค้า ทางคณะผู้จัดทําจึงดําเนินการแก้ไขดังต่อไปนี้ 1. ออกแบบ/สร้างตาราง
Summary Job ในโปรแกรม Microsoft excel เพื่อรวบรวมข้อมูลสินค้าคงเหลือจากการ Co-Pack จาก
เอกสาร Job Control Sheet
2. สร้างและออกแบบ แบบฟอร์มการบันทึ กข้อมูลสิ นค้าคงเหลือให้ กับทางคลัง VAS แบ่งเป็น
4 แบบฟอร์มตามประเภทของสินค้าคงเหลือโดยมี 2.1) แบบฟอร์มสินค้าดีโอนกลับ Codeเดิม 2.2) สินค้า
ของเสีย 2.3) สินค้าของเสียเกิน 2.4) สินค้าของดีเกิน โดยในแต่ละแบบฟอร์มต้องมีการบันทึกรายละเอียด
สินค้าให้ครบถ้วน เช่น Code, Batch, จํานวน 3. จัดสรรพื้นที่สินค้าคงเหลื อ โดยแบ่งเป็ น 2 กรณี คือ
3.1) พื้นที่สําหรับสินค้าคงเหลือในกรณีที่ลูกค้ายังไม่ได้ตรวจสอบ 3.2) พื้นที่สําหรับสินค้าคงเหลือในกรณี
ที่ลูกค้าตรวจสอบแล้ว 4.จัดทําคู่มือการจัดการสินค้าคงเหลือ ซึ่งในคู่มือจะมีการอธิบายขั้นตอนการจัดการ
สินค้าคงเหลือตั้งแต่จบการ Co-Pack การเขียนแบบฟอร์มการเขียนใบโอนสิ นค้า ตลอดจนการจัดวาง
สินค้า 5. อบรมพนักงาน เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการลงบันทึกแบบฟอร์มที่ถูกต้อง
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
สรุ ป ผลการวิ จั ยหลั ง จากได้ มี ก ารศึ ก ษาและหาแนวทางแก้ ไ ขแล้ ว พบว่ า หลั ง จั ด ทํ า โครงการ
สามารถลดระยะเวลาในการหาสินค้าคงเหลือได้ถึง 90.57 % โดยนําตัวเลขเวลามาจากบันทึกเวลารวมใน
การหาสินค้าคงเหลือก่อนจัดทําโครงการและบันทึกเวลารวมในการหาสินค้าคงเหลือหลังจัดทําโครงการ
มาเข้าสูตรในการหาเปอร์เซ็นต์ดังนี้

หลังจากการออกแบบระบบฐานข้ อมู ล Summary Job แล้ว พบว่าเปอร์เซ็ นต์ความผิ ดพลาด
ก่ อ นและหลั ง จั ด ทํ า โครงการแตกต่ า งกั น ถึ ง 60 % (ก่ อ นจั ดทํ า โครงการความผิ ด พลาดสู ง ถึ ง 60 %
และหลังจัดทําโครงการความผิดพลาดอยู่ที่ 0 %) โดยใช้สูตรในการหาเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดดังนี้
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หลังจากมีการจัดพื้นที่สําหรับสินค้าคงเหลือแล้วสามารถเพิ่มพื้นที่ในคลัง VAS ได้
- ก่อนจัดพื้นที่ สินค้าคงเหลือค่อนข้างมีการจัดวางไม่เป็นระเบียบและใช้พื้นที่เป็นจํานวนมาก

- หลั ง จั ดพื้ นที่ สิ นค้ า คงเหลื อ มี ก ารจั ดวางที่ เป็ นระเบี ยบสามารถแยกประเภทสิ นค้ า คงเหลื อ
ชั ด เจนและสามารถประหยั ด พื้ น ที่ ใ นการจั ด วางสิ น ค้ า คงเหลื อ จากเดิ ม ใช้ สู ง สุ ด ถึ ง 10-20 พาเลท
หลังมีการจั ดพื้ นที่ สินค้าคงเหลือใช้พื้น ที่ เพี ยง 4 พาเลทเท่ า นั้ น ส่งผลให้ ทางคลัง VAS ใช้พื้นที่ ไ ด้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดมากขึ้น
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อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระฉับ และข้อเสนอแนะ
จากการดําเนินโครงงาน “การจัดการสินค้าคงเหลือในกระบวนการ VALUE ADDED SERVICES”
คณะผู้ จัดทํ า มีก ารปรึ กษาปั ญหาที่ เกิ ด ขึ้ นกั บหั วหน้ า แผนก พนั กงานผู้ ปฏิ บัติง านและจากการที่ ค ณะ
ผู้จัดทําได้มีการลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่จริง จึงพบปัญหาที่เกิดขึ้นคือ
1. การจัดสรรพื้นที่ภายในคลัง VAS ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน
2. เกิดการทํางานซ้ําซ้อน
3. ไม่มีการรวบรวมข้อมูลเอกสาร Job Control Sheet ซึ่งเป็นเอกสารระบุรายละเอียดงานต่ อ
หนึ่งงานส่ง ผลให้ ข้อมูลในการทํ างานของแต่ ละเดื อนมี เป็ นจํ า นวนมากและยากต่ อ การสรุ ปข้ อมู ล การ
ทํางานส่งให้ลูกค้า
เนื่องจากปั ญหาที่ผู้จัดทําได้พบข้างต้ นทําให้มีการคิดวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยออกแบบ
วิธีการจัดการสินค้าคงเหลือหลังการ Co-Pack จัดหาพื้นที่จัดเก็บสินค้าคงเหลือและออกแบบตารางสรุป
ข้อมูลการดําเนินงานจากเอกสาร Job Control Sheet ดังนี้
1. เกิดการทํางานซ้ําซ้อน
ปั ญหา ไม่ มี การวางแผนและระบุ ร ายละเอี ย ดที่ แ น่ ชั ดในการเก็ บข้ อมู ลสิ นค้า คงเหลื อ Semi
และ Packmaterial ที่เหลือจากการ Co-Packing
แนวทางการแก้ไข ออกแบบวิธีการจัดการสินค้าคงเหลือ โดยมีการสร้างแบบฟอร์มในการแยก
ประเภทสินค้าคงเหลือ สร้างเอกสาร Stock Card เพื่อรวบรวมจํานวนสินค้าคงเหลือจากการ Co-Pack
ในแต่ละรอบของการจัดการ จัดทําคู่มือการจัดการสินค้าคงเหลือซึ่งมีการอธิบายขั้นตอนการดําเนินงาน
การจัดการสินค้าคงเหลือตั้งแต่จบกระบวนการ Co-Pack การคัดแยกสินค้าคงเหลือตามแต่ละประเภท
การเขี ยนแบบฟอร์ ม การคั ด แยก การเขี ย นโอนคื น สิ น ค้ า ให้ Warehouse ตลอดจนการคื น สิ น ค้ า ให้
Warehouse
2. การจัดสรรพื้นที่ภายในคลัง VAS ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งาน
ปัญหา พบสินค้าคงเหลือสะสมจากกิจกรรมVASเป็นจํานวนมากอยู่ภายในคลัง
แนวทางการแก้ไข ดําเนินการจัดการสินค้าคงเหลือสะสมตามวิธีที่ได้ออกแบบไว้คือ ระหว่างการ
Co-Pack หากพบสินค้าชํารุดให้คัดแยกออกมาใส่กล่องที่มีป้ายบ่งชี้ว่าสินค้าชํารุดหลังจบการ Co-Pack
หากมีสินค้าคงเหลือให้พนักงานบันทึกข้อมูลสินค้าลงบนป้ายบ่งชี้ (แบบฟอร์มที่มีการออกแบบไว้) ตามแต่
ละประเภทของสินค้าคงเหลือ (สินค้าดี, สินค้าเสีย, สินค้าเกิน) เมื่อบันทึกแบบฟอร์ม เรียบร้อยแล้ วให้
นํามาติดบนสินค้าคงเหลือที่ถูกพันฟิล์มหรือใส่กล่องปิดสนิท (1 แบบฟอร์ม : 1 สินค้า) และให้นําสินค้า
คงเหลือที่มีป้ายบ่งชี้สถานะไปไว้ยังพื้นที่ที่ถูกจัดเตรียมสําหรับสินค้าคงเหลือเพื่อรอดําเนินการในขั้นตอน
ต่อไป หากเป็นสินค้าดีพนักงานต้องเขียนโอนคืนสินค้าให้กับทางหน่วยงาน Inventory หลังจากส่งใบโอน
คืนสินค้าแล้วทางหน่วยงาน Inventory จะให้ Pallet Tag มา เมื่อได้ Pallet Tag พนักงานต้องนํามาติด
บนสินค้าที่วางบนพาเลทถูกพันฟิล์มเรียบร้อยและดําเนินการส่งคืน Warehouse ให้เรียบร้อย
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3. ไม่มีเอกสารในการรวบรวมข้อมูลการดําเนินงาน
ปัญหา เอกสารVAS Job Control Sheet (เอกสารการดําเนินงานในแต่ละงาน) มีจํานวนมาก
ส่งผลทําให้ยากต่อการรวบรวมข้อมูลในการสรุปข้อมูลการดําเนินงานส่งไปยังลูกค้า
แนวทางการแก้ ไ ข ออกแบบ/สร้ า งตาราง Summary Job ในโปรแกรม Microsoft Excel
เพื่อรวบรวมข้อมูลสินค้าคงเหลือจากการ Co-Pack จากเอกสาร Job Control Sheet เพื่อสรุปข้อมูลใน
การดําเนินงานส่งให้ลูกค้า
ข้อเสนอแนะสําหรับผลการศึกษา
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการเป็นการศึกษาเฉพาะการจัดการสินค้าคงเหลือในกระบวนการ VALUE
ADDED SERVICES ของบริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด เท่านั้น ปัญหาด้านการจัดการสิ นค้ า
คงเหลือ ของแต่ละบริษัทอาจแตกต่างออกไป เนื่องจากระบบการจั ดการที่แตกต่างกั น อย่างไรก็ ตาม
การศึกษาวิจัยในอนาคตอาจพิจารณา ดังนี้
- ควรปรั บ เปลี่ ย นแผนผั ง หรื อ ขยายพื้ น ที่ ค ลั ง VAS เพื่ อ รองรั บ ต่ อ ปริ ม าณความต้ อ งการ
Co-Pack ของลูกค้า
- เพิ่มเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการโดยมุ่งสร้างผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากขึ้น ทั้งการรับ
สมัครงานเจ้าหน้าที่ใหม่เพิ่มขึ้น หรือเลื่อนตําแหน่งของเจ้าหน้าที่เดิมที่มีความสามารถมาดําเนินการในการ
จั ดการสิ นค้ าคงเหลื อโดยเฉพาะ เพื่อ การทํา งานมี ประสิ ทธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น และปฏิบัติงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
- จั ดอบรมเรื่ อ งการจั ด การสิ นค้ า คงเหลื อ ให้ แ ก่ พ นั กงานใหม่ ที่ จะเข้ า มาทํ า งานในคลั ง VAS
เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดการสินค้าคงเหลือและป้องกันการทํางานที่ผิดพลาดในอนาคต
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. สามารถเพิ่มพื้นที่ใช้สอยภายในคลัง VAS ได้
2. ลดการทํ า งานซ้ํ า ซ้ อ นได้ จ ากการสร้ า งแบบฟอร์ ม ในการแยกประเภทสิ น ค้ า คงเหลื อ
สร้างเอกสาร Stock Card เพื่อรวบรวมจํานวนสินค้าคงเหลือจากการ Co-Pack ในแต่ละรอบของการ
จัดการ ทํางานได้รวดเร็วและมีระบบมากยิ่งขึ้น
3. มีเอกสารและแบบฟอร์ม ที่สามารถรวบรวมข้อมูลการดํา เนินงานเพื่อสรุ ปเป็ นข้อมูล ส่ งให้
ลูกค้าได้
4. สินค้าคงเหลือถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีพื้นที่เฉพาะสําหรับสินค้าแต่ละประเภท
5. พนักงานมีความเข้าใจในการจัดการสินค้าคงเหลือมากขึ้น
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การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้สูงอายุตําบลนางพญา
อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช1
บุญฑวรรณ วิงวอน1
บทคัดย่อ
กรณีศึกษาที่นําเสนอในบทความนี้เป็นผลจากการศึกษาวิจัยเรื่องการกําหนดแนวทางการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตําบลนางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แนวทางการ
พัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ ตําบลนางพญา อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิ ตถ์ การศึกษาใช้
ระเบียบวิธิวิจัยเชิงคุณภาพด้วยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือสมาชิกชมรม
ผู้สูงอายุ ในพื้ นที่ รับผิ ดชอบขององค์ การบริ หารส่ วนตํา บลนางพญาและยิ นดี เข้าร่ วมกิ จกรรม จํ านวน
50 คน ผลการศึกษาและถอดบทเรียนเป็นกรณีศึกษานี้คือกระบวนการในการสร้างการรับรู้ การเรียนรู้
การดูแลสุขภาพตนเองจนทําให้เกิดการปรับกระบวนทัศน์ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุที่ให้ความสนใจ
แนวทาง วิธีการและกระบวนการดูแลสุขภาพตนเองมากกว่าการคิดว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงาน
สาธารณะสุขในพื้นที่ รวมทั้งการเกิดแนวคิดการสร้างเครือข่ายหน่วยงานในพื้นที่ขึ้น โดยมีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการแก่
เด็กและเยาวชนทั้งด้านภูมิปัญญา และสุขภาพสามารถใช้ศักยภาพของผู้สูงอายุในชุมชนที่มี ภูมิปัญญา
เป็นหน่วยรับการถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการสืบทอดและสืบสานต่อไปในอนาคต
คําสําคัญ : ระบบนิเวศการเรียนรู้, ผู้สูงอายุ, สุขภาพ
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ที่มาและความสําคัญ
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านประเทศไทยได้ตระหนักถึงประเด็นการก้าวเข้าสู่สังคมของประเทศไทย
เนื่องจากแนวโน้มของประชากรในประเทศไทยในช่วง 10 ปีผ่านมา โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2561 ประเทศ
ไทยมีจํานวนผู้สูงอายุจํานวนถึง 10,666,803 คน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ของปี 2560 และยังคงมีแนวโน้ม
ของผู้ สู ง อายุ ใ นประเทศไทยมี จํ า นวนเพิ่ ม มากขึ้ น และส่ ง ผลให้ ป ระเทศไทยเป็ น สั ง คมผู้ สู ง อายุ
(aging society) (กรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ , 2562) โดยรั ฐ จํ า เป็ น ต้ อ งมี ก ารจั ด สวั ส ดิ ก ารและรองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางสังคมดังกล่าวให้สอดคล้อง เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยการ
เพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรในกลุ่มผู้สูงอายุดังกล่าวของปี 2561 นั้น จํานวนผู้สูงอายุที่มีจํานวนมากที่สุด
คือตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกตามลําดับ ในขณะที่จํานวนการ
เพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุ ในสังคมไทย และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยที่ชี้ให้เห็นถึงแผนการนํา
งบประมาณของภาครั ฐ ที่ จํ า เป็ น ต้ อ งจั ด เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชากรในช่ ว งวั ย ต่ า ง ๆ
โดยเฉพาะวัยผู้สูงอายุ อาทิ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่รัฐจัดสวัสดิการให้โดยจากข้อมูลพบว่าในปี 2558 รัฐบาล
ชําระเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจํานวน 61,879.28 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นในปี 2559 จํานวน 63,219.44 ล้านบาท
(ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต, 2560) ซึ่งจากการเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนแปลงของช่วงวัยต่าง ๆ
ส่ งผลกระทบต่ อ การกํ า หนดงบประมาณในแต่ ละปี โ ดยหากพิ จารณาจํ า นวนงบประมาณรายจ่ า ยทั้ ง
ประเทศโดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ของกระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ ง มี พั นธกิ จ ทางด้า นการจั ด ระบบการบริ ก าร
ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข สุขภาพของประชาชน มีการเพิ่มขึ้นของจํานวนงบประมาณรายจ่ายปี
2558 จํ า นวน 109,658,255,100 บาท และในปี 2559 จํ า นวน 123,542,058,600 บาท (สํ า นั ก
งบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2559) ซึ่งงบประมาณรายจ่ายจํานวนดังกล่าวส่วนหนึ่งใช้ไปเพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาลประชากรภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ
จากประเด็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางสังคมของประเทศไทย นโยบายทางด้านการเงิน
การจัดสวัสดิการของหน่วยงานภาครัฐที่ถ่ายโอนไปสู่ท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในระดับพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับชุมชน รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัติการในพื้นตามกลไกการพัฒนาของรัฐบาลจึงต้องให้ความสําคัญของการดําเนินงานและประเด็น
ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เช่นเดียวกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลนางพญา อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ในปี พ.ศ.2560 มีจํานวนผู้สูงอายุในพื้นที่จํานวน 380 คน
จากจํ า นวนประชากร 2,669 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 14.23 ของประชากรทั้ ง หมด และเพิ่ ม ขึ้ น จากปี
พ.ศ.2559 ซึ่งมีจํานวนผู้สูงอายุ 366 คน (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) โดยมีแนวโน้มในการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ที่ อบต.นางพญา ได้เล็งเห็นความสําคัญในประเด็นผู้สูงอายุ รวมทั้งการวิเคราะห์ศักยภาพการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนางพญา กับการบูรณาการในการทํางานร่วมกันขององค์กรใน
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พื้นที่ อาทิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล สถาบันการศึกษา รวมทั้งกลุ่มผู้สูงอายุในตําบลนางพญาที่มี
การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าที่ซึ่งยังไม่มีโอกาสหรือเกิดองค์ความรู้ในกระบวนการดําเนิน
กิจกรรมเชิงบูรณาการร่วมกันที่สามารถนําไปสู่ การทํางานเชิงบูรณาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านสาธารณสุข และกลุ่มชุมชนที่สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมที่นําไปสู่การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตําบลนางพญา ทั้งนี้จากบริบทดั้งเดิมของการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน
พื้นที่ อบต.นางพญา ยังไม่มีการดําเนินการที่ชี้ให้เห็นถึงร่องรอยการถ่ายโอนองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น การยั ง คงยึ ด ถื อ ความเชื่ อ ในการดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพที่ เ ป็ น บทบาทหลั ก ของหน่ ว ยงานด้ า น
สาธารณสุขหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริม และรักษาสุขภาพของประชาชนมากกว่าการ
ให้ความสําคัญจากภายในตัวเองเป็นสําคัญดังนั้นจึงเป็นประเด็นสําคัญในการศึกษาแนวทางการพั ฒนา
ระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้สูงอายุตําบลนางพญา อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
วัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้สูงอายุตําบลนางพญา อําเภอท่าปลา
จังหวัดอุตรดิตถ์
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2560-สิงหาคม 2561
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ ม เป้ า หมายหลั ก : ผู้ สู ง อายุ ใ นพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลนางพญา
อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่ ม เป้ า หมายเชิ ง กระบวนการ : ผู้ บ ริ ห าร บุ ค ลากรองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลนางพญา
อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์, บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.)นางพญา
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
การดําเนินการวิจัยนี้ใช้ระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของ
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้สูงอายุที่อยู่ในตํา บลนางพญา ซึ่งพร้อมเข้าร่วมกระบวนการวิจัย รวมทั้งผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลนางพญา บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลนางพญา ครูและนักเรียน
ของโรงเรียนน้ําพร้าสามัคคี ในบทบาทของหน่วยงานในพื้นที่ซึ่งขับเคลื่อนและมีส่วนในดําเนินกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ทั้งนี้การดําเนินโครงการวิจัยสามารถสรุปเนื้อหาตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุ ณภาพ
ดังนี้

417

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ประชากรและตัวอย่างที่ศึกษา คือ ประชาชนในกลุ่มวัยผู้สูงอายุในพื้นที่จํานวน 380 คน รวมทั้ง
ผู้นําชุมชน ผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการในพื้นที่ตําบลนางพญา
เทคนิ คและวิ ธีก ารสุ่ ม ตั วอย่ าง ผู้ วิจัยได้ ใช้ เทคนิ ค การสุ่ม ตัว อย่ า งที่ ไม่ อาศั ยความน่ า จะเป็ น
โดยการสุ่ ม แบบเจาะจง (purposive sampling) โดยเจาะจงไปที่ ก ลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ที่ พ ร้ อ มและสมั ค รใจ
เข้าร่วมกระบวนการวิจัย โดยเป็นตัวแทนของชุมชน หมู่บ้าน รวมทั้งผู้นําและผู้บริหารของชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ในพื้นที่
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์ โดยกําหนดเป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างที่กําหนดประเด็นและข้อคํา ถาม
ที่ต้องการและตอบโจทย์ วัตถุประสงค์และคําถามในการวิจัย รวมทั้งคําถามเชิงต่อยอดที่เกิดขึ้นระหว่าง
การสัมภาษณ์เพื่อขยายผลของเนื้อหาและผลการศึกษาให้ได้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น โดยการสัมภาษณ์ใช้ทั้งการ
สัมภาษณ์ด้วยการนัดหมายก่อนล่วงหน้า และการสัมภาษณ์เฉพาะหน้าเมื่อเกิดประเด็นที่น่าสนใจ
2. เวทีระดมความคิ ดเห็ น /การประชุม กลุ่ มย่ อย ใช้ในการดํ า เนิ นการเพื่ อให้ ได้ ข้อมูล ข้อสรุป
ข้อเสนอแนะที่ เป็ นความเห็ นร่ วมกั นของกลุ่ม เป้ าหมายในพื้นที่ โดยกํา หนดประเด็ นและจุ ดมุ่ง หมายที่
ชัดเจนในการจัดเวทีและการประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละครั้ง
3. เทคนิ คและวิ ธีการเก็ บข้ อ มู ล ใช้เทคนิ คบั ตรคํ า การนํ า เสนอประเด็ นและการแสดงความ
คิดเห็นในการจัดเวทีเสวนาและประชุมกลุ่มย่อย รวมทั้งการสังเกตการณ์ผู้เข้าร่วมเวที เพื่อร่วมนํามาร่วม
วิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกกับแหล่งข้อมูลสําคัญ (key person) ในประเด็นที่ น่า สนใจ
และสามารถให้ข้อมูลเพื่อนํามาวิเคราะห์ผลการวิจัย
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เนื่ องด้ วยการวิ จัย เป็ น การวิ จั ยเชิ ง คุ ณภาพโดยเน้ นกระบวนการแบบมี
ส่วนร่วม ดังนั้น ในการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลผู้ วิจั ยมุ่งใช้ การวิเคราะห์ ข้อมู ลเชิงเนื้ อ หา (content analysis)
ในการวิเคราะห์โดยเชื่อมโยงกับคําถามการวิจัย โจทย์วิจัยและวัตถุประสงค์การวิจัย
กระบวนการวิจัย ในการจัดกระบวนการวิจัยภายใต้ระเบี ยบวิ ธีวิจัยที่ นํา เสนอข้างต้นผู้วิ จั ยได้
ดําเนินการโดยมีแนวทางการดําเนินการวิจัยตามกระบวนการดังนี้ 1) การวิเคราะห์บริบทเชิงพื้นที่ชุมชน
ประชากร และระดับองค์กรภายในชุมชนทั้งในส่วนของกิจกรรม สวัสดิการ โครงการ รวมทั้งข้อมูลพื้นฐาน
ทั่ วไปและภู มิ ปัญญาที่ อ ยู่ ในชุ ม ชน ท้อ งถิ่น 2)การวิ เคราะห์ ก ารดํ า เนิ นการเกี่ ยวกั บ ผู้ สู ง อายุ ใ นพื้ น ที่
ทั้งในประเด็นของ กิจกรรม ความต้องการ นโยบาย และผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในพื้นที่
ตําบลนางพญา 3) กระบวนการกํา หนดรู ปแบบ แนวทางการพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิตของผู้ สูง อายุ และ4)
กระบวนการสรุปและนําเสนอองค์ความรู้ ซึ่งสามารถสรุปดังแผนภาพต่อไปนี้
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- ลักษณะความเป็นอยู่
- การใช้ชีวิตประจําวัน
- การดําเนินกิจกรรมภานในชุมชน
- การดําเนินงานของภาครัฐในชุมชน

บริบทของผู้สูงอายุและการดําเนินกิจกรรม
สารสนเทศเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
การวิเคราะห์การดําเนินการเกี่ยวกับผู้สูงอายุในพื้นที่
(กิจกรรม/ความต้องการ/นโยบาย/การขับเคลื่อนนโยบาย/
การส่งเสริมสนับสนุนจากองค์การหรือหน่วยงาน)

การปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม

การกําหนดรูปแบบการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

- ข้อมูลเชิงปริมาณเชิงลึก
(จํานวน, ความเป็นอยู่
ฯลฯ)
- การรับสวัสดิการ
แนวคิด ทฤษฏีประกอบ
- แผนพัฒนาฯ ฉบับ 12
- พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ
2546-2560
- แนวคิดการมีส่วนร่วม
- แนวคิดการจัดการ
ความรู้/
องค์ความรู้
- ระบบนิเวศการเรียนรู้

สรุปและนําเสนอผลการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
สรุปผลการดําเนินงาน ด้านบริบทของผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุในพื้นที่ความรับผิดชอบของอบต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
ที่ยังคงสามารถทํางานได้ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานา ทําไร่ ทําสวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนทุเรียนซึ่ง
เป็นพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนที่มีชื่อเสียงในจังหวัดอุตรดิตถ์ กิจกรรมนอกเหนือจากการประกอบอาชีพคืออยู่
บ้านเลี้ยงหลาน การรวมกลุ่มเป็นชมรมผู้สูงอายุ เพื่อทํากิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน โดยมีการประชุมกลุ่ม
ผู้สูงอายุปีละ 2 ครั้ง ส่วนใหญ่ยังไม่มีกิจกรรมที่ชัดเจนหรือเป็นรูปธรรม โดยการรวมกลุ่มเป็นเพียงการทํา
กิจกรรมตามโอกาสและวาระสําคัญเช่น ประเพณีพื้นบ้าน เป็นต้น
ส่วนการเข้ามามีบทบาทของหน่วยงานในพื้นที่นอกเหนือจาก อบต.นางพญาซึ่งดําเนินการพัฒนา
ตามภารกิ จและพั นธกิ จขององค์ ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่ นแล้ว ยั ง มี หน่ วยงานทางด้ า นสาธารณสุ ข คื อ
รพ.สต.นางพญา ที่มีบทบาททางด้านสุขภาวะของผู้สูงอายุคือการตรวจสุขภาพตามปฏิทินการทํางานใน
แต่ละสัปดาห์และการรักษาพยาบาลเบื้องต้ น ซึ่งในชุมชนมีปัญหาผู้ สูงอายุที่เหมือนกับชุมชนอื่น ๆ คือ
ติ ดบ้า น ติ ดเตี ยง รวมทั้ ง มี บางกลุ่ มมี สามารถเป็ นแกนนํ าในการเชิ ญชวนผู้ สูงอายุ ค นอื่ น ๆ เข้ ามาทํ า
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น
ประเด็นที่ได้จากกิจกรรม/การดําเนินโครงการ
ทางด้านภูมิปัญญาที่มีอยู่ภายในชุมชนในพื้นที่ตําบลนางพญานั้น ในส่วนของผู้สูงอายุซึ่งมีความรู้
และความเชี่ ยวชาญจนเป็ นปราชญ์ ชุม ชนมี หลากหลายองค์ความรู้ อาทิ 1) การสานสุ่มไก่ 2) อุปกรณ์
หาปลาที่เป็นเครื่องจักรสาน 3) ค่าว/จ้อย 4) กลองยาวเพลงดั้งเดิม 5) การฟ้อน อาทิ ฟ้อนเชิง มวยลิง
6) การทําขวัญข้าว 7) การทําไม้กวาด 8) การทําผ้าทอมือ/ย่าม เป็นต้น ทั้งนี้จากนี้จากการสํารวจพื้ นที่
และการเยี่ยมภายในชุมชนและครัวเรือนของผู้สูงอายุยังพบว่า ภายในบ้านของผู้สูงอายุบางหลังยัง เป็น
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แหล่งเรียนรู้ได้ เนื่องจากมีการสะสมและเก็บรักษาอุปกรณ์ ข้าวของ เครื่องใช้ทั้งภาคการเกษตรและอื่น ๆ
ในสมัยก่อนไว้อย่างสมบูรณ์โดยผู้สูงอายุที่เป็นเจ้าของ มีความยินดีที่จะเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้พร้อมทั้ง
ยินดีที่จะบรรยายหรือให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิต การใช้และการดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบ
อาชีพตั้งแต่อดีตที่เก็บรักษาเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเกิดความรู้สึกหวงแหนอีกด้วย จากข้อค้นพบ
จากเวทีเสวนา และการสํารวจเชิงพื้นที่แสดงให้เห็นถึงระบบนิเวศทางด้านองค์ความรู้ที่อยู่ภายในชุมชนที่
ประกอบด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้สูงอายุ และภูมิปัญญาชุมชนจากเครื่องใช้โบราณ
ในขณะเดียวกันการดําเนินการเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของผู้สูงอายุในพื้นที่เพื่อนําไปสู่การ
พัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมคุณภาพของผู้สูงอายุเองนั้นมีประเด็นความต้องการใน 3 ประเด็นดังนี้
1) ความต้องการในการสร้างรายได้เสริมให้แก่ผู้สูงอายุ จากการผลิตสินค้าในชุมชนแต่ด้วยพื้นที่และทักษะ
ยังมีข้อจํากัดในด้านการตลาดของผลิ ตภัณฑ์ 2)ความต้องการในการรับการสนับสนุ นจากหน่วยงานใน
ชุมชนในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้สูงอายุได้มีโอกาสในการเข้าร่วมหรือรวมตัวจะสามารถใช้โอกาสดังกล่าวใน
การทํากิจกรรมถ่ายทอดองค์คาวมรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 3) ความต้องการในสิ่งปลูกสร้างเพื่ อใช้
ในการดํ า เนิ น กิ จ กรรมของผู้ สู ง อายุ แต่ ท ว่ า มี ข้ อ จํ า กั ด ในการเป็ น พื้ น ที่ ป่ า และอุ ท ยานที่ ไ ม่ ส ามารถ
ดําเนินการได้
จากการนํ า เสนอข้ อ มู ล ผ่ า นเวที วิเคราะห์ แ นวทางการพั ฒ นาระบบนิ เวศเพื่ อ การเรี ย นรู้ ข อง
ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ อบต.นางพญา พบว่ามีการนําเสนอแนวทาง/กระบวนการอัน
นําไปสู่การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ของผู้สูงอายุประกอบด้วย 1) การส่งเสริมการเรียนรู้ในการสร้าง
รายได้ผ่านการรวมกลุ่มหรือนําผลิตภั ณฑ์ จากผู้ สูง อายุ ในพื้ นที่ ต่าง ๆ ผลิตสินค้า/ผลิตภั ณฑ์ ของชมรม
ผู้สูงอายุและจําหน่ายโดยยมี อบต.นางพญา, รพ.สต.นางพญา, โรงเรียนน้ําพร้าสามัคคี เป็นหน่วยงานใน
การขยายผลทางการตลาดโดยใช้เครือข่ายการเป็นหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และ 2)แนวทางการนําภูมิ
ปัญญาท้ องถิ่ นที่ ผู้สูง อายุมี อยู่ นํา มาใช้ เป็ นศู นย์ เรี ยนรู้ ภู มิปัญญาท้ องถิ่ น โดยมี ผู้สูง อายุ เป็ นผู้ ถ่า ยทอด
และแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและมีองค์ประกอบ สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้คือ เครื่องมือเครื่องใช้โบราณ
ภูมิปัญญาด้ า นประเพณี แ ละพิธีกรรมที่ ผู้ สูง อายุ มีอ ยู่ ร่วมกับ อบต.นางพญา, รพ.สต.นางพญา ที่ เป็น
หน่ ว ยงานในพื้ น ที่ เ พื่ อ การหนุ น เสริ ม เชิ ง กระบวนการและการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ และโรงเรี ย น
สถานศึกษาในพื้นที่เป็นหน่วยเรียนรู้ไปสู่เด็กและเยาวชนในพื้นที่และนอกพื้นที่
อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระชับและข้อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์กระบวนการและผลการวิจัยเพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาระบบนิ เวศการ
เรียนรู้ของผู้สูงอายุตําบลนางพญาสามารถนําเสนอรูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลนางพญา ซึ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านกลไกการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มผู้สูงอายุ
ในพื้นที่ตําบลนางพญา ซึ่งเกิดการปรับทัศนคติทางด้านการสร้างคุณภาพชีวิตของตนเองนอกเหนือ จาก
ด้านสุขภาพร่างกายที่ต้องอาศัยหน่วยงานสาธารณสุขโดยเฉพาะ รพ.สต.ในพื้นที่เพื่อดูแลสุขภาพร่างกาย
ของตนเอง เป็นการให้ค วามสําคั ญกับการดูแ ลสุข ภาพร่างกายตนเองจากการใช้ ชีวิตอย่ างระมั ดระวั ง
เข้าร่วมกิจกรรมในการเรียนรู้การป้องกันโรค รักษาสุขภาพที่จัดขึ้นโดย รพ.สต. การเข้าร่วมโครงการที่
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สร้างเสริมสุขภาพ และการส่งเสริมการสร้างรายได้เสริมที่จัดขึ้นโดย อบต.นางพญา เพื่อเป็นการออกกําลัง
กายทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งการเล็งเห็นถึงคุณค่าในตั วเองที่ เป็ นแหล่ง ภูมิปัญญา โดยสามารถ
เสริ ม สร้ า งคุ ณภาพชี วิ ต ด้ า นจิ ต ใจที่ ทํา ให้ เกิ ดความรู้ สึก ในการมี คุ ณค่ า ต่ อ ตนเองและสั ง คมรอบข้ า ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายทอดภูมิปัญญาไปสู่เยาวชนเพื่อการสืบทอดต่อไป ซึ่งมีมหาวิทยาลัยหนุนเสริม
ทําให้เกิดกระบวนการอย่างเป็ นรูปธรรมนั้ นสอดคล้องกั บแนวคิ ดการพั นธกิจสั มพันธ์มหาวิ ทยาลั ยกั บ
สังคมที่บูรณาการเพื่อทําให้เกิดการร่วมคิดร่วมทําแบบหุ้นส่วน เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
การใช้ ความรู้ และเกิ ดการเรี ยนรู้ ร่วมกั น และเกิ ดผลกระทบต่ อสั ง คมที่ ประเมิ น ได้ ตามแนวทางการ
ดําเนิ นงานของมหาวิ ทยาลั ยภายใต้ แ นวคิ ดระบบนิ เวศวิชาการรั บใช้ สังคม (อาวรณ์ โอภาสพั ฒ นกิ จ,
2557, หน้า 119-121)
นอกจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนทั ศน์ของผู้สูงอายุ แล้วยังเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงกลไกการ
จัดการด้านเครือข่ายการทํางานและการจัดการองค์ความรู้เชิงบูรณาการร่วมกันขององค์กรในพื้นที่ คือ
อบต.นางพญา ซึ่งมีหน้าที่ หลั ก ในการจั ดสวั สดิ การและสาธารณู ปโภคพื้ นฐานแก่ค นในชุม ชน รพ.สต.
นางพญา ซึ่งมีหน้าที่ด้านสาธารณสุขแก่คนในชุมชน และสถาบันการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ซึ่ง
เป็นมีบทบาทในการพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการแก่เด็กและเยาวชนสามารถใช้ศักยภาพของผู้สูงอายุ
ในชุ ม ชนที่ มี ภู มิ ปัญ ญาเป็ นหน่ ว ยรั บการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้แ ละภู มิ ปัญญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ การสื บ ทอด
และสืบสานต่ อไปในอนาคต โดยองค์ประกอบขององค์ กร ชุมชน ภูมิปัญญา ผู้ถ่ายทอด และผู้รับองค์
ความรู้ ล้วนแล้วแต่เป็นระบบนิเวศของการเรียนรู้ซึ่งมีผู้สูงอายุในชุมชนเป็นฐานในการเชื่อมโยงและขยาย
ผลการเรี ยนรู้ ให้ เกิ ดขึ้ น ในชุ ม ชน ซึ่ ง สอดรั บกั บการนํ า เสนอของชวิ ศ จิ ตรวิ จารณ์ (2560, หน้ า 47)
ซึ่ง นํ า เสนอระบบนิ เวศบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษากั บการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ นที่ ประกอบด้ ว ย ผู้ ประกอบการ/การเสริ ม
พลั ง ความรู้ ชุม ชน มาตรฐานการศึ ก ษา นโยบาย/พั นธกิ จสถาบัน อุ ดมศึ กษาและพั นธกิ จ สั ง คม ซึ่ ง ทั้ ง
4 องค์ประกอบเป็นองค์กร องค์ความรู้ ผู้ถ่ายทอด และผู้ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้
ประโยชน์ที่ได้รับ
ประโยชน์เชิงวิชาการ : นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย และนักวิจัยเชิงพื้นที่จาก อปท. เกิดองค์ความรู้
ในการทํางานเชิงพื้นที่ และการนําเสนอองค์ความรู้จากงานวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแบบหรือโมเดลการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุของตําบลนางพญา อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ประโยชน์เชิงสังคม : การผลักดันสู่นโยบายในการสร้างความต่อเนื่องของการจัดทําศูนย์เรียนรู้
และถ่ายทอดภู มิปัญญาท้ องถิ่ นของผู้ สูง อายุ ตําบลนางพญา อําเภอท่ าปลา จังหวัดอุ ตรดิ ตถ์ และการ
บูรณาการการทํางานร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่ตามบทบาท หน้าที่และภารกิจที่แตกต่างกัน
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การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม : กรณีศึกษาการสื่อสารรณรงค์เพื่อการใช้
ประโยชน์จากการคัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลตําบลสูงเม่น
อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ชุตินิษฐ์ ปานคํา1
อวัสดา บินโซดาโอะ2, สุเทพ ทองคํา3, แวอีเลียส บินโซดาโอะ4
บทคัดย่อ
กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยชุมชนด้วยการใช้ประโยชน์จาก
การคัดแยกขยะของชุมชนเทศบาลตําบลสูงเม่น อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ใช้การวิจัยแบบผสมผสาน
เชิ ง ปริ มาณและเชิ ง คุ ณภาพ โดยการวิ จั ยเชิ ง ปฏิ บั ติก ารแบบมี ส่ วนร่ ว ม มี ก ารรวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม เวทีระดมความคิดเห็นและการสังเกตแบบไม่เป็นทางการ
ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการสื่ อ สารรณรงค์ เพื่ อการใช้ ประโยชน์ จากการคั ดแยกขยะแบบมี ส่ว นร่ วมของชุ ม ชน
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ดังนี้ 1. เพื่อการสื่อสารรณรงค์ในการใช้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะที่เหมาะสม
กับชุมชน 2. เพื่อสร้างแผนปฏิบัติการร่วมกันในการจัดการปัญหาขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ผลการศึ กษาพบว่า คนในชุ มชนได้ มีก ระบวนการร่ วมแสดงความคิ ด เห็ น, ร่วมสร้างข้ อ ตกลง
ร่วมกันและร่วมกันกําหนดนโยบาย บนพื้นฐานของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมด้วยการสร้างแผนปฏิบัติการ
ร่วมกันในการจัดการปัญหาขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อขั บเคลื่อนเป็นชุมชนต้ นแบบด้ วยการให้
ความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คนในชุมชนมีความรู้และความเข้าใจมากขึ้นด้วย 1. การสื่อสาร
รณรงค์ผ่านสื่อบุคคลและสื่อสาธิตทําให้เกิดการใช้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะที่เหมาะสมกับพื้นที่ด้วย
1

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
3
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
4
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
2
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ศักยภาพของผู้นําและผู้ตามที่ขับเคลื่อนไปด้วยกันแบบมีส่วนร่วม และ 2.ได้แผนปฏิบัติการร่วมกันของ
ชุมชนคือ การกําหนดเป็ นนโยบายการคั ดแยกขยะของชุม ชนสู่ การออมผ่า นธนาคารชุมชน, การสร้าง
ครัวเรือนต้ นแบบในการจั ดการขยะมูลฝอยและการส่ง เสริ มผลิ ตภั ณฑ์ ที่ผลิ ตจากขยะที่ คัดแยกเพื่ อใช้
ประโยชน์และต่อยอดด้วยการจัดจําหน่ายสินค้าชุมชนผ่านเครือข่ายตลาดปลอดภัยเพื่อจําหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชนในระดับอําเภอได้สําเร็จด้วยกระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
คําสําคัญ : การสื่อสารรณรงค์, การคัดแยกขยะ, การมีส่วนร่วมของชุมชน
ที่มาและความสําคัญ
สถานการณ์ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนต่อวัน ใน พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีปริมาณขยะมู ลฝอย
ที่เกิดขึ้นทั่ วประเทศ ประมาณ 27.37 ล้านตัน หรือ 74,998 ตันต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2559 ร้อยละ
1.15 ที่มีปริมาณเกิดขึ้น 27.06 ล้านตัน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัวของชุม ชน
เมื อ ง ในขณะที่ อั ต ราการเกิ ด ขยะมู ล ฝอยต่ อ คน ประมาณ 1.13 กิ โ ลกรั ม ต่ อ คนต่ อ วั น ลดลงจาก
พ.ศ. 2559 ซึ่งมีปริมาณ 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ทั้งนี้ เป็นขยะมูลฝอยที่ เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 4.86 ล้านตั น คิดเป็ นร้ อยละ 18 และในพื้นที่ 76 จังหวัด ประมาณ 22.51 ล้านตัน คิ ดเป็ น
ร้อยละ 82 เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551-2560) พบว่า ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นต่อ
วันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2561)
ในปัจจุบันนี้ สถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยทั่วประเทศมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
ทุกวันนี้ประชาชนมีความตื่นตัวเรื่องปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย อากาศเป็นพิษหรือปัญหา
ขยะมูลฝอยล้นเมือง กําลังกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ สุขภาพ คุณภาพชีวิต และมาตรฐานความ
เป็นอยู่ของประชาชนในสังคม ดังนั้น การจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 ได้น้อม
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มาเป็ น แนวทางในการกํ า หนดมาตรการเพื่ อ ให้ ก ารจั ด การและแก้ ไ ขปั ญ หาทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกประเทศและเป็นเชิงรุก รวมถึงให้ความสําคัญต่อบทบาท
และสิ ทธิข องชุ มชน ในการจั ดการทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง เป็ นไปอย่ า งสอดคล้ อ งกั บ
แนวคิ ด ของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ มุ่ ง เสริ ม สร้ า ง
ภูมิคุ้มกันเพื่อให้สังคมไทยยืนหยัดได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม และส่ ง ผลให้ ก ารพั ฒ นาประเทศสู่ ค วามสมดุ ล และยั่ ง ยื น (สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2560)
สํ าหรับจัง หวัดแพร่ เป็ นจั ง หวั ด ที่ ล้อมรอบด้ วยภู เขาทั้ ง 4 ทิ ศ และมี แ ม่ น้ําสํ า คั ญไหลผ่ า นคื อ
แม่น้ํายม ซึ่งถูกจัดให้เป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมควบคู่กับเกษตรกรรม เพราะประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชี พ เกษตรกร จึงมีผลิตผลทางการเกษตรป้ อ นสู่ ตลาดจํ านวนมาก ซึ่งทําให้ เกิ ดปั ญหาการ
จัดการขยะเปียก ขยะย่อยสลาย ทําให้เกิดมลพิษทางอากาศ และจากผลการสํารวจของกรมควบคุมมลพิษ
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ที่พบว่า จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่มีปัญหาขยะมูลฝอยสะสมเป็นอันดับที่ 8 ของประเทศจากจังหวัดที่ มี
วิ ก ฤตปั ญ หาการจั ด การขยะมู ล ฝอย 20 อั น ดั บ แรก ได้ แ ก่ สงขลา สมุ ท รปราการ กาญจนบุ รี
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ราชบุรี เพชรบุรี แพร่ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระนอง นครพนม
ปัตตานี ฉะเชิงเทรา ร้อยเอ็ด ลพบุรี อ่างทอง ขอนแก่น บุรีรัมย์ และชุมพร (กรมควบคุมมลพิษ, 2557)
ทั้งนี้ หน่วยงานทุ กภาคส่ วนที่ เกี่ ยวข้องได้มีค วามตระหนั กในเรื่ องของการบริ หารจั ดการขยะ
มูลฝอย โดยอาศัยความร่วมมือของภาคประชาชนหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นนั้น คณะผู้วิจัยเห็นว่าควร
จะมีการปลูกฝังจิตสํานึ กให้กับประชาชนด้วยกระบวนการสื่อสารรณรงค์และการมีส่วนร่วมของชุม ชน
เพื่อกระตุ้นความเข้าใจและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการสื่อสารผ่านองค์ประกอบ 4 อย่างคือ ผู้ส่งสาร
(Sender/Source), สาร (Message), ช่องทางการสื่อสาร (Channel) และผู้รับสาร (Receiver) ซึ่งรู้จัก
กั นในชื่ อ แบบจํา ลอง S-M-C-R รวมถึ ง ศึ ก ษาผลกระทบ (Effect) ที่ เกิดขึ้ นจากการสื่ อสารออกไปด้ ว ย
และดู ว่า มี ปฏิ กิ ริยาป้ อ นกลั บ (Feedback) อย่ า งไร เพื่ อนํ า มาปรับปรุ ง กระบวนการสื่ อสารรณรงค์ ให้
เหมาะสมกับพื้นที่ เพื่อช่วยหาทางออกในการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อสร้างสุขภาวะ
ที่ดีแก่ชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อการสื่อสารรณรงค์ในการใช้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะที่เหมาะสมกับพื้นที่
2. เพื่อสร้างแผนปฏิบัติการร่วมกันในการจัดการปัญหาขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบ
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มตัวแทนชุมชนที่ผ่านการคัดกรองของผู้นําชุมชนในพื้นที่เทศบาลตําบลสูงเม่น อําเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ที่เข้าร่วมกิจกรรม 5 ชุมชน ๆ ละ 10 คน จํานวนรวมทั้งสิ้น 50 คน
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
การดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมมีการรวบรวมข้อมูล โดยใช้
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม เวทีระดมความคิดเห็น และการสังเกตแบบไม่เป็นทางการที่
เกี่ยวข้องกับการสื่อสารรณรงค์เพื่อการใช้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาล
ตําบลสูงเม่น อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ซึ่งใช้กระบวนการสื่อสารสารแบบมีส่วนร่วม เป็นแนวคิดที่อยู่ใน
กระบวนทัศน์ใหม่ของสื่อสารศึกษา ให้ความสําคัญกับความเท่าเทียมกันของคู่สื่อสาร โดยเน้นการสื่อสาร
แบบสองทางระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร ลักษณะการไหลของข่าวสารจะมีทั้งแบบแนวระนาบ บนลง
ล่ างและจากล่ า งขึ้ นบน โดยให้ ความสํ าคั ญกั บกระบวนการสื่ อสารเสวนา ซึ่ ง มี ฐานคิ ดที่ ตั้ง อยู่ บนการ
ยอมรั บความแตกต่ า งระหว่า งบุ คคล การเปิ ดใจรั บฟั ง โดยเป้ า หมายของการใช้ สื่อจะเป็ นไปเพื่ อ การ
แบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญ เพื่อจะนําไปสู่การตระหนักรู้และความ
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มั่นใจในการที่จะสร้างความเปลี่ ยนแปลงทางสังคม อีกทั้งสอดคล้องกับแนวคิดของกาญจนา แก้วเทพ
และคณะ (2543, หน้า 54-61) ได้ ร ะบุ ถึ ง เป้ า หมายของการสื่ อ สารแบบมี ส่ว นร่ วมในระดั บชุ ม ชนคื อ
การกระตุ้นให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของตน เชื่อมั่นในความคิดความเชื่อและศักยภาพของชุมชนในการ
ทําสิ่งต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริม ให้ กํา ลังใจชุ มชนในการแสดงออกถึงความคิ ดว่า ด้ วยปัญหา วิเคราะห์
ปัญหา และหาหนทางแก้ ไขจากมุมมองและต้ นทุนด้า นต่าง ๆ ของชุมชนเอง เพื่อให้ เกิ ดกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีระบบ
เหตุผลที่คณะผู้วิจัยนําแนวคิดการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมมาเป็นกรอบแนวคิดในการดําเนิ นการ
วิจัยครั้งนี้ก็เนื่องจากข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมชี้ชัดว่า “การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม”
เป็นตัวแปรที่สําคัญต่อความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการ
บริหารจัดการขยะ คณะผู้วิจัยและผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยจึงได้ร่วมวางแผนกิจกรรมการสื่อสารรณรงค์
เพื่อให้เกิดการตอกย้ําข้อมูลและการสร้างความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชน เพื่อจะหาแนวทางในการสร้างชุมชนต้นแบบที่สามารถปฏิบัติได้และเหมาะสมกับพื้นที่

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 1 แสดงที่มาและความสําคัญเพื่อการหาแนวทางจัดการขยะที่เหมาะสมร่วมกันของชุมชน
(เทศบาลตําบลสูงเม่น, วันที่ 24 เดือนมกราคม, 2561)
(ก) ผู้ นํา และตั ว แทนชุ ม ชนที่ ส มั ค รใจเข้ า ร่ ว มกิ จกรรมเพื่ อ สร้ า งกระบวนสื่ อ สารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
ในชุมชน
(ข) กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการขยะร่วมกันเพื่อหาแนวทาง
นําร่องแต่ละชุมชน
(ค) ได้ข้อตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการขยะอย่างมีทิศทางที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน
สรุ ปผลการดํ าเนิ น งานและประเด็ น สํ าคั ญ ที่ ไ ด้ จากการดํ าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรมการคั ด แยกขยะ
แบบมีส่วนร่วมของชุมชน
1. ข้อมูลด้านคุณลักษณะทางประชากร
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากที่สุดจํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 66
และเป็นเพศชายจํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34 มีระดับอายุมากที่สุด 46-55 ปี จํานวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36 รองลงมาคือระดับอายุ 36-45 ปี จํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26 สําหรับกลุ่มตัวอย่างที่มี
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ระดับอายุน้อยที่สุดคือ 15-25 ปี จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช.
มากสุดจํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22 สําหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีน้อยที่สุด จํานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ
9.50 มีอาชีพรับจ้างมากที่สุด 19 คน คิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมาคืออาชีพเกษตรกร จํานวน 11 คน
คิดเป็นร้อยละ 22 คน สําหรับกลุ่มอาชีพน้อยที่สุดคืออาชีพรัฐวิสาหกิจ จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6
และมีระดับรายได้มากที่สุดที่ 10,001-15,000 บาท จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมามีระดับ
รายได้ 5,001-10,000 บาท จํานวน 13 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26 สําหรับกลุ่มตั วอย่ างที่ มีร ะดั บต่ํ า กว่ า
5,000 บาท น้อยที่สุด จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4
2. ด้านความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะมูลฝอย
2.1 ด้านความรู้ความเข้าใจ (Knowledge and Understanding)
1. การรักษาความสะอาดในชุมชนเป็นหน้าที่ของทุกคน มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก 29 คน
คิดเป็นร้อยละ 57 และรองลงมามีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด 21 คนคิดเป็นร้อยละ 42
2. การทิ้งขยะลงถังทุกคนต้องปฏิบัติร่วมกันมีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด 27 คนคิดเป็น
ร้อยละ 54 รองลงมามีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก 23 คนคิดเป็นร้อยละ 46
3. การคั ดแยกมูลฝอยทํ า ให้ ลดปริ มาณขยะมี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจในระดั บมาก 26 คนคิ ด เป็ น
ร้อยละ 52 รองลงมามีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด 17 คนคิดเป็นร้อยละ 36 และมีความรู้ความ
เข้าใจในระดับปานกลาง 6 คนคิดเป็นร้อยละ 12
4. ได้รับรู้การคัดแยกขยะจากสื่ อ เช่ น วิทยุ, หนังสื่อพิมพ์, โทรทัศน์และสื่ อใหม่มีความรู้ ค วาม
เข้าใจในระดับมาก 19 คนคิดเป็นร้อยละ 37 รองลงมามีความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด 17 คนคิด
เป็นร้อยละ 34 และมีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย 2 คนคิดเป็นร้อยละ 4
5. ขยะมีมูลค่าทําให้เกิดรายได้แก่ครัวเรือนมีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง 17 คนคิดเป็น
ร้อยละ 36 รองลงมามีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก 15 คนคิดเป็นร้อยละ 30 และมีความรู้ความเข้าใจ
ในระดับน้อย 3 คนคิดเป็นร้อยละ 6
โดยสรุป ด้ า นความรู้ ค วามเข้ า ใจของชุ ม ชนอยู่ ในระดั บ มากและมากที่ สุ ด ได้ แ สดงถึ ง ความรู้
ความเข้าใจในการจัดการขยะมู ลฝอยแบบครบวงจร จําเป็นต้องจั ดให้มีระบบการคั ดแยกขยะมู ลฝอย
ประเภทต่าง ๆ ตามแต่ลักษณะองค์ประกอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนํากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ สามารถ
ดําเนินการได้ตั้งแต่แหล่งกําเนิด โดยจัดวางถังขยะให้เหมาะสม ตลอดจนวางระบบการเก็บรวบรวมมู ล
ฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการคัดแยกขยะมูลฝอย
2.2 ด้านกระบวนการคิด (Thinking Process)
1. การคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องปฏิบัติร่วมกันมีกระบวนการคิดในระดับ
มากที่ สุ ด 37 คนคิ ดเป็ นร้ อ ยละ 54 และรองลงมามี ก ระบวนการคิ ด ในระดั บ มากที่ 13 คนคิ ด เป็ น
ร้อยละ 26
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2. การทิ้งขยะไม่เลือกที่หากคนในชุมชนทิ้งคนละชิ้นจะทําให้ขยะเกลื่อนชุมชนได้มีกระบวนการ
คิ ด ในระดั บ มากที่ สุ ด 39 คนคิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 57 และรองลงมามี ก ระบวนการคิ ด ในระดั บ มากที่ 11
คนคิดเป็นร้อยละ 22
3. การคัดแยกมูลฝอยเป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐมีกระบวนการคิดในระดับมากที่สุด 21 คนคิด
เป็นร้อยละ 42 รองลงมามีกระบวนการคิดในระดับมากที่ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34 และมีกระบวนการ
คิดในระดับปานกลาง 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24
4. การคัดแยกขยะควรปฏิบัติกันทุกครัวเรือนมีกระบวนการคิดในระดับมากที่สุด 27 คนคิดเป็น
ร้อยละ 54 รองลงมามีกระบวนการคิดในระดับมากที่ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 44 และมีกระบวนการคิดใน
ระดับปานกลาง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2
5. การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจในการคัดแยกขยะควรมาจากต้นแบบในครอบครัวมีกระบวนการคิด
ในระดับมาก 24 คนคิดเป็ นร้ อ ยละ 47 รองลงมามีกระบวนการคิ ดในระดั บมากที่ สุด 15 คน คิ ดเป็น
ร้อยละ 30 และมีกระบวนการคิดในระดับปานกลาง 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22
โดยสรุปด้านกระบวนการคิดเพื่อการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจในการคัดแยกขยะได้สร้างความตั้งใจ
ของคนในชุม ชนให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงความเชื่ อและพฤติกรรมของกลุ่ มอื่ น ๆ โดยมีเป้ าหมายสู ง สุ ด
ได้แก่ การควบคุมทางสังคม (Social Control) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่เทศบาลได้ดําเนินการและส่งผล
สู่ความสําเร็จมาอย่างต่อเนื่องในการสร้างความรู้ความเข้าใจและระบบคิดที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้
เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 ด้านการลงมือทํา (The Action)
1. การทิ้ ง ขยะลงที่ จั ดเก็ บทุ กครั้ง มี การลงมื อ ทํ า ในระดั บมากที่ สุ ด 35 คนคิ ดเป็ นร้ อ ยละ 70
รองลงมามีการลงมือทําในระดับมากที่ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 27 และมีการลงมือทําในระดับปานกลาง
1 คน คิดเป็นร้อยละ 2
2. การคัดแยกขยะก่อนทิ้งทุกครั้งมีการลงมือทําในระดับมาก 27 คนคิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมา
มีการลงมือทําในระดับมากที่สุด 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32 และมีการลงมือทําในระดับปานกลาง 7 คน
คิดเป็นร้อยละ 14
3. การจัดหาที่รองรับขยะบริเวณบ้านเองมีการลงมือทําในระดับมากที่สุด 35 คนคิดเป็นร้อยละ
70 รองลงมามี ก ารลงมื อ ทํ า ในระดั บมากที่ 12 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 24 และมี ก ารลงมื อ ทํ า ในระดั บ
ปานกลาง 3 คน คิดเป็นร้อยละ 6
4. การทิ้งขยะตามประเภทของถังขยะที่หน่วยงานรัฐเตรียมไว้ให้ทุกครั้งมีการลงมือทําในระดับ
มากที่ สุด 29 คนคิ ดเป็นร้ อยละ 57 รองลงมามี การลงมื อทํ าในระดั บมาก 13 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 26
และมีการลงมือทําในระดับ ปานกลาง 7 คน คิดเป็นร้อยละ 16
5. การแนะนํา ส่งเสริมให้ทุกคนในชุมชนร่วมกั นคั ดแยกขยะอย่างสม่ําเสมอมีการลงมือ ทํ า ใน
ระดับมาก 17 คนคิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมามีการลงมือทําในระดับมากที่สุด 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32
และมีการลงมือทําในระดับน้อยที่สุด 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2
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โดยสรุ ป ผลจากการลงมื อ ทํ า อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ร ะดั บ บุ ค คล ครอบครั วไปถึ ง ระดั บ ชุ ม ชน
ก่อให้เกิดการ “เปลี่ยนแปลง” เป็นเสมือนเป้าหมายที่นักรณรงค์ปรารถนา นักวิชาการด้านการสื่ อ สาร
รณรงค์ มัก ตั้ ง เป้ า หมายของการรณรงค์ ไว้ ที่ร ะดั บ ความคิ ดและพฤติ ก รรมของบุ คคล อาทิ Rogers &
Storey (1971) กําหนดเป้าหมายของการรณรงค์ไว้ที่การให้ข้อมูล การโน้มน้าวใจ และการขับเคลื่อนการ
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมและมั ก เกี่ ย วข้ อ งกั บความสนใจ การจดจํ า ได้ การยอมตาม การเก็ บ ข้ อ มู ล
และการลงมือปฏิบัติส่งผลทําให้เกิดเปลี่ยนแปลงในระดับความเชื่อ ทัศนคติ ความตั้งใจ และพฤติกรรม
ของบุคคล
3. แนวทางในการจัดการปัญหาขยะที่เหมาะสมกับพื้นที่
ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้นําท้องถิ่นและทีมบริหารของเทศบาลตําบลสูงเม่น อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ได้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมในการศึกษาโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเอง
ของชุมชนท้องถิ่น น่าอยู่เรื่องการสื่อสารรณรงค์เพื่อการใช้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนเทศบาลตําบลสูงเม่น อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมและต้นทุนในการ
พัฒนาอย่างเห็นได้ชัดเจนดังนี้ 1. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง, 2. โรงเรียนผู้สูงอายุ, 3. ศูนย์ฝึกอาชีพ
ชุมชน 4. การส่งเสริมการปลู ก ผั ก ในชุมชน ทั้งนี้ชุมชนได้ ทํา การแยกขยะจํา พวกเศษวั ส ดุ ที่ขายได้ ทุก
หลังคาเรือนที่แยกไว้นํามาให้เทศบาลจะมีเป็นเงินสะสมให้กับผู้สูงอายุเป็นสวัสดิการของชุมชน ส่วนเศษ
ผักผลไม้ที่มีจํานวนมาก ถูกแยกออกนํามาหมักเป็นน้ําหมักชีวภาพ แล้วนํากลับไปใช้กับพืชผักที่ปลู กใน
ครัวเรือน ซึ่งแนวทางในการจัดการขยะของชุมชนได้มีกระบวนการร่วมแสดงความคิดเห็น/สร้างข้อตกลง
ร่วมกัน/ร่วมกันกําหนดนโยบาย บนพื้นฐานของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมด้วยการสร้างแผนปฏิบัติการ
ร่วมกันในการจัดการปัญหาขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบ ดังนี้
3.1. การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ที่สามารถทําความเข้าใจให้แก่กลุ่มคนทุกกลุ่มได้ โดยมีการย้ํา
ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อผู้นําชุมชน, สื่อแผ่นพับที่เหมาะสมกับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งตัวอย่างสื่อที่
ใช้ในการถ่ายทอดจะเป็ นสื่อที่ เข้า ใจง่า ยและสามารถตอกย้ําให้เกิ ดกระบวนการคิ ดอย่างเป็ นระบบถึ ง
ผลลัพธ์ที่ดีในการคัดแยกขยะให้เหมาะอย่างต่อเนื่อง
3.2. การให้ความรู้ด้านการสื่อสารรณรงค์ การคัดแยกขยะและการใช้ ประโยชน์จากการคั ด
แยกขยะแก่ชุมชน โดยการบูรณาการร่วมกับโครงการเกษตรยั่งยืนด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อการ
ลดใช้ สารเคมี ทางการเกษตร โดยการคัดแยกและใช้ ประโยชน์ จากเศษผั ก ผลไม้ นําไปหมั กปุ๋ ยชี วภาพ
และการเลี้ยงไส้เดือนดินแก่กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะ
และสร้างเป็นข้อมูลให้ศู นย์ เรี ยนรู้ ชุม ชนสามารถพึ่ง ตนเองต่ อไปในอนาคตได้ ทั้งนี้การขั บเคลื่ อ นของ
หน่วยงานได้กิจกรรมต้นแบบคือการจัดกิจกรรมรณรงค์ “หน้าบ้านหน้ามอง” โดยการให้เข้าร่วมด้ วย
กิจกรรมความสมัครใจในการรณรงค์จัดหน้าบ้านให้สะอาดและการใช้ประโยชน์จากขยะที่คัดแยกประเภท
และการนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ครัวเรือนและความสวยงามในชุมชน
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3.3. การจัดการธนาคารขยะชุมชนต้นแบบภายใต้ชื่อกองทุนศูนย์บาทเทศบาลตําบลสู งเม่น
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เทศบาลได้ดําเนินการมาก่อนแล้ว เป็นกิจกรรมที่ทุกวันอังคารและวันพฤหัสเทศบาล
จะออกรับซื้อขยะจากชุมชนเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะผู้วิจัยได้กระตุ้นผ่าน
กระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อเสริมสร้างรายได้ ในครัวเรื อน
สนองนโยบายการประหยัดและการออมทรัพย์ สมาชิกได้ประโยชน์คุ้มค่าจากการบริหารจัดการขยะที่ถูก
วิธีและมีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมกองทุน ให้เป็นกิจกรรมที่เพิ่มความสําคัญและสร้างการมี
ส่ วนร่ ว มมากขึ้ น ผ่ า นการประชาสั ม พั น ธ์ แ ละส่ ง เสริ ม ให้ เ ป็ นแหล่ ง เรี ย นรู้ ต้ น แบบให้ ชุ ม ชนใกล้ เ คี ย ง
และหน่วยงานที่สนใจศึกษากระบวนการทํางานแบบมีส่วนร่วมของชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง
3.4. การส่งเสริมศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลสูงเม่น ด้วยการบริหารจัดการชุมชนที่
มีศักยภาพของผู้นําที่สามารถให้ความรู้และการสาธิตรวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ สุดท้าย
ด้วยการทุ่มเทในการสร้างเมืองให้น่าอยู่บนฐานคิดของเศรษฐกิจพอเพียงก็สามารถสร้างแหล่งเรียนรู้จาก
คนในชุ มชนด้ ว ยความสามัค คี จากกระบวนการทํ า งานอย่ า งเป็ นระบบและการเอาใจใส่ ชุม ชนอย่ า ง
ต่อเนื่องของนายกเทศมนตรีและทีมบริหารก่อให้เกิดจุดเริ่มต้นของกิจกรรมจุดจําหน่ายสิ นค้าทางการ
เกษตรที่เทศบาลตําบลสูงเม่นได้ร่วมกับเกษตรอําเภอจัดกิจกรรมเพื่อให้ เกิดพื้นที่ในการจําหน่ายสิ นค้า
ทางการเกษตรและสินค้าจากขยะที่คัดแยก เพื่อนํามาทําเป็นของตกแต่งบ้านและของใช้ในครัวเรือ นได้
และได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกวันพุธ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากคนในและคนนอกชุมชน เป็นการ
เพื่อช่องทางทางการตลาดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกระบวนการบริหารจัดการชุมชนต้นแบบ
ได้ด้วยทุนของผู้นําชุมชนที่ลงมือปฏิบัติและเป็นผู้ถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยกระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดของคนในชุมชน ซึ่งเกิดการตระหนักรู้ในตนเองถึงผลกระทบต่อตนเอง
ชุมชนและสังคม ทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งหรือการนําไปใช้ประโยชน์
มากขึ้นด้วยความเข้าใจและยอมรับมากขึ้นด้วยกระบวนการสื่อสารผ่านผู้นําต้นแบบและเกิดแรงผลักดัน
ในการสร้ า งการมี ส่วนร่วมด้ วยกระบวนการกลุ่ ม เครื อ ข่ า ยชุ มชนที่ พึ่ง พาอาศั ยกั นและกั นอย่ า งถ้ อ ยที
ถ้อยอาศัย
การใช้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลตําบลสูงเม่น อําเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ ได้มีการปลูกฝังจิตสํานึกให้กับประชาชนด้วยกระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมของชุม ชน
เพื่อกระตุ้นความเข้าใจและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการสื่อสารผ่านองค์ประกอบ 4 อย่างคือ ผู้ส่งสาร
(Sender/Source) คือผู้นําทางความคิด ทําการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสาร, สาร (Message) คือข่าวสาร
ที่ต้องการเผยแพร่นวัตกรรมแก่คนในชุมชน, ช่องทางการสื่อสาร (Channel) ผ่านสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ในชุมชน
เช่น สื่อบุคคล, สื่อการประชุม, เสียงตามสายและสื่อกิจกรรมต่าง ๆ และผู้รับสาร (Receiver) ในที่นี้คือ
คนในชุมชนเทศบาลตําบลสูงเม่น ซึ่งรู้จักกันในชื่อแบบจําลอง S-M-C-R รวมถึงศึกษาผลกระทบ (Effect)
ที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารออกไปด้วยและดูว่ามีปฏิกิริยาป้อนกลับ (Feedback) อย่างไร เมื่อคนในชุมชน
ส่วนใหญ่ยอมรับนวัตกรรมแล้วนําไปปฏิบัติจนเกิดผลสําเร็จ จึงมีการชักชวนผู้อื่นหรือการบอกกั นปาก
430

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ต่อปาก ทําให้คนในชุมชนที่ยังไม่ยอมรับนวัตกรรมหรือลังเลเกิดความมั่นใจในนวัตกรรมมากขึ้น ผลที่เกิด
จากองค์ ประกอบการสื่ อสารในชุม ชนจะทํ าให้ เกิ ดเครื อข่ ายความร่ วมมื อและการมี ส่วนร่ วมในชุ ม ชน
มากขึ้น ทั้งนี้กระบวนการบริหารการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร
เทศบาลตําบลสูงเม่น, ผู้นําชุมชน ต่างก็พร้อมใจกันสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนเพื่อก่อให้เกิดการ
ย้ําเตือนและการจดจําไปสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งและการเปลี่ยน
ขยะให้เป็นเงินออมในบัญชีธนาคารศูนย์บาทของชุมชนที่ขับเคลื่อนโดยผู้สูงอายุขยายไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ในชุมชนทุ กกลุ่ ม รวมถึงการบูรณาการการจั ดกิ จกรรมการส่ งเสริมการขายในพื้ นที่ สามารถก่ อให้ เกิ ด
จุดเริ่มต้นของกิจกรรมจุดจําหน่ายสินค้าทางการเกษตรที่ เทศบาลตําบลสูงเม่นได้ร่วมกับเกษตรอํา เภอ
จั ดกิ จกรรมเพื่ อให้ เกิ ดพื้ นที่ ในการจํ า หน่ า ยสิ นค้ า ทางการเกษตรรวมถึ ง สิ นค้ า แปรรูปด้ า นการเกษตร
และสินค้าจากขยะที่คัดแยกเพื่อนํามาทําเป็นของตกแต่งบ้านและของใช้ในครัวเรือนได้และได้จัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องทุกวันพุธ ซึ่งเป็นการเปิดตลาดของชุมชนสามารถนําผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าที่แปร
รู ป จากขยะที่ คั ด แยกมาจั ด จํ า หน่ า ยเพื่ อ เพิ่ ม รายได้ ใ ห้ แ ก่ ชุ ม ชน โดยเฉพาะการส่ ง เสริ ม การจั ด ทํ า
ดอกไม้ จันทน์ ด้วยล็อ ตเตอรี่ ที่ได้รั บความนิ ยมเป็ น อย่า งมากและได้ ส่ง ผลให้ เกิ ดกระบวนการรวมกลุ่ ม
แม่บ้านที่รับจัดจ้างทําดอกไม่จันทน์ในงานศพ เป็นอีก 1 ช่องทางที่ลดปริมาณขยะและเพิ่มรายได้ ให้ แก่
ชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)
ภาพที่ 2 แสดงการจัดร้านค้าจําหน่ายสินค้าทางการเกษตรและสินค้าจากการแปรรูปจากขยะ
ที่คัดแยกประเภท (เทศบาลตําบลสูงเม่น, วันที่ 24 เดือนกันยายน, 2561)
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(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)
(ซ)

บูธจําหน่ายสินค้าของเทศบาลตําบลสูงเม่น อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ดอกไม้ประดิษฐ์ตั้งโต๊ะจากขยะ
ดอกไม้จันทน์จากล็อตเตอรี่
ดอกไม้ประดิษฐจากพลาติกหุ้มผลไม้
กล้วยจากชุมชน
การแปรรูปกล้วยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ของชุมชน
ฟักทองพันธุ์พื้นบ้านของชุมชน
ข้าวแต๋นโบราณของชุมชน

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์และข้อเสนอแนะ
ภาพรวมของชุมชนมีวิถีชีวิตที่เข้มแข็งและได้แสดงถึงความสามารถของชุมชนที่รวมตัวกันของคน
ในชุมชน โดยมีพื้นฐานของความมีจิตสํานึกที่ต้องการจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันที่จะแก้ไข
ปัญหาที่เกิ ดขึ้ นในชุมชน มีความสมานสามัคคี มีความรัก มีน้ําใจ มีความเอื้ออาทรต่ อกั นโดยไม่ มี การ
แบ่งแยกชนชั้น ฐานะ สามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหาวิเคราะห์ทางเลือก และตัดสินทางเลือกนําไปสู่ การ
แก้ไขปัญหาได้สําเร็จ พัฒนาไปสู่การแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน ทําให้ชุมชนมีความสามารถที่
พึ่งตนเองอย่างมีศักดิ์ศรี มีความภูมิใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น จึงสอดคล้องกับแนวคิดของอุทัย ดุลย
เกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์ (2540, หน้า 8-10) ได้นําเสนอแนวคิด ลักษณะของชุมชน ที่เข้มแข็งซึ่ง
เป็นที่คาดหวังและต้องการ คือ ชุมชน ที่มีสภาพรวมกันเป็นปึกแผ่นแน่นแฟ้นในทางกายภาพ รูปธรรม
สมาชิกของชุมชนมีศักยภาพที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน รวมทั้งมีอุดมการณ์ค่านิยมร่วมกัน ทําให้
สมาชิกรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมีความผูกพันกับชุมชน โดยชุมชนสามารถควบคุมและจัดการกับ
ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นได้ ด้ ว ยตนเองเป็ น ส่ ว นใหญ่ โดยอาศั ย อํ า นาจ ความรู้แ ละองค์ ก รทางสั ง คมในชุ ม ชน
เป็นกลไกในการแก้ปัญหา โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้และสร้างภูมิปัญญาของตนเองในด้านต่าง ๆ
จากบทบาทการทํางานของผู้นําท้องถิ่นที่สร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนนั้ น
สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของสั ญ ญา วิ วั ฒ น์ (2540 หน้ า 20-25) ได้ ก ล่ า วถึ ง ชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง ไว้ โ ดย
สรุป 4 ประการ คือ 1) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (learning community) กล่าวคือ การที่ชุมชน (คนใน
ชุมชน) มีการเรียนรู้ และรู้เท่า ทั นข่า วทั้ ง เศรษฐกิ จ สังคม การเมือง รวมทั้งการที่ ชุม ชนมี การเพิ่ ม พู น
ความรู้ ในด้ า นต่ า ง ๆ อย่ า งสม่ํ าเส มอ 2 ) เป็ นชุ ม ช นที่ มี ก า ร จั ดกา ร ต น เอง (community
management) ด้วยระบบการบริหาร จัดการในกิจกรรมที่สําคัญ 4 ประการ คือ การวางแผน การจัด
กระบวนการขององค์กรภายในชุมชน การลงมือปฏิบัติตามแผนงาน และ มีการประเมินผล 3) เป็นชุมชน
ที่มีจิตวิญญาณ (spirituality) กล่าวคือ ชุมชนมีจิตสํานึก มีจิตวิญญาณ ซึ่งอาจหมายถึงความภักดี ความ
รัก ความหวงแหน ความรู้สึกเป็นเจ้าของในชุมชน โดยมีสิ่งยึดเหนี่ยวร่วมกันในชุมชน 4) เป็นชุมชนที่มี
สันติภาพ (peaceful) กล่าวคือ เป็นชุมชนที่มีความสงบสุขและคนในชุมชนมีจิตใจที่เยือกเย็น มีคุณภาพ
และมีคุณธรรม ซึ่งกระบวนการสื่ อ สารแบบมี ส่วนร่ วมของเทศบาลสูง เม่ น อําเภอสู ง เม่ น จังหวั ดแพร่
มีค วามสอดคล้ องกั บกระบวนการสื่ อ สารรณรงค์ ที่ มีก ระบวนการผ่ า นผู้ นํา เป็ น ต้ นแบบที่ เ ห็ นมิ ติ ด้ า น
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“การสื่อสาร” ว่าเป็นองค์ประกอบสําคัญของการรณรงค์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Paisley (2001)
กล่าวว่า หากพิจารณาคุณลักษณะของการสื่อสารรณรงค์ในเชิงวัตถุประสงค์ของการรณรงค์แล้ว เราอาจ
กล่ า วได้ ว่ า “การสื่ อ สารรณรงค์ ” หมายถึ ง ความตั้ ง ใจของกลุ่ ม หนึ่ ง ในการเปลี่ ย นแปลงความเชื่ อ
หรือพฤติกรรมของกลุ่มอื่น ๆ โดยมีเป้าหมายสูงสุดได้แก่ การควบคุมทางสังคม (social control) Paisley
(2001) ยังได้ชี้ให้เห็นว่า การสื่อสารรณรงค์เป็นกระบวนการสําคัญซึ่งได้ประยุกต์ใช้การสื่อสารแบบต่าง ๆ
นับตั้งแต่ กิจกรรมด้านการข่าว การผลิตสื่อต่าง ๆ การให้ความรู้สาธารณชน การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญกลุ่ม
ย่อย ๆ ตลอดจนการพยายามแสวงหาแนวทางในการสื่อสารให้สอดคล้องกับกลุ่ม เป้าหมายที่แตกต่ า ง
กันไป
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้แนวทางในการจัดการปัญหาขยะที่ เหมาะสมกับพื้นที่เทศบาลตําบลสูงเม่น อําเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่
2. ได้การสร้างนักวิจัยเชิงพื้นที่ในพื้นที่เทศบาลตําบลสูงเม่น อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ข้อเสนอแนะการวิจัย
ด้วยการบริหารจัดการที่มีส่วนร่วมของชุมชนเป็นที่ตั้ง กระบวนการสื่อสารรณรงค์เพื่อการคัดแยก
ขยะและการใช้ ประโยชน์ จากขยะเพื่ อ การทํ า ปุ๋ ยหมักของชุ มชนเป็ นทุ นศักยภาพของชุ มชนที่ เข้ ม แข็ ง
งานวิจัยในการศึกษาครั้งต่อไปควรจะมีการยกระดับการบริหารจัดการของเทศบาลสูงเม่นให้เป็นเทศบาล
ต้นแบบเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้คุณภาพให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความสนใจในรูปแบบการบริหารจัดการ
เต็มรูปแบบต่อไป
เอกสารอ้างอิง
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สัญญา วิวัฒน์. (2540). ทฤษฎีและกลยุทธ์การพัฒนาสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 2 กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุ ทั ย ดุ ล ยเกษม และอรศรี งามวิ ท ยาพงศ์ . (2540). ระบบการศึ ก ษากั บ ชุ ม ชน. กรอบความคิ ด
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย. กรุงเทพมหานคร. สํานักกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
Rogers, E. M. and Shoemaker, F. F. 1971. Communication of Innovations: A Cross
Cultural Approach. (2nd ed.) New York: The Free Press.

433

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการแปรรูปขยะครัวเรือน
กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตําบลผาเลือด อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์1
พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น, จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา, เกวลี รังษีสุทธาภรณ์2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเพื่อสร้างแรงจูงใจ และปลูกจิตสํานึกให้กับชาวบ้านในการ
คัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง การสร้างความตระหนักในการจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ในการทํ า ให้ ชุมชนสามารถจั ดการตนเองให้ เป็ น ชุม ชนน่ า อยู่ ตามขอบเขตการวิ จั ย ที่ ต้อ งการค้ น หา
แนวทาง/กระบวนการ/วิธีการ ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างความตระหนักในการจัดการ
ขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม ในพื้นที่ชุมชนในเขต องค์การบริหารส่วนตําบลผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research: PAR) ที่ประกอบด้วยการ
ค้นหารูปแบบ/แนวทางเดิมในการจัดการขยะของชุมชน ระดมแนวคิด นําแนวทาง กระบวนการ วิธีการ
ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ในการกระตุ้นความตระหนักด้านการจัดการขยะของชุมชน นําไปสู่การที่ที่
ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชน ส่งผลให้ เกิดการลดลงของปริมาณขยะในชุมชน ตลอดจนชุมชน
สามารถจัดการตนเองให้เป็นชุมชนน่าอยู่ในที่สุด
ผลการวิจัย พบว่า ประชากรในชุมชน ไม่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการบริหารจัดการขยะ
ไม่มีการคัดแยกขยะจากต้นทางคือครัวเรือน ทําให้การบริหารจัดการขยะชุมชนในระดับปลายทางทําได้
ยาก อีกทั้งยังไม่มีผู้ที่รั บผิ ดชอบด้า นการบริหารขยะชุม ชนอย่างชั ดเจน จึงจําเป็นต้องทํา ให้ สมาชิ ก ใน
ชุมชนมีความตระหนักในความสําคัญของการบริหารจัดการขยะชุมชน โดยมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับขยะ
มีจัดการอบรม โดยเอาแกนนําแต่ละหมู่บ้านมาประชุม และอบรมในเรื่องของการคัดแยกขยะ การทําปุ๋ย
หมักและน้ําสกัดชีวภาพ เพื่อนําความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่คนในชุมชนต่อไป
คําสําคัญ : การบริหารจัดการขยะ, การแปรรูปขยะครัวเรือน
1
2

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ที่มาและความสําคัญของปัญหา
ตํ าบลผาเลื อ ด ซึ่ ง อยู่ ในเขตพื้ นที่ ป กครองขององค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํ า บลผาเลื อ ด อ.ท่ า ปลา
จ.อุ ต รดิ ต ถ์ ได้ มี แ ผนการดํ า เนิ น งาน ประจํ า ปี ง บประมาณ 2560 ทางด้ า นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยมี ส ร้ า งจิ ต สํ า นึ ก และส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มในการรั ก ษา
สิ่งแวดล้อมของประชาชน บําบัดฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการจัดการของเหลือใช้ในครัวเรือน ซึ่งได้กําหนดเป็นแนวทางการพัฒนาในรูปแบบโครงการต่าง ๆ
โดยให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม ซึ่งชาวบ้านในเขตพื้นที่การปกครองจํานวนหนึ่งยังไม่เข้าร่วมโครงการ
เนื่องจากยังไม่เห็นคุณค่าและความสําคัญของการคัดแยกขยะครัวเรือน ทําให้แนวทางการส่งเสริมความรู้
ความเข้าในในเรื่องการจัดการของเหลือใช้ในครัวเรือนยังไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร ดังนั้นทางองค์การ
บริหารส่วนตําบลผาเลือดมีความต้องการให้คณะวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เข้าไปมีบทบาทใน
การปลูกจิตสํานึก และการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อวางกรอบแนวทางการบริหาร
จัดการขยะ และการพัฒนาองค์ความรู้ในการแปลงรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านพลังงานขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อสร้างแรงจู งใจ และปลูกจิ ตสํ านึกให้กับชาวบ้า นในการแยกขยะประเภทต่า ง ๆ ในชุ ม ชน
และนําไปสู่วิธีการบริหารจัดการในการ จัดเก็บและกําจัดขยะขององค์การบริหารส่วนตําบลผาเลือดอีกทั้ง
ยังต้องการสร้างองค์ความรู้การนําขยะที่ไม่สามารถจําหน่ายมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านตัวแปร ได้แก่ ปริมาณขยะจากครัวเรือนรายวัน รายเดือน และรายปีโดยแบ่งแยก
ตามลักษณะ และประเภทของขยะ เช่น ขยะเปียก กระดาษ พลาสติก โลหะ แก้ว ขยะพิษ ขยะติดเชื้ อ
และเศษวัสดุเหลือใช้ในภาคการเกษตร และจํานวนประชากร หรือแหล่งกําเนิดขยะชุมชน เช่นในครัวเรือน
ตลาดสด วัด หน่วยงานราชการในเขตพื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนตําบลผาเลือด
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ กระบวนการสร้างจิตสํานึก แรงกระตุ้น และองค์ความรู้สําหรับการ
คัดแยกขยะ และการใช้ประโยชน์ขยะในครัวเรือน กระบวนการและวิธีการคัดแยกขยะ และการบริหาร
จั ดการขยะในชุ ม ชน ระบบการบริ ห ารจั ดการขยะ ตั้ ง แต่ ก ลางทางจนถึ ง ปลายทางได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
การรวบรวมองค์ความรู้ข องนักวิ จัยสํา หรั บการประยุกต์ ใช้ในการแก้ ปัญหาชุมชน การสังเคราะห์ องค์
ความรู้ที่สามารถเผยแพร่งานวิจัยในงานประชุมชนวิชาการ
3. ขอบเขตด้ า นประชากร ได้ แ ก่ ประชากรที่ อ าศั ย อยู่ ใ นพื้ น ที่ ชุ ม ชนในเขต อบต.ผาเลื อ ด
จังหวัดอุตรดิตถ์
4. ขอบเขตด้านพื้นที่ที่ศึกษา ได้แก่ พื้นที่ชุมชนในเขต อบต.ผาเลือด จังหวัดอุตรดิตถ์
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วิธีการดําเนินการวิจัย
โครงการวิจ ัย นี ้ เ ป็ น การ วิ จ ั ย เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารแ บบมี ส ่ว นร่ ว ม (Participation Action
Research: PAR) ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการดํา เนิ นการวิจัยดัง นี้
1. ประชากรที่ศึ ก ษาในที่ นี้มี ทั้ง หมด 100 คน ได้แก่ ประชากรที่อ าศั ย อยู่ ในเขตรั บ ผิ ด ชอบ
อบต.ผาเลือ ด จํานวน 50 คน ประชากรที่อ าศัยอยู่ ในพื้น ที่ข้า งเคี ยงกั บเขตรับ ผิ ดชอบอบต.ผาเลื อ ด
จํานวน 30 คน และ ประชากรที่เกี่ยวข้องสัมพั นธ์กั บการดํา เนิ นงานกิ จกรรม จํานวน 20 คน
2. เทคนิคและวิธี ก ารสุ่ม ตั วอย่า ง ผู้วิจัยได้ ใช้ เทคนิคและวิธีการสุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิค
การสุ่มตัวอย่างทั้งการสุ่ม ที่ อาศั ยและไม่ อาศั ยความน่า จะเป็ น โดยการสุ่มตั วอย่างแบบกลุ่ม (Cluster
Sampling)
ข้อ มูล ที ่ใ ช้ ใ นการวิ จัย มี 2 ประเภทคือ ข้ อ มู ล ที ่ ไ ด้ จ ากเอกสาร หลัก ฐานจากงานวิ จ ั ย ที่
เกี่ยวข้อง ระบบข้อมูลตํา บล ข้อ มูลเฉพาะด้า นของทรั พ ยากรภายในชุม ชนเป้า หมายและข้อ มูลที่ ไ ด้
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามตามแผนการดําเนิ นการวิจัย
3. เครื ่อ งมือ ที ่ใ ช้ใ นการวิจัย ในโครงการวิจัย นี ้ไ ด้แ ก่ แบบสอบถาม แบบสัม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง
โครงสร้าง สําหรับการสัมภาษณ์ตัวแทนหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแบบสังเกตและสนทนา
กลุ่มร่วมในบางกรณีแ ละเวทีร ะดมความคิ ดเห็ นในช่วงเริ่มต้ นโครงการวิ จัย ระหว่างทํ า วิ จัย และช่ วง
สุดท้ายของโครงการวิจัย
ผลการดําเนินการวิจัย
จากกระบวนการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการระดับครัวเรือน และอาจใช้ได้ถึงระดั บพื้ นที่
สาธารณประโยชน์ โดยยึ ด หลั ก พิ จารณาด้ ว ยหลั ก 3Rs ซึ่ ง ขยะมู ลฝอยของแต่ ละประเภทควรมี ก าร
พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสมกับชนิดของขยะมูลฝอยนั้น ๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการสร้าง
จิตสํานึกให้กับชาวบ้านในชุมชนด้วย
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ภาพที่ 1 ผลการสร้างรูปแบบวิธีการบริหารจัดการจัดเก็บขยะครัวเรือน
การสร้ า งรู ป แบบวิ ธี ก ารบริ หารจั ด การขยะมู ลฝอยระดั บหน่ ว ยงาน เพื่ อ ควบคุ ม พื้ นที่ ร ะดั บ
ครัวเรือน และพื้นที่สาธารณะ ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ การวางระบบการจัดเก็บขยะจากต้น
ทางสู่ หน่ ว ยงานให้ มี ค วามเหมาะสมกั บพื้ นที่ จากนั้ นส่ ง ต่ อ ขยะจากหน่ ว ยงานสู่ หน่ ว ยงานปลายทาง
และการสร้างระบบกําจัดขยะพื้นฐานของหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลขยะมูลฝอยในพื้นที่
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ภาพที่ 2 การวางระบบการบริหารจัดการขยะจากต้นทางสู่ปลายทางของระดับหน่วยงาน
ในการสร้างรูปแบบการบริหารจั ดการขยะแบบมี ส่วนร่ วม คณะผู้วิจัยได้ดํา เนินการออกแบบ
แนวทางในการดําเนินการแก้ไขปัญหาล้นเมืองร่วมกันระหว่างภาคประชาชน และภาคเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐ

438

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

4.

คุณภาพ
ภาพที่ 3 รูปแบบการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม

ผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่า ประชากรในชุมชน ไม่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านการบริหารจัดการขยะ
ไม่มีการคัดแยกขยะจากต้นทางคือครัวเรือน ทําให้การบริหารจัดการขยะชุมชนในระดับปลายทางทําได้
ยาก อีกทั้งยังไม่มีผู้ที่รั บผิ ดชอบด้า นการบริหารขยะชุม ชนอย่างชั ดเจน จึงจําเป็นต้องทํา ให้สมาชิ ก ใน
ชุมชนมีความตระหนักในความสําคัญของการบริหารจัดการขยะชุมชน โดยมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับขยะ
มีจัดการอบรม โดยเอาแกนนําแต่ละหมู่บ้านมาประชุม และอบรมในเรื่องของการคัดแยกขยะ การทําปุ๋ย
หมักและน้ําสกัดชีวภาพ เพื่อนําความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่คนในชุมชนต่อไป
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อภิปรายผล
จากการดําเนินงานของโครงการดังกล่าว นอกจากจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของงานได้แล้ว
ยังก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในชุมชน เช่น เทศบาล องค์การบริ หาร
ส่ ว นตํ า บล โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บล โรงเรี ย น วั ด สถานี ตํ า รวจ หรื อ หน่ ว ยงานราชการ
และเอกชนในพื้นที่ ในการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนร่วมกัน โดยจุดสําคัญคือต้องให้ชาวบ้ า นใน
ชุมชนตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการบริหารจัดการขยะดังกล่าว สําหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว
ของเทศบาลหรือ อบต. ต้องส่งไปอบรมเพิ่มเติมความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดอบรม แล้วนําความรู้
และวิธีการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ภายในชุมชน และผู้ถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นต่อไปยังประชาชนในพื้ นที่
และชุมชนต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
คณะผู้วิจัยโครงการวิจัย “การพัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการและการแปรรูปขยะครัวเรือน
กรณี ศึ ก ษา : องค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํ า บลผาเลื อ ด อํ า เภอท่ า ปลา จั ง หวั ด อุ ต รดิ ตถ์ ” ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของนวั ตกรรมการจั ด การตนเองด้ า นการแปรรู ป ขยะโดยการมี ส่ว นร่ ว มของชุ ม ชน ขอขอบพระคุ ณ
บุคลากร เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลผาเลือด อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ และนักศึกษา
สาขาวิ ช าเทคโนโลยี พ ลั ง งาน ที่ มี ส่ ว นร่ วมในโครงการวิ จั ย นี้ ม าโดยตลอด ขอขอบคุ ณผู้ บ ริ ห ารของ
หน่วยงานทั้งในส่วนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ที่มอบโอกาสให้ได้ทํางานวิจัย ในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นน่า
อยู่พ.ศ. 2560 ร่วมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จะได้รับการสนับสนุนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา/ขยายองค์ความรู้จากการทํางานเชิงวิชาการในลําดับ
ต่อไป
เอกสารอ้างอิง
กรรณิ ก าร์ ชู ขั น ธ์ . (2554). การศึ ก ษาระบบการจั ด การขยะมู ล ฝอย เทศบาลนครปากเกร็ ด
จังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพฯ. วิทยานิพนธ์. มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ดิเรกฤทธิ์ ทวะกาญจน์. (2553). การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมสําหรับเทศบาล
นครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. กรุงเทพฯ. วิทยานิพนธ์. สถาบันบัณฑิตพั ฒน
บริหารศาสตร์.
ธเนศ ศรีสถิต. (2558). วิศวกรรมการจัดการมูลฝอยชุมชน. กรุงเทพฯ. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย.
ปภาวรินท์ นาจําปา. (2557). การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบล
คลองใหญ่ อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด. ชลบุรี. วิทยานิพนธ์. มหาวิทยาลัยบูรพา
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พิศิพร ทัศนา และโชติ บดีรัฐ. (2558) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขต
พื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการนําเสนองานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 15.
ไพบูลย์ แจ่มพงษ์. (2560). การจัดการขยะมูลฝอย. กรุงเทพฯ. สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิ นัย มี แ สง. (2559). แนวโน้ ม องค์ ป ระกอบและปริ ม าณการเกิ ดขยะมู ล ฝอยชุ ม ชนในพื้ น ที่ ตํ า บล
สามพร้าว อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี. กรุงเทพฯ. วารสารสมาคมนักวิจัย.
วีรกาล อุปนันท์. (2556). การศึกษาแนวทางการกําจัดขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหาร
ส่ ว นตํ า บลโนนยอ อํ า เภอชุ ม พวง จั ง หวั ด นครราชสี ม า. นครราชสี ม า. วิ ท ยานิ พ นธ์ .
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
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พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นตามการรับรู้ของชุมชน
ในเขตพื้นที่ตําบลดอนตาเพชร อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ศิริจิตร ช่อสุวรรณ1
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นตามการรับรู้ของชุมชน จากการ
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณด้ ว ยสถิ ติ ความถี่ ร้ อยละ และค่า เฉลี่ ย สํ าหรั บข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพใช้ ก าร
วิ เคราะห์ ข้ อ มูล โดยใช้ การวิ เคราะห์ เนื้ อ หา (Content analysis) พบว่า ในกลุ่ ม ผู้ ปกครอง ผู้ นํา ชุ ม ชน
อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้ความหมายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในมุมมองของชุมชน
หมายถึง พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการทําให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์และพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการ
ป้องกันก่อให้เกิดโรคทางเพศสัมพันธ์ ได้แก่ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 6 พฤติกรรม ดังต่อไปนี้คือ 1) การติด
โซเชียลมากเกินไป 2) การแอบเที่ยวกลางคืน 3) การอยู่ด้วยกันสองต่อสองกับเพศตรงข้ามในที่ลับตาคน
4) การที่ผู้หญิง/ผู้ชาย มาหาที่บ้าน 5) ท้องตั้งแต่อายุ น้อย 6) การมีเพศสัมพันธ์ข องวั ยรุ่ นโดยไม่ ได้ ใส่
ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตามมุมมองของ
ชุมชน ประกอบด้วย 1) ธรรมชาติของวัยรุ่น 2) ครอบครัว 3) สื่อสังคมโซเชียล 4) ประเพณี วัฒนธรรม
คําสําคัญ : พฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น, ชุมชนมีส่วนร่วม
ที่มาและความสําคัญ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ ฉบั บที่ 12 ด้านที่ 5 การยกระดับคุณภาพบริ การ
ด้ า นสาธารณสุ ข และสุ ข ภาพของประชาชน รั ฐ บาลมี น โยบายในการประสานงานเพื่ อ ป้ อ งกั น
และแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เนื่องจากในยุคปัจจุบันประชากรวัยแรงงานต้องเข้าสู่ระบบการทํางาน
ที่เร่งรีบและแข่ง ขั นสูงจึง ทําให้ผู้ปกครองส่ วนใหญ่มี เวลาในการเลี้ ยงดู บุตรหลานน้อยลง เด็กมีโอกาส
เรียนรู้เรื่องทักษะชีวิตน้อย สาเหตุเหล่านี้ทําให้เด็กจํานวนมากไม่สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของ
ตนเองเมื่อก้าวเข้าสู่วัยรุ่นและไม่อาจปรับตัวให้เท่าทันสภาพแวดล้อมรอบตัวได้ โดยเฉพาะในยุคไอทีที่ใช้
การสื่อสารในสังคมออนไลน์ อ ย่างกว้างขวางและมีการไหลเวี ยนทางวั ฒนธรรมอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยั ง
1

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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เข้าถึงสื่อต่าง ๆ ได้อย่างไร้ขีดจํากัดซึ่งส่งผลให้มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมนอกจากนี้ยังพบว่า วัยรุ่น
มีแนวโน้มในการเริ่มมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเร็วขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2543 พบว่า แม่วัยรุ่นอายุต่ํากว่า 20 ปี
คลอดประมาณปีละ 90,000 คน ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงปีละกว่า 120,000 คน ในปัจจุบันการ
ตั้ ง ครรภ์ โ ดยแม่ วั ย รุ่ น ส่ ว นใหญ่ มั ก เป็ น การตั้ ง ครรภ์ แ บบไม่ ไ ด้ ตั้ ง ใจและมั ก จะนํ า ไปสู่ ปั ญ หาต่ า ง ๆ
เช่น ปัญหาการทําแท้งเถื่อน ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ เป็นต้น นอกจากนี้การคลอดบุตรในช่วง
วัยรุ่นยังอาจส่งผลต่อตัวมารดาวัยรุ่นเอง เช่น โอกาสทางการศึกษา หน้าที่การงาน รายได้ในอนาคตของ
มารดา และส่งผลอย่างมากต่อการเลี้ยงดูบุตร เช่น เด็กอาจไม่ได้รับการเลี้ยงดูให้ดีเท่าที่ควร ปัญหาสําคัญ
ที่พบในกลุ่มวัยรุ่นคือพฤติกรรมอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ไม่เหมาะสม (กระทรวงสาธารณสุข, 2560)
ปัญหาอนามัยการเจริญพันธ์ ในวั ยรุ่นเป็นปั ญหาสําคัญสํา หรับประเทศไทย ประเทศไทยมี เด็ ก
วัยรุ่นตั้งครรภ์เป็นอันดับ 2 ในประเทศแถบเอเชีย การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย สามารถนําไปสู่ การ
ตั้งครรภ์ และปัญหาตามมา เช่น การทําแท้ง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จากการสํารวจของกรมอนามัย
ปี 2560 ผลรวมทั้ ง ประเทศ มารดาวั ยรุ่ นที่ อายุ 10-19 ปี มี ร้ อยละ 12.9 ของการคลอดทั้ ง หมดหรื อ
ประมาณ 84,578 คน ต่อปี และนอกจากนี้ ยังพบว่าการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ยังทําให้เกิดปัญหากับทารก
แรกคลอด ทํ า ให้ ท ารกมี น้ํ า หนั ก ต่ํ า กว่ า เกณฑ์ และอั ต ราป่ ว ยโรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ ในวั ย รุ่ น
และเยาวชนอายุ 15-24 ปี ในปี 2560 อัตราป่วย 161.2 ต่อ 100,000 และ เขตสุขภาพที่ 5 พบว่า อัตรา
การคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี มีอัตราร้อยละ 47.4 ต่อพันคน ซึ่งเป็นพื้นที่อับดับ 2 ที่มีอัตราการคลอด
ในหญิง อายุ 15-19 ปี และจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งอยู่ในเขตสุขภาพที่ 5 พบว่า มีอัตราการคลอดของหญิง
อายุ 15-19 จํานวน 1,217 คน อัตราการคลอดร้อยละ 48.3 ต่อพันคน (กระทรวงสาธารณสุข, 2560)
จากข้อมูลจะเห็นว่า ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดกาญจนบุรี ยังเป็นพื้นที่ที่ยังต้องแก้ไข สําหรับ
สถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในตําบลดอนตาเพชรนั้น พบว่ามีอัตราการตั้งครรภ์ที่ไม่พึง
ประสงค์มีประมาณร้อยละ 5 ลักษณะทางเศรษฐกิจของตําบลดอนตาเพชรเป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ชาวบ้านในพื้นที่ทําเกษตรกรรมและทําค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ สภาพชุมชนมี
การกระจายตัวกว้าง ประกอบด้วยจํานวนหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน แบ่งเป็นโซนเหนือและโซนใต้ วัยรุ่นใน
พื้นที่มีทั้งได้รับการศึกษาและบางส่วนไม่ได้รับการศึกษา ส่วนที่รับการศึกษาเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมต้น
ในโรงเรี ย นในพื้ น ที่ ส่ ว นหนึ่ ง เรี ย นโรงเรี ย นประจํ า อํ า เภอ และในตั ว เมื อ งกาญจนบุ รี อี ก ส่ ว นหนึ่ ง
เดิ นทางโดยรถโดยสารประจํ า ทาง และรถรั บส่ ง กิ จ กรรมเวลาว่ า งคื อ การเล่ น เกมส์ อิ นเตอร์ เ น็ ต
ขับรถจักรยานยนต์ในหมู่บ้าน ลักษณะทางโครงสร้างของชุมชนจะมีการกระจายตัวของบ้านเรือน และอยู่
รวมกันเป็นกลุ่ม ด้วยตําบลดอนตาเพชรเป็นพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันยังมีความเป็นพื้นที่ เกษตรกรรม
และ มีความเป็นชุมชนเมืองส่วนหนึ่ง ส่งผลให้ การดูแลให้ความสนใจกับบุตรหลานที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นมีน้อย
และยั งไม่ เพี ยงพอเท่ า ที่ ค วร การให้ คํา ปรึ ก ษาและการให้ ค วามรู้ เรื่ อ งเพศยั งไม่ ชัดเจน และตลอดจน
ผู้ปกครองยังเห็นว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดถึง หรือไม่กล้าคุยกับลูก และมักปล่อยให้มีการเรียนรู้ใน
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กลุ่ ม วั ย รุ่ น ทํ า ให้ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ต รงกั บ ข้ อ เท็ จ จริ ง และอาจส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บั ติ ต นผิ ด พลาดได้
นอกจากนั้นสื่อยั่วยุทางเพศที่ยังขาดการควบคุมอย่างจริงจังจากหน่วยงานภาครัฐ อิทธิพลของสื่อนับว่า
ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นเป็นอย่างมาก จึงได้มีการวางแผนและดําเนินการสร้างและพั ฒนา
แนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่นเพื่อเป็นการสร้างแนวทางการดําเนินการที่ดี ในการ
สร้างเกราะป้องกันไม่ให้ เกิ ดปั ญหาดังกล่าวขึ้ นในชุมชน โดยมีการดําเนินงานที่ เชื่อมต่อระหว่างชุม ชน
หน่วยงาน ในการสร้างความร่วมมือในการแก้ปัญหาดังกล่าว
ทางชุมชนดอนตาเพชรจึงเห็นความสําคัญของปัญหา เพื่อดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้มี
แนวโน้ ม ลดลง ดั งนั้ นจึ ง เป็ น ที่ มาของงานวิ จัย นี้ เพื่ อให้ ทราบถึ ง สถานการณ์ การตั้ ง ครรภ์ ในวั ย เรี ย น
และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นตามการรับรู้ของชุมชน
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น
ความหมายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่น
สุมาลี ตราชู (2550) กล่าวว่า พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในพื้นที่ มี 4 ลักษณะดังนี้ 1) การ
คบเพื่อนต่างเพศ ที่เป็นเพื่อนในหมู่บ้านเดียวกันหรือเป็นญาติกัน 2) การคบแฟนหรือคนรัก มีการสัมผัส
แสดงออกและสัมผัสเนื้อตัวกันและบางคนถึงขั้นมีเพศสัมพันธ์ แต่มักไม่ได้ป้องกันเพราะความรัก ความ
ไว้ใจ ไม่มีความสุขในการป้องกัน 3) การมีแฟนหลายคนหรือมีกิ๊ก วัยรุ่นส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีการ
ป้องกัน 4) การขายบริการทางเพศของวัยรุ่น
ไพจิต ภูแช่มโชติ (2554) ได้ให้ความหมายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศออกมาใน5 พฤติกรรม ได้แก่
1) การแต่งกายตามแฟชั่น 2) การมีเพศสัมพันธ์ร่วมกับการใช้สารเสพติด 3) การเที่ยวกลางคืน 4) การดู
สื่อลามก 5) การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
อาภาพร เผ่าวัฒนา (2552)ได้กล่าวว่า พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นประกอบด้วย 2 ลักษณะ
คือ การกระทําใด ๆ ที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพั นธ์ และนําไปสู่การติ ดเชื้ อโรคทางเพศสัมพั นธ์ และการ
ตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ การนัดพบและการไปเที่ยวกับเพื่อนต่างเพศ การอยู่ตามลําพังกับเพื่อนต่างเพศ
ในที่ลับตา อยู่ในสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดความต้องการทางเพศ เช่น การอ่านหนังสือที่มีรูปเปลือย
รูปโป๊ รูปการร่วมเพศ หรือการดู ภาพร่ วมเพศจากสื่ อ ต่ าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วีซีดีอินเตอร์ เน็ ต เป็ นต้ น
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือการใช้สารเสพติดก่อนการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ทําให้
วัยรุ่นขาดความยับยั้งชั่งใจและการควบคุมสติ ทําให้เกิดการกระทําหรือการชักจูงให้มีเพศสัมพันธ์ได้ง่าย
โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย หรือการไม่ใช้ถุงยางอนามัย

แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยเงื่อนไขที่ทําให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น
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เด็กวัยรุ่นจะแสดงออกและมีพฤติกรรมทางเพศอย่างเหมาะสมหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน
รอบ ๆตัววัยรุ่น รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดปัญหา (risk factor) ดังนี้
ตัววัยรุ่นเอง (Individual factor) ได้แก่
1) การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกาย มีลักษณะพัฒนาการตามวัย เป็นหนุ่มสาวเร็วตั้งแต่
อายุยังน้อย คือโตแต่ตัวแต่จิตใจยัง เป็ นเด็ก (body-mind gap) ยังไม่พร้อมของวุฒิภาวะทางความคิ ด
มีปัญหาทางอารมณ์ (emotional stress) และมีการตัดสินใจเร็วหุนหันพลันแล่น
2) ประสบการณ์ ชีวิ ต ที่ ผ่า นมา เด็ กวั ยรุ่ น เคยถู ก กระทํ า ทารุ ณกรรมทั้ ง ทางกายและทางเพศ
(physical and sexual abuse) ทําให้ขาดความรักความอบอุ่น (unmet intimacy need) ขาดความรู้สึก
ที่ดีต่อตนเอง (จันท์ฑิตา พฤกษานนท์, 2547)
3) การใช้สารเสพติ ด (alcohol/substance abuse) จากการศึกษาของลั ดดา เหมาะสุ วรรณ
และคณะ (2547) ศึกษาพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย : ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัวและการอบรม
เลี้ยงดู กลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นอายุ 13-18 ปี ทั่วประเทศ จํานวน 3,172 คน พบว่าวัยรุ่นหนึ่งในห้าคนเคย
ดื่มเครื่องดื่มที่มี แอลกอฮอล์ (เป็นครั้งคราว) เคยดื่มสุรา เคยสูบบุ หรี่ (เป็นครั้งคราว) วัยรุ่นร้อยละ 8
เคยใช้สารเสพติดก่อนมีเพศสัมพันธ์ โดยดื่มสุราก่อนมีเพศสัมพันธ์ร้อยละ 3.9 สูบกัญชาและเสพยาบ้าก่อน
มีเพศสัมพันธ์ ร้อยละ 3.9
เพื่อน (Peers) มีอิทธิพลต่อวัยรุ่นอย่างยิ่ง วัยรุ่นต้องการเป็นที่ยอมรับของเพื่อน ๆ ต้องการทํา
ตัวให้เหมือนเพื่อน ลอกเลียนลักษณะการแต่งกาย ทรงผม ภาษา หรือ ท่าทาง ตลอดจนการรับค่านิ ยม
ที่แตกต่างไปจากที่เคยได้รับมาจากพ่อแม่ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากเพื่อนวัยเดียวกันทั้งเพื่อนเพศเดียวกัน
และเพื่อนต่างเพศ ดังนั้นเมื่อเพื่อนๆมีค่านิยมในการมีแฟนตั้งแต่อายุยังน้อย ถือการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่อง
ปกติในกลุ่ม เพื่ อ น วัยรุ่นจึงเกิ ดแรงท้า ทาย และถูกชักจูงจากเพื่ อ น ๆ (peer pressure) ให้ปฏิบัติตาม
(จันท์ฑิตา พฤกษานนท์, 2547)
ครอบครัว (Family) ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมสถาบันแรกของทุก ๆ คน ครอบครัวจึงมี
บทบาทสําคัญต่อการพัฒนาวัยรุ่น แต่หากครอบครัวมีปัญหาย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมวัยรุ่น เช่น
1. ครอบครัวแตกแยก ในครอบครัวที่บิดามารดาหย่าร้างกัน บิดามารดาต่างไปมีภรรยาหรือสามี
ใหม่ วัยรุ่นขาดการดูแลเอาใจใส่และไม่ได้รับความรักความอบอุ่นจากครอบครัวเท่าที่ควรอาจถูกชักชวนไป
ในทางที่ผิด และการมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
2. บิดามารดาด้อยการศึกษา ขาดความรู้ ไม่เชื่อว่าตนเองมีความสามารถในการอบรมสั่งสอนบุตร
ไม่มีความคาดหวังในตัวบุตร ไม่เชื่อว่าบุตรมีความสามารถ
3. บิ ด ามารดามี ป ระวั ติดื่ ม สุ ร าและใช้ ส ารเสพติ ด การศึ ก ษาของกรมสุ ข ภาพจิ ต กระทรวง
สาธารณสุข (ม.ป.ป.) ศึกษาความรุนแรงของวัยรุ่นไทย: พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ พบว่าวัยรุ่นที่มาจาก
ครอบครัวขยายมีพฤติกรรมเสี่ยงสูงกว่าวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวเดี่ยว ในด้านอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
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รถยนต์ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การใช้สารเสพติด และการมีเพศสัมพันธ์ โดยที่สมาชิกครอบครัว
ขยาย ได้ แ ก่ ลุ ง ป้ า น้ า อา เป็ น แบบอย่ า งให้ วั ย รุ่ น เลี ย นแบบด้ ว ยความเคยชิ น และไม่ คิ ด ว่ า เป็ น
พฤติกรรมเสี่ยง
4. การสื่อสารในครอบครัว การสื่อสารนอกจากทําให้เกิดความเข้าใจที่ดีแล้วยังแสดงถึงความรัก
ความห่วงใย และความผูกพันต่อกัน
แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน
แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยทั่วไปมีความหมายกว้าง คือการที่ประชาชนมีการพัฒนา
ขีดความสามารถของตนในการจัดการควบคุมการใช้และกระจายทรัพยากร ตลอดจนปัจจัยการผลิตที่มีอยู่
ในสังคมเพื่อประโยชน์ต่อการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม การมีส่วนร่วมในความหมายนี้ จึงเป็นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย ซึ่งเปิดโอกาสให้ ประชาชน
พัฒนาการรับรู้ สติปัญญา และความสามารถในการตั ดสิ นใจ กําหนดวิ ถี ชีวิตด้ วยตนเอง ดังนั้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นทั้งวิธีการ และเป้าหมายในเวลาเดียวกัน (สมใจ วินิจกุล, 2550)
ลักษณะการมีส่วนร่วม
สมใจ วินิจกุล (2550) ได้กล่าวว่า ลักษณะการมีส่วนร่วม อาจแบ่งโดย
1) การสนับสนุนทรัพยากร คือการสนับสนุนเงิน วัสดุอุปกรณ์ แรงงาน หรือการช่วยกิจกรรม คือ
การร่วมในการวางแผน การประชุมแสดงความคิดเห็น การดําเนินการ การติดตามประเมินผล
2) อํานาจหน้าที่ของผู้เข้าร่วม คือ เป็นผู้นํา เป็นกรรมการ เป็นสมาชิก ซึ่งลักษณะการมีส่วนร่วม
นี้แสดงถึงระดับอานาจของผู้ เข้าร่วม จึงมีการโต้แย้งว่าการมี ส่วนร่วมโดยวิ ธีการพั ฒนาความสามารถ
ของประชาชน เป็นเพียงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมเพียงบางส่วนเพราะในหลายกรณีประชาชน
ไม่ มี โ อกาสเข้ า ร่ ว มในการตั ด สิ น ใจ ทางออกที่ ดี คื อ การเสริ ม สร้ า งพลั ง อานาจ (empowerment)
แก่ประชาชน
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษาความหมายของพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นตามการรับรู้ของชุมชน
2.2 เพื่อศึกษาปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตามมุมมองของชุมชน
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผู้ปกครอง ประกอบด้วย บิดา มารดา ปกครองที่มีบุตรหลานวัยรุ่นอายุ 10-19 ปี มีภูมิลําเนา
ในตําบลที่ศึกษา เป็นผู้ใกล้ชิดวัยรุ่นโดยตรง ที่ยินดีให้ข้อมูลและยินดีเป็นอาสาสมัครโดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก จํานวน 25 คน
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ผู้ นํ า ชุ ม ชน กลุ่ ม องค์ ก รในชุ ม ชน เป็ น กลุ่ ม แกนนํ า ในชุ ม ชนที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการดู แ ลวั ย รุ่ น
และป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่น ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ผู้ใหญ่บ้าน
กํานัน ทั้งหมด 15 คน เป็นผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมการศึกษา โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จํานวน 10 คน
กลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จํานวน 5 คน อาสาสมัครสาธารณสุข จํานวน 50 คน ผู้อํานวยการ
โรงเรียนประจําตําบล จํานวน 1 คน โดยให้ข้อมูลเชิงลึกและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมกระบวนการ
ศึกษาตลอดกระบวนการศึกษาจํานวน 1 คน
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
การดํ า เนิ น โครงการเป็ น การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ การแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (Participation Action
Research) การมีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจ ร่วมทํา ร่วมประเมิน ร่วมรับผล การค้นหาปัญหาเริ่มจากชุมชน
วิเคราะห์โดยชุมชน และแก้ไขด้วยชุมชน
1. ประสานและแจ้ งไปยัง ผู้ บริ หารองค์ การบริ หารส่วนตํ า บลดอนตาเพชร ผู้ บริ หารโรงเรี ยน
สาลวนราม เพื่อสัมภาษณ์ จัดประชุมชี้แจงโครงการ และจัดอบรมผู้ปกครอง ผู้นําชุมชน อสม. พร้อมทั้ง
นัดวันเวลา และสถานที่ ที่จะอบรมและเก็บข้อมูล
2. เก็บรวมรวมข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม การประชุมกลุ่ม การอบรม ตามวันเวลา
และสถานที่ ที่นัดหมาย โดยให้ กลุ่ ม ตัวอย่างตอบแบบสอบถาม หากมีข้อสงสัยให้ถามผู้ วิจัยหรื อ คณะ
ผู้ช่วยวิจัย
3. ประสานกับผู้เกี่ยวข้องในการติดตามการดําเนินงาน และเก็บข้อมูลในการติดตาม เยี่ยมการ
สนับสนุน ที่ชุมชน โรงเรียน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
4. ภายหลังจากกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งข้อมูลเชิง
คุณภาพ คณะดําเนินโครงการนําแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้ อมู ล
ก่อนนําไปวิเคราะห์ตามวิธีการทางสถิติ
5. จัดทําแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เพื่อหาแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นใน
ชุมชน และร่วมกันจัดตั้งกลุ่มแกนนําในการดําเนินงาน และร่วมในการวิเคราะห์แก้ไขและปรับปรุงเมื่อพบ
ปัญหาจากการดําเนินการ
วิธีการประเมิน
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติ ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย สําหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ซึ่งการวิเคราะห์ตีความจากข้อมูล
ที่ได้จากการ ศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลจะเริ่มกระทําไปพร้อม ๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้ศึกษาได้
ข้อมูลจากการถอดเทปบันทึกการให้สัมภาษณ์เชิงลึก เขียนออกมาเป็นตัวอักษรในทุก ๆ คําพูด รวมทั้งได้
ข้อมูลจากการบันทึกส่วนตัวเกี่ยวกับ อากัปกริยา สิ่งแวดล้อม และความรู้สึกของผู้ให้สัมภาษณ์ ข้อมูลที่ได้
ทั้งหมดนํามาวิเคราะห์ข้อมูล
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สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การวิจัยเรื่องสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยเรียนและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นตามการ
รับรู้ของชุมชนในเขตพื้นที่ ตําบลดอนตาเพชร อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีสามารถสรุ ปผลการ
ดําเนินงานหรือ ผลการวิจัย ตามวัตถุประสงค์ทั้ง 2 ข้อที่ตั้งไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
6.1 ความหมายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในมุมมองของชุมชน
กลุ่มผู้ปกครอง ผู้นําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
วั ยรุ่ นในชุ ม ชนปั จ จุ บั น ในมุ ม มองของกลุ่ ม ผู้ ใ หญ่ มองว่ า กล้ า คิ ดกล้ า แสดงออกทั้ ง ชาย
และหญิง แต่ในเรื่องความรับผิดชอบค่อนข้างน้อย ถ้าไม่บอกให้ช่วยทํางานก็จะไม่ช่วย ตื่นสายต้องปลุกให้
ตื่นตลอด ค่อนข้างดื้อรั้น เมื่อมีการว่ากล่าวตักเตือน จะโต้ตอบแสดงท่าทางไม่พอใจใจร้อน ไม่ค่อยเชื่อฟัง
ผู้ใหญ่ จะเชื่อเพื่อนมากกว่าผู้ปกครอง ชอบรวมกลุ่มอยู่กับเพื่อน ชอบเล่นเกมส์ ติดโทรศัพท์ ผู้หญิงมาหา
ผู้ชายถึงบ้านเมื่อชอบและแอบมีอะไรกันในบ้านตนเอง บางคนชอบขับรถซิ่งในหมู่บ้าน
“ชอบพาผู้ชายเข้าบ้านและมีอะไรกัน เมื่อพอใจในผู้ชายและอยากได้”
“ไม่ช่วยงานบ้านเลย เล่นแต่โทรศัพท์ ไม่นอน เบื่อมาก”
“ไปโรงเรียนแต่ไม่ถึงโรงเรียนผู้ปกครอง ไม่เคยรู้”
ความหมายพฤติ ก รรมเสี่ ย งทางเพศตามมุ ม มองผู้ ป กครอง ผู้ นํ าชุ ม ชน อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
พฤติ ก รรมเสี่ ย งทางเพศ หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ เสี่ ย งต่ อ การทํ า ให้ เ กิ ด การมี เ พศสั ม พั น ธ์
และพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีการป้องกันก่อให้เกิดโรคทางเพศสัมพันธ์ได้แก่ โรคเอดส์ การแต่งตัว
หล่อแหลมการเที่ยวกลางคืน การอยู่ด้วยกันสองต่อสองกับเพศตรงข้ามในที่ลับตาคน ผู้หญิงมาหาผู้ชายที่
บ้าน ท้องเพื่อให้พ่อแม่ยอมรับและต้องจับแต่งงาน การดูหนังโป๊ การมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัย
การถูกล่อลวงทางเพศ
“ผู้หญิงกล้าแสดงออกมากขึ้น ชอบไปหาผู้ชายก่อน ผู้หญิงก็มาหาก่อน บุกถึงห้อง แทบจะไปปลุก
ปล้ําถึงห้องเลย เด็กผู้หญิง ไม่รักนวลสงวนตัวเองเลยวัฒนธรรมเปลี่ยนไปแล้ว อาจเพราะผู้ชายมีน้อยลง”
(สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สาธารณสุข)
“วัยรุ่นในหมู่บ้าน ชอบเล่นมือถือ ติดกันมาก เล่นแต่เกมส์ ไม่ตั้งใจเรียน ไม่ช่วยพ่อแม่ทํางาน”
(อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน)
สรุปความหมายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นตามการรับรู้ของชุมชน
จากการได้เข้าไปศึกษาในชุมชน โดยการสนทนากลุ่ม สัมภาษณ์เชิงลึก ได้มุมมองจากกลุ่มของ
ผู้ใหญ่ ที่มีมุมมองที่แตกต่างกันและคล้ายคลึงกันเกิดความคิดที่ หลากหลาย ได้มีการสรุปและวิเคราะห์
ร่วมกันในชุมชน จึงได้ความหมายพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในมุมมองของชุมชน หมายถึง พฤติกรรมที่เสี่ยง
ต่ อ การทํ า ให้ เ กิ ด การมี เ พศสั ม พั น ธ์ แ ละพฤติ ก รรมการมี เพศสั ม พั น ธ์ ที่ ไม่ มี ก ารป้ อ งกั นก่ อ ให้ เกิ ด โรค
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ทางเพศสัมพันธ์ ได้แก่ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 6 พฤติกรรม ดังต่อไปนี้คือ 1) การติดโซเชียลมากเกินไป
2) การแอบเที่ยวกลางคืน 3) การอยู่ด้วยกันสองต่อสองกับเพศตรงข้ามในที่ ลับตาคน 4) การที่ผู้หญิ ง/
ผู้ชาย มาหาที่บ้าน 5) ท้องตั้งแต่อายุน้อย 6) การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นโดยไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยขณะมี
เพศสัมพันธ์
6.2 ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตามมุมมองของชุมชน
ประกอบด้วย 1) ธรรมชาติของวัยรุ่น 2) ครอบครัว 3) สื่อสังคมโซเชียล 4) ประเพณี วัฒนธรรม
1. ธรรมชาติ ข องวั ย รุ่ น วั ยรุ่ นเป็ นวั ย ที่ มี ก ารพั ฒ นาปรั บ เปลี่ ย นจากวั ย เด็ ก สู่ วั ยผู้ ใ หญ่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทางด้านพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายการเริ่มมีลักษณะทางเพศ และฮอร์โมนที่เปลี่ ยนไป
ได้แก่ เริ่มมีหน้าอกในวัยรุ่นหญิง มีหนวดและการเปลี่ยนแปลงของเสียงในวัยรุ่นชาย อารมณ์ที่เปลี่ยนไป
หงุดหงิดง่าย อารมณ์ฉุนเฉียว ขณะเดียวกันก็มีการเปลี่ยนแปลงในพัฒนาการด้านอื่น ๆ เช่น มีความสนใจ
ในเพศตรงข้าม อยากรู้ อยากลองกล้าแสดงออกเพิ่มมากขึ้น การเข้าถึงในเทคโนโลยี ทําให้เกิดปัญหาใน
เรื่องพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเพิ่มขึ้น
2. ครอบครัว ครอบครัวมีส่วนทําให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่น เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก
พ่อแม่ ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่เป็นต้นแบบให้กับลูกทําให้เด็กเกิดการเลียนแบบพ่อแม่ พ่อแม่ไม่สนใจลูก
เนื่องจากต้องไปทํางานในเมืองไกลบ้าน ไม่มีเวลาดูแล ทําให้ต้องฝาก ปู่ย่า ตายาย เลี้ยงดู ซึ่งผู้ที่อบรม
สั่งสอน มีอายุค่อนข้างห่างกันมากและมีช่องว่างระหว่างวัย ประกอบกับยุคสมัยที่แตกต่างกันมากระหว่าง
เด็ ก กั บผู้ ใหญ่ ทํ า ให้ บางครั้ ง ผู้ ใหญ่ ก็ ต ามเด็ ก ไม่ ทั น และพ่ อ แม่ ส่ว นใหญ่ ในชุ ม ชนค่ อ นข้ า งตามใจลู ก
ลูกอยากได้สิ่งใดก็พยายามหามาให้เพื่อความเท่าเทียมกันในสังคม ทําให้เด็กเกิดความเคยตัว รู้ว่าพ่อแม่
ตามใจ เด็กขาดความเกรงใจ ผู้ใหญ่ตักเตือนสิ่งใดก็ไม่ฟัง ส่วนในเรื่องการเลี้ยงดู ไม่ฝึกเรื่องความมีระเบียบ
วินัยเบื้องต้น และไม่มอบหมายหน้าที่ให้เด็กรับผิดชอบในตนเอง เด็กวัยรุ่นมีหน้าที่เรียน และดําเนินชีวิต
ทั่วไป เช่น ดูโทรทัศน์ เที่ยวเล่นกับเพื่อน ทําให้เด็กขาดการเรียนรู้ชีวิต ไม่มีประสบการณ์ พลาดพลั้งได้
ง่าย เลี้ยงลูกเพียงแค่ให้เงิน และสิ่งของ ตามใจบุตรหลานในทางที่ผิด
3. สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ด้ ว ยยุ ค สมั ย ในปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ท างการสื่ อ สารมี ค วามรวดเร็ ว
และสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้มากขึ้น รวมถึงการสื่อสารระหว่างบุคคลทําให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ซึ่งทํา
ให้หลายกลุ่มคน เกิดสังคมก้มหน้า และเกิดโลกทางออนไลน์ที่มีบทบาทมากขึ้นในการใช้ชีวิตประจําวัน
และกลุ่มวัยรุ่นก็เช่นเดียวกัน ทําให้กลุ่มวัยรุ่นติดโทรศัพท์มากเกินไป ทําให้อยู่แต่ในโลกส่วนตัว พ่อแม่
ผู้ปกครองไม่สามารถเข้าถึงและตามไม่ทัน วัยรุ่นเข้าถึงสื่อลามกง่ายขึ้น ทําให้ผู้ปกครองควบคุมได้ยากมาก
ทํ า ให้ เกิ ดการใช้ ในทางที่ ผิ ด ถ้ า ไม่ ได้ รั บการอบรมการใช้ อ ย่ า งเหมาะสม ทํ า ให้ไม่ ส นใจเรี ยน ไม่ ช่ วย
ทางบ้าน และติดเพื่อน รวมถึงมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อทางเพศที่จะเกิดขึ้นได้
4. ประเพณี วัฒนธรรม ภายในชุมชนไม่มีกิจกรรมและแกนนําที่จะช่วยทําให้กลุ่มวัยรุ่นสนใจทํา
กิจกรรมในชุมชน ขาดการสนับสนุ นงบประมาณจากภาครัฐเข้ามาดูแ ล อยากส่งเสริม ให้มีกิจกรรมใน
ชุมชนเพื่อทําให้วัยรุ่นหันมาสนใจทํากิจกรรมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
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นอกจากนี้ทางคณะผู้รับผิดชอบโครงการ ทําการนัดหมายจัดการประชุม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
ผู้ปกครอง กลุ่มผู้นําชุมชน ครู องค์กรที่เกี่ยวข้อง นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาสถานการณ์พฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศในวัยรุ่น ปัจจัยเสี่ยงที่ เกี่ ยวกั บพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในพื้ นที่ ได้รับทราบและ จัดทําแนวทาง
ปฏิบัติร่วมกัน เพื่อหาแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในชุมชน และร่วมกันจัดตั้ง
กลุ่ ม แกนนํ า ในการดํ า เนิ น งาน และร่ วมในการวิ เ คราะห์ แ ก้ ไ ขและปรั บ ปรุ ง เมื่ อ พบปั ญ หาจากการ
ดําเนินการข้อสรุปจากการประชุมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาปัญหาเพื่อป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ในวัยรุ่นในเขตชุมชน ตําบลดอนตาเพชร อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ได้แนวทางดังนี้
1) จั ด โครงการอบรมให้ ค วามรู้ ก ารป้ อ งกั น พฤติ ก รรมความเสี่ ย งทางเพศ ระหว่ า งวั ย รุ่ น
และผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาทักษะการชีวิตของวัยรุ่น และสร้างความสัมพันธ์ของครอบครัว
2) วางแผนการทํากิจกรรมของวัยรุ่นในชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายใต้การสนับสนุนของ
หน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อภิปรายผลการดําเนินงาน
จากผลพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการทําให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์และพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มี
การป้ อ งกั น ก่ อ ให้ เ กิ ด โรคทางเพศสั ม พั น ธ์ ต ามการรั บ รู้ ข องชุ ม ชน ได้ แ ก่ พฤติ ก รรมเสี่ ย งทางเพศ
6 พฤติกรรม ดังต่อไปนี้คือ 1) การติดโซเชียลมากเกินไป 2) การแอบเที่ยวกลางคืน 3) การอยู่ด้วยกันสอง
ต่อสองกับเพศตรงข้ามในที่ลับตาคน 4) การที่ผู้หญิง/ผู้ชาย มาหาที่บ้าน 5) ท้องตั้งแต่อายุน้อย 6) การมี
เพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นโดยไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา อาภาพร
เผ่าวัฒนา (2552) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นประกอบด้วย 2 ลักษณะคือ การกระทํา
ใด ๆ ที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ และนําไปสู่การติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ การนัดพบและการไปเที่ยวกับเพื่อนต่างเพศ การอยู่ตามลําพังกับเพื่อนต่างเพศในที่ลับตา อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่กระตุ้นให้เกิดความต้องการทางเพศ ทําให้เกิดการกระทําหรือการชักจูงให้มีเพศสัมพันธ์
ได้ง่าย โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย หรือการไม่ใช้ถุงยางอนามัย
จากผลปั จ จั ย เงื่ อ นไขที่ ส่ง ผลให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมเสี่ ย งทางเพศตามมุ ม มองของชุม ชน เกิ ดจาก
ธรรมชาติของวัยรุ่นการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกาย มีลักษณะพัฒนาการตามวัย เป็นหนุ่มสาวเร็ว
ตั้ งแต่อ ายุ ยัง น้ อ ย คื อโตแต่ ตัวแต่ จิ ตใจยั ง เป็ นเด็ ก (body- mind gap) ยังไม่ พร้ อมของวุ ฒิ ภ าวะทาง
ความคิด มีปัญหาทางอารมณ์ (emotional stress) และมีการตัดสินใจเร็วหุนหันพลันแล่น ขาดการยับยั้ง
ช่างใจ
ปัจจัยทางด้านครอบครัว ผลมีความสอดคล้องกับการศึกษาของ สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
(ม.ป.ป.) ศึกษาความรุนแรงของวัยรุ่นไทย : พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ พบว่าวัยรุ่นที่มาจากครอบครั ว
ขยายมีพฤติกรรมเสี่ยงสูงกว่าวัยรุ่นที่ มาจากครอบครัวเดี่ยว ในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงการมีเพศสั มพั นธ์
โดยที่ ส มาชิ ก ครอบครั ว ขยาย เป็ น แบบอย่ า งให้ วั ยรุ่ นเลี ย นแบบด้ วยความเคยชิ น และไม่ คิ ด ว่ า เป็ น
พฤติกรรมเสี่ยง
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ปั จจั ยทางด้ า นสื่อ สั งคมโซเชี ยล ด้ วยสั ง คมปั จ จุ บันมี ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี อ ย่ า งมาก
สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หรือแม้แต่ข้อมูลที่เป็นพฤติกรรม
ความเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น รวมถึงการติดต่อสื่อสารที่ทําได้สะดวก จึงสามารถทําให้เกิดพฤติกรรมความ
เสี่ ย งทางเพศของวั ย รุ่ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย ของ ฐิ ติ ม า เพชรสั ม ฤทธิ์ และคณะ (2557)
และการศึกษาของสุดา เทพกําเนิด (2552) ศึกษาปัญหาในพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นถึงสาเหตุของการ
มีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม เกิดจากการได้รับอิทธิพลจากสื่อ
ปัจจัยทางด้านประเพณี วัฒนธรรม ภายในชุมชนไม่มีกิจกรรมและแกนนํา ที่จะช่วยทําให้ ก ลุ่ ม
วัยรุ่นสนใจทํากิจกรรมในชุมชน ยังขาดการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐเข้ามาดูแล อยากส่งเสริมให้มี
กิจกรรมในชุมชนเพื่อทําให้วัยรุ่นหันมาสนใจทํากิจกรรมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
จากการรวบรวมข้ อ มู ลถึง พฤติ กรรมเสี่ ยงทางเพศของวั ยรุ่น ในมุ มมองของชุ ม ชนและการจั ด
กิจกรรมการสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ทําให้ชุมชน ผู้ปกครองมีการปรับทัศนะเรื่องเพศ คิดเชิงบวก
มีการสื่อสาร และเข้าใจ วัยรุ่นมากกว่าเดิมก่อนที่ยังไม่มีโครงการ เนื่องจากมีความเข้าใจ ถึงความสําคัญ
และความจํ า เป็ น ต้ อ งได้ รั บ การเรี ย นรู้ ในเรื่ อ งเพศ จึ ง เกิ ด ความสํ า เร็ จ ในการ สื่ อ สาร ความเข้ า ใจ
และไว้วางใจกัน นอกจากนี้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ ยวกั บการเอาใจใส่ ในการเลี้ ยงดู บุตร พูดคุยกับ
วัยรุ่นมากขึ้น มีความเข้าใจในธรรมชาติของวัยรุ่น และคิดเชิงบวกต่อวัยรุ่น และจะให้คําปรึกษากับวัยรุ่น
ในทุกเรื่อง (วิโรจน์ อารีย์กุล, 2553)
จากการประชุมเพื่อหาแนวทางในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่นในเขตชุมชนนั้น
จะช่วยเสริมแรงในเรื่องของความเข้าใจระหว่างผู้ปกครองและวัยรุ่น เช่น เรื่องการสื่อสาร การดูแลบุตร
หลาน นอกจากนี้ ทํ า ให้ วั ย รุ่ น ในชุ ม ชนได้ ร วมกลุ่ ม ทํ า กิ จ กรรมที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ ชุ ม ชน รู้ เ ท่ า ทั น
สถานการณ์ที่วัยรุ่นเผชิญ และทําให้วัยรุ่นแสดงออกพฤติกรรมที่เหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาแนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น
เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการปรับทัศนคติ ทั้งในระดับตัววัยรุ่น ครอบครัว และชุมชน เป็นเรื่องที่ต้องใช้
เวลานาน จึงจะเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงในชุมชน ในการพัฒนาแนวทางการป้องกัน จึงต้องมีการเสริม
พลังอํานาจในทุกระดับ ต้องกระตุ้นและประสานงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยชุมชนเอง เพื่อให้เกิดแนว
ทางการพัฒนาการป้องกันพฤติกรรมทางเพศโดยที่ชุมชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และควรให้วัยรุ่นมีส่วน
ร่วมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี อย่างต่อเนื่องและ ควรสนับสนุนให้แกนนําผู้ปกครอง ผู้นํา
ชุ ม ชน อสม. ได้ มี ส่ว นร่ ว มในการจั ด ทํ า แผนงานโครงการสุ ข ภาพ และการติ ด ตามประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานอย่างต่อ เนื่ อง เพื่อที่จะวางแผนแก้ไขให้ ตรงกับปัญหานั้ น ๆ นอกจากนั้น ควรสร้างแกนนํา
เยาวชนเพื่อเป็นต้นแบบที่ดี และชักชวนเยาวชนในชุมชนทํากิจกรรมที่มีประโยชน์แก่ชุมชนต่อไป
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ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ครอบครัวและชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น
2. ครอบครัวและชุมชนมีแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
วัยรุ่นที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
3. ครอบครัวและชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ถึงสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยเรียนของชุมชน
เอกสารอ้างอิง
กระทรวงสาธารณสุ ข (2560). พระราชบั ญ ญั ติ ก ารป้ องกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการตั้ ง ครรภ์ ในวั ย รุ่ น
พ.ศ. 2559. สํานักการอนามัยเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.นนทบุรี
จันท์ฑิตา พฤกษานานนท์. (2547). Adolescent sexual health ใน พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา, สุวรรณา
เรืองกาญจนเศรษฐ์,วิ ฐารณ บุญสิทธิ, และวิโรจน์ อารีย์กุล (บรรณาธิการ). กลยุทธ์ การดู แ ล
และสร้างเสริมสุขภาพ”วัยรุ่น”. กรุงเทพฯ.
ฐิติมา เพชรสัมฤทธิ์, ไชยรัตน์ ปราณี และ สุพัฒนา หอมบุปผา. (2557). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติ ก รรม
สุขภาพทางเพศของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดนครสวรรค์. วารสารวิชาการ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ. ที่ 4 ฉบับที่ 6 มกราคม-มิถุนายน 2557
(71-84).
ธีรศักดิ์ ลักษณานันท์ และสมพร (2558). การจัดการปัญหาและการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่ นใน
พื้นที่แบบมีส่วนร่วม. สํานักสร้างและจัดการความรู้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข: นนทบุรี.
ไพจิ ต ภู แ ช่ ม โชติ . (2554). การพั ฒ นาแนวทางการป้ อ งกั น พฤติ ก รรมเสี่ ย งทางเพศของวั ย รุ่ น .
วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน. บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ลั ดดา เหมาะสุ วรรณ และคณะ. (2547). พัฒนาการด้ า นกายของเด็ กไทย : การเจริ ญ เติ บโตภาวะ
โภชนาการ และสมรรถนะทางกาย. หาดใหญ่: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สมใจ วิ นิ จกุ ล. (2550). อนามั ย ชุ ม ชน : กระบวนการวิ นิ จ ฉั ย และการแก้ ปั ญ หา. พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 3.
กรุงเทพฯ: ฟันนีพับลิชชิ่ง.
สุดา เทพกําเนิด. (2552). พฤติกรรมทางเพศของนักเรียนอาชีวิศึกษา วิทยาลัยเทคนิคในอําเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). ชลบุรี :
มหาวิทยาลัยบูรพา.
สุภาวดี ป้องสา, สมควร สีทาพา และเพ็ญนิดา ไชยสายัณห์ (2553). การมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาล
ในการป้ อ งกั น การตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ่ น และเยาวชนของเทศบาลตํ า บลวั งชั ย อํ าเภอน้ํ า พอง
จังหวัดขอนแก่น. กลุ่มพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น.

452

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

สุมาลี ตราชู. (2550). พฤติ กรรมเสี่ย งทางเพศของวั ยรุ่ นและการป้อ งกั น ในตํ าบลน้ํ าพอง อํ าเภอ
น้ําพอง จังหวัดขอนแก่น. รายงานการศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
วิโรจน์ อารีย์กุล. (2553) การดูแลสุขภาพและการให้ค้าแนะน้าวัยรุ่น. กรุงเทพฯ : กองทุนกุมารเวชกรรม
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า; 2553.
อาภาพร เผ่ า วั ฒนา. (2552). การป้อ งกั น พฤติ ก รรมเสี่ ย งทางเพศของวั ย รุ่ น : การมี ส่ ว นร่ ว มของ
ครอบครัว โรงเรียนและชุมชน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โนเบิล.

453

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

การสังเคราะห์ผลการวิจัย การบริหารจัดการด้านสุขภาวะ
คู่ความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันตก

จิตรรดา พงศธราธิก1
กาญจนา พรหมเรืองฤทธิ์1
บทคัดย่อ
การสังเคราะห์งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์กระบวนการวิจัยสุขภาวะชุมชน กลไกการ
บริหารจัดการงานวิจัยด้านสุขภาวะและนโยบายสาธารณะเพื่อการบริหารจัดการด้านสุขภาวะจากแผน
งานวิจัยด้านสุขภาวะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จํานวน 14 เรื่อง ดําเนินการวิจัยโดยการวิเคราะห์
เนื้อหาตามขั้นตอน ผลพบว่า 1) กระบวนการวิจัยสุขภาวะชุมชนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 57.14) เป็นการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 2) กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยด้านสุขภาวะ มี 3 ระยะ คือ ระยะต้นน้ํา
เป็นการค้นหาโจทย์วิจัยโดยกลไกของมหาวิทยาลัยกับคู่ความร่วมมือ ระยะกลางน้ําเป็นระยะของทํางาน
ร่วมกันของนักวิจัยและชุมชนท้องถิ่น การสร้างนักวิจัยในชุมชน ระยะปลายน้ําเป็นการนําผลวิจัยไปใช้ใน
การแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะร่วมกัน 3) นโยบายสาธารณะการ
บริหารจัดการด้านสุขภาวะที่สามารถนําเสนอได้คือการบริหารจัดการด้านสุขภาวะผู้สูงอายุ โดยสามารถ
จัดกิจกรรมผ่าน 2 รูปแบบหลักคือ หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ และรูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางสังคมผ่านชมรมผู้สูงอายุ
คําสําคัญ : วิจัยสุขภาวะชุมชน, กระบวนการวิจัย, กลไกการบริหารงานวิจัย, นโยบายสาธารณะ
ที่มาและความสําคัญ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12, 2560) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายในการ
พัฒนาที่ยั่งยืน(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) ความสําเร็จในการ
ขับเคลื่ อ นสู่ เป้ า หมายการพั ฒนาที่ยั่ง ยืน ที่ แ ท้ จริงจะเกิดขึ้ นไม่ไ ด้ หากภาครั ฐดํา เนิ นการแต่เ พี ยงลํ า พั ง
การได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาชน จะเป็นการรวมพลังทุกภาคส่วนในการ
1

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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ร่วมขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งให้ความสําคัญของการพัฒนาคน เพราะเป็นตัว
ขั บเคลื่ อ นที่ จะทํ า ให้ สามารถบรรลุ เป้ า หมายต่ า ง ๆ ได้ ร วมถึ ง กลไกที่ ผ สานพลั ง ให้ หลายฝ่า ยเข้ า มามี
ส่วนร่วมและมีความเป็นเจ้าของ จะเห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการพัฒนา
สิ่งต่าง ๆ ขึ้นได้ ทั้งนี้การมีส่วนร่วมแบบล่างขึ้นบนโดยมีสถาบันการศึกษาเป็นตัวกลาง
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ท้ อ งถิ่ น ตั้ ง อยู่ ใ นภาคตะวั น ตกเป็ น
สถาบันการศึก ษาในท้ องถิ่ นที่ มียุทธศาสตร์ ผลิตผลงานวิ จัยเพื่ อพั ฒนาเชิ งพื้ นที่ มีกลยุทธ์ ที่สนั บ สนุ น
งานวิจัย สนับสนุนการบูรณาการผลงานวิ จัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สามารถนํา ไปใช้ ประโยชน์ ในชุม ชน
หรือท้องถิ่น โดยผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในขณะที่การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหลักการบริหาร 5 ด้าน คือ 1) บริหารงานโดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น 2) การบริหารงาน
โดยผู้บริหารที่มาจากประชาชนในท้องถิ่น 3) การบริหารงานตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น
4) การบริหารงานโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม 5) การบริหารงานโดยใช้ทรัพยากร
ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ (อนุรัตน์ อนันทนาธร, 2560) ในขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น
หรือองค์กรบริ หารส่ วนตํ า บลยั งพบปั ญหาในการปฏิ บัติงานของผู้ บริ หาร ในด้า นการกํ า หนดนโยบาย
ด้ า นการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก าร ด้ า นการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาและโครงการ (ปณั ยกร บุ ญกอบ, 2559)
โดยองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพื้นที่เพชรบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรียังกําหนดนโยบาย สร้างกลไก
ในการทําแผนสุ ขภาวะชุ มชนไม่ เป็ นรู ปธรรม ปัจจุบันว่า ประเด็นปั ญหาสุข ภาพด้ านใดที่มีความสํา คั ญ
จําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรีบเร่งในการแก้ปัญหา ซึ่งในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ได้รับผิดชอบพื้นที่ของ 3 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ประกอบไปด้วย 6 องค์การ
บริหารส่วนตําบลและ 1 เทศบาล ทีมนักวิจัยได้ลงพื้นที่ ในการศึกษาชุมชน พูดคุยกับผู้นําชุมชนประชา
ชนกล่ ม เป้ า หมายเพื่ อ ค้ น หาประเด็ น ปั ญหาที่ สํา คั ญในชุ ม ชนเพื่ อ เนิ น การวิ จั ย เพื่ อ แก้ ปั ญหาต่ อ ไปซึ่ ง
ประเด็นปัญหาที่ค้นพบในชุมชนประกอบด้วย 3 ประเด็นปัญหาหลัก ได้แก่ 1) เด็กและเยาวชน 2) ผู้ใหญ่
3) ผู้ สูง อายุ โดยพบว่ า ประเด็ น เด็ ก และเยาวชน มีปัญหาภาวะโภชนาการและการแพร่ ก ระจายเชื้ อ
โรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ยาเสพติด ประเด็นผู้ใหญ่พบปัญหาควบคุม
ภาวะโรคความดันโลหิ ตสูงไม่ ได้ และประเด็ นผู้ สูง อายุ พบว่ามีปัญหาเรื่องกิ จกรรมที่ ต้องส่ง เสริ ม ดู แ ล
ผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง ผู้สูงอายุติดบ้านและผู้สูงอายุติดสังคม งานวิจัยส่วนใหญ่เป็น
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน แสดงให้เห็นถึงบทบาทของชุมชน กลไกของ
องค์การบริหารส่วนตําบล องค์ความรู้ความรู้ที่เป็นข้อค้นพบสําคัญ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในท้องถิ่น
เพื่อ การพั ฒนาอย่ า งยั่ ง ยื น ผู้ วิจัยได้ เล็ ง เห็ นความสํา คั ญในประเด็ นดั งกล่ า วและมี ค วามประสงค์ ที่ จะ
สังเคราะห์งานวิจัย ซึ่งเป็นกระบวนการวิเคราะห์ผลการวิจัยที่ได้จากการรวบรวมงานวิจัยหลาย ๆ ชิ้นที่
ศึ ก ษาปั ญ หาการวิ จั ย เดี ย วกั น เพื่ อ วิ เ คราะห์ ห รื อ บู ร ณาการงานวิ จั ย ที่ มี ค วามกว้ า งขวางเป็ น ปรนั ย
และเชื่อถือได้ (วิไลพร อาจมนตรี และคณะ, 2559) อันเป็นการขยายองค์ความรู้และกําหนดแนวทางใน
การจัดการสุขภาวะในชุมชนภาคตะวันตก ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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วัตถุประสงค์
เพื่อสังเคราะห์กระบวนการวิจัยสุขภาวะชุมชน กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยด้านสุขภาวะ
และนโยบายสาธารณะเพื่อการบริหารจัดการด้านสุขภาวะ
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
สิงหาคม 2561-มกราคม 2562
กรอบแนวคิดการวิจัย
การสั ง เคราะห์ ง านวิ จั ย นี้ เ ป็ น การบริ ห ารการจั ด การสุ ข ภาวะของคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลั ยราชภั ฏเพชรรบุรี ที่ศึกษา 7 พื้นที่ ได้แก่ เทศบาลหาดเจ้าสํ าราญ ตําบลไร่มะขาม ตํา บล
ท่าช้าง ตําบลบ้านหม้อ ตําบลหนองปรง จังหวัดเพชรบุรี ตําบลวัดแก้ว ตําบลท่านัด จังหวัดราชบุรี ตําบล
ดอนตาเพชร จังหวัดกาญจนบุรี 3 ประเด็น คือ ประเด็นเด็กและเยาวะชน ประเด็นผู้ใหญ่ และประเด็น
ผู้สูงอายุ เป็นระยะเวลา 6 เดือน จากสังเคราะห์งานวิจัยจํานวน 14 เรื่อง ซึ่งทุกงานวิจัยชุมชนมีส่วนร่วม
จึงทําให้เกิดองค์ความรู้ในกระบวนการกระบวนการวิจัยสุขภาวะในชุมชน กลไกการบริหารจัดการงานวิจัย
ด้านสุขภาวะ และนโยบายสาธารณะ

สภาพปัญหาด้านสุขภาวะ
ทุน ศักยภาพ
กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นโยบายมหาวิทยาลัย
องค์กรสนับสนุนการวิจัย

การวิเคราะห์เนื้อหา
และการสังเคราะห์
งานวิจัยจํานวน
14 เรื่อง

องค์ความรู้
- กระบวนการวิจัยสุขภาวะชุมชน
- กลไกการบริหารจัดการงานวิจัย
ด้านสุขภาวะ
- นโยบายสาธารณะด้านสุขภาวะ
- นโยบายสาธารณะ : การบริหาร
จัดการด้านสุขภาวะทุกช่วงวัย

กลุ่มเป้าหมาย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยแผนงานสุขภาวะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
จํานวน 14 เรื่อง พื้นที่ศึกษาจํานวน 7 พื้นที่ ได้แก่ เทศบาลหาดเจ้าสําราญ ตําบลไร่มะขาม ตําบลท่าช้าง
ตําบลบ้านหม้อ ตําบลหนองปรง จังหวัดเพชรบุรี ตําบลวัดแก้ว ตําบลท่านัด จังหวัดราชบุรี ตําบลดอนตา
เพชร จังหวัดกาญจนบุรี
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
งานวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีดําเนินการวิจัยโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ซึ่งดําเนินงาน
ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. รวบรวมงานวิจัยการบริหารจัดการด้านสุขภาวะคู่ความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เพื่อท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันตก ที่ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ดําเนินโครงการในปีงบประมาณ 2561 จํานวน 14 เรื่อง
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2. กําหนดประเด็ นที่ ต้องการศึ กษา ได้แก่ กระบวนการวิ จัยสุ ขภาวะชุม ชน กลไกการบริ หาร
จัดการงานวิจัยด้านสุขภาวะ และนโยบายสาธารณะการบริหารจัดการด้านสุขภาวะทุกช่วงวัย
3. อ่านและทําความเข้าใจสาระในรายงานการวิจัยที่ต้องการนํามาสังเคราะห์
4. จําแนกงานวิจัยและลงรหัสงานวิจัยตามขั้นตอนในการนําข้อมูลจากงานวิจัยให้เป็นข้อมูลเชิง
ปริ ม าณแล้วแปลงให้ เป็ นไปตามรหั ส ตามที่ กํ าหนดประเด็ นที่ ต้อ งการศึ ก ษา โดยใช้ แบบบั นทึ ก ข้ อ มู ล
รายงานวิจัย
5. วิเคราะห์ลักษณะงาน จัดหมวดหมู่ และทําการสังเคราะห์โดยการแจงนับความถี่และวิเคราะห์
เนื้อหา
6. สังเคราะห์ผลการวิจัยและเขียนรายงาน
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
1. กระบวนการวิจัยสุขภาวะชุมชน
การวิ เคราะห์ ง านวิ จัยทั้ ง หมด 14 เรื่ อ ง ใช้ก ระบวนการวิ จัยทั้ ง หมด 4 วิ ธี ได้ แก่ การวิ จัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action Research: PAR) จํานวน 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
57.14 การวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi- Experimental research) จํานวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 28.57
การวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed method) จํานวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.14 และการวิจัยเชิงสํ า รวจ
1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.14
2. กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยด้านสุขภาวะ
ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือชุมชนท้องถิ่นงานวิจัยด้าน
สุขภาวะ มีการจัดการ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะต้นน้ํา ระยะกลางน้ํา และระยะปลายน้ํา รายละเอียด ดังนี้
ระยะต้ น น้ํ า เป็ น ระยะของการค้ น หาโจทย์ วิ จั ย โดยกลไกของมหาวิ ท ยาลั ย จั ด ประชุ ม
เชิงปฏิบัติการร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้ได้ความร่วมมือ ข้อมูลของพื้นที่ และโจทย์วิจัยเบื้องต้น หลังจาก
นั้นลงพื้นที่จริงเพื่อให้ได้โจทย์วิจัยที่มาจากความต้องการของชุมชนพื้นที่อย่างแท้จริง จากนั้นวิเคราะห์
ต้ น ทุ น คน เงิ น กรอบเวลา เพื่ อ มอบหมายนั ก วิ จั ย ที่ เ ชี่ ย วชาญตามประเด็ น ปั ญ หา เหมาะสมกั บ
งบประมาณและกรอบเวลา หลังจากนั้ นวางแผนการทํ างานร่วมกั นระหว่างนั ก วิ จัย ของมหาวิ ทยาลั ย
และแกนนําของชุมชน
ระยะกลางน้ํ า เป็ น ระยะของทํ า งานร่ ว มกั น ของนั ก วิ จั ย และชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ทํ า ให้ เ กิ ด
สั ม พั น ธภาพในลั ก ษณะของคู่ ค วามร่ ว มมื อ ที่ เ หนี ย วแน่ น ได้ ผ ลของการวิ จั ย ในเบื้ อ งต้ น จาก
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งมีการสร้างนักวิจัยในชุมชน
ระยะปลายน้ํา เป็นระยะของการนําผลวิจัยไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นและ
พัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะร่วมกัน (Public Policy) สร้างเครือข่ายงานวิจัย กิจกรรมโครงการต่อเนื่อง
กับชุมชน
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3. นโยบายสาธารณะการบริหารจัดการด้านสุขภาวะ
จากการวิ เคราะห์ ประเด็ นปัญหาด้ า นสุ ขภาวะของงานวิ จัย 14 เรื่อง พบว่ามี ประเด็ น การ
บริหารจัดการด้านสุขภาวะ ดังนี้
1) สุขภาวะเด็กเล็ก ซึ่งปัญหาของเด็กเล็กที่ พบในพื้นที่ คือ ปัญหาภาวะโภชนาการและการ
แพร่กระจายเชื้อโรคติ ดต่อในศู นย์ พัฒนาเด็กเล็ก การบริหารจัดการด้ า นสุขภาวะวัยเด็กเล็ ก ประกอบ
ไปด้วย การบริหารจัดการภาวะโภชนาการในเด็กเล็ก ประกอบไปด้วยระบบการให้ความรู้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก
เล็ ก และผู้ รั บ จ้ า งเหมาประกอบอาหารอย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 2 ครั้ ง ระบบการติ ด ตามภาวะโภชนาการ
การป้ อ งกั น การแพร่ ก ระจายเชื้ อ โรคในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ขยายผลสื่ อ การสอนการป้ อ งกั น การ
แพร่กระจายเชื้อโรคไปยังศูนย์เด็กเล็กทุกแห่งของจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี และขยายผลต่อไปยังศูนย์เด็ก
เล็กที่สนใจ มีการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กในการทําสื่อการสอนประกอบการสอนตามมาตรฐานของศูนย์ เด็ก
เล็กปลอดโรคและจัดการประกวดสื่อระดับจังหวัด/ภูมิภาคเพื่อเสริมพลังครูผู้ดูแลเด็ก
2) สุ ขภาวะเยาวชน มี ก ารสร้ างแกนนํ า เยาวชนและกลุ่ ม เครื อ ข่า ยเยาวชนด้ า นสุ ข ภาวะ
สร้างเสริ มความเข้ม แข็ง ของแกนนํา ของเยาวชนของแต่ ละชุ มชน สร้างเครื อข่ายแกนนํา ของเยาวชน
ระหว่างจังหวัด ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินการแต่ละพื้นที่เพื่อร่วมกันวางแผนแก้ ไข
ปัญหาที่พบได้บ่อยในวัยรุ่น เช่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ยาเสพติด สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน
ระหว่างผู้ปกครองและเยาวชนผ่านกิจกรรมค่าย
3) สุขภาวะผู้ใหญ่ ประยุกต์ใช้โปรแกรมการจัดการตนเองโดยการมีส่วนร่วมของครอบครั ว
ไปใช้ในชุมชน โดยลักษณะเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยและความครัวในการควบคุมภาวะโรคความ
ดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยในพื้นที่
4) สุขภาวะผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงมีการบริหาร
จั ดการด้ านสุข ภาวะด้ ว ยการประยุ ก ต์ ใช้ รู ปแบบการดู แ ลผู้ สูง อายุ ติดเตี ยงอย่ า งมีส่ ว นร่ วมของชุ ม ชน
ในพื้ น ที่ ที่ มี ปั ญ หาของผู้ สู ง อายุ ติ ด เตี ย ง มุ่ ง เน้ น ที่ โ ปรแกรมการพั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ ดู แ ลในชุ ม ชน
กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้า นและกลุ่มผู้ สูง อายุ ติดสังคมเป็นการจั ดกิจกรรมสํา หรั บผู้ สูง อายุ ผ่านกิจกรรมของ
ชมรมผู้สูงอายุ และโรงเรียนผู้สูงอายุ
จากการวิเคราะห์ด้านคุณภาพงานวิจัย ด้านเนื้อหา การพิจารณาความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่น
ทิศทางของมหาวิทยาลั ย สามารถนําเสนอนโยบายสาธารณะการบริหารจัดการด้า นสุ ขภาวะผู้ สูง อายุ
โดยสามารถจัดกิจกรรมผ่าน 2 รูปแบบหลักคือ
1) หลั กสู ตรโรงเรี ยนผู้สูง อายุ จํ า นวนชั่ วโมงเรี ย น 60 ชั่ วโมง โดยรายละเอี ยดของหลั ก สู ตร
ประกอบด้วย 8 สาระการเรียนรู้ ที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันตามหลัก 3 อ. คือ การรับประทาน
อาหาร การออกกําลังกาย และการจัดการทางอารมณ์ และหลัก 2 ส. คือ การละ เลิก หลีกเลี่ยงการสูบ
บุหรี่และการเสพสุราสิ่งมึนเมา
2) รู ปแบบการส่ ง เสริ ม การมี ส่ วนร่ วมในกิ จ กรรมทางสั ง คมผ่า นชมรมผู้ สูง อายุ ขั้ นตอนการ
ดํ า เนิ นงาน ประกอบไปด้ ว ย การกํ า หนดนโยบายการส่ ง เสริ ม การมี ส่ว นร่ ว มในกิ จ กรรมทางสั ง คม
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ของผู้สูงอายุ รูปแบบกิจกรรมมีความหลากหลายไม่ซ้ําเดิม เป็นกิจกรรมทางศาสนาที่มีความสนุกสนาน
แต่ได้สาระ ได้ทําบุญ ศึกษาธรรมมะ ส่วนกิจกรรมเสริมอื่น ๆ ไม่ควรซ้ําเดิม อาจมีกิจกรรมท่องเที่ยว ดูงาน
ปีละ 1 ครั้ง การประชาสั มพั นธ์ กิจกรรมควรมี หนั ง สื อ เชิญถึง ผู้ สูง อายุ โดยตรง ร่วมกับประชาสั ม พั นธ์
ช่องทางอื่น ๆ เช่น ป้ายโฆษณา หอกระจายเสียง วิทยุ บอกปาก สถานที่จัดกิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุมี
หลายแห่งกระจายตามสถานที่ ส่งเสริมให้บุตร หลาน มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ชมรมผู้สูงอายุจัดขึ้น มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชมรมผู้สูงอายุอื่น หรือกลุ่มกิจกรรมทางสังคมอื่น ๆ
อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์
ประเด็ น ที่ 1 กระบวนการวิ จัย สุ ข ภาวะชุ ม ชน ด้ ว ยการวิ จัย แบบผสมวิ ธี (Mixed method)
ระหว่า งการวิ จัยเชิ ง ปฏิบัติก ารแบบมี ส่ว นร่ วม (Participation Action Research: PAR) และการวิ จัย
กึ่งทดลอง ในการทดสอบประสิทธิภาพ นั้นเป็นผลดีต่อการวินิจฉัยชุมชน สร้างความร่วมมือในการจัดการ
ด้านสุขภาวะ ในรูปแบบของการเป็ นพั นธมิ ตร/หุ้ นส่ วน/คู่ ความร่ วมมื อ (สมพันธ์ เตชะอธิ ก และวิ นัย
วงศ์อาสา, 2555) ซึ่งกันและกันจะช่วยให้เกิดการที่ยั่งยืนต่อไป
ประเด็นที่ 2 กลไกการบริหารจัดการงานวิจัยด้านสุขภาวะ จากนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ที่มียุทธศาสตร์ผลิตผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ มีกลยุทธ์ที่สนับสนุนการบูรณาการผลงานวิจัย
ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในชุมชน หรือท้องถิ่น มีโครงการด้านสุขภาวะ ส่วนใหญ่มีการจัดการ มีการ
ทํางานบนข้อมูลและการมีส่วนร่วมของชุมชน มีความสามารถในการจัดการด้วยชุมชน โดยผ่านการศึกษา
ข้อมูลในพื้นที่ วิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อสะท้อนปัญหาที่แท้จริง ดําเนินกิจกรรม โดยของความเห็นจาก
ชุมชน เพื่อศึกษาศักยภาพชุมชน และปัจจัยเกื้อหนุน หรือทุนเดิมของชุมชนที่มีอยู่ ลงมือปฏิบัติในชุมชน
โดยให้ชุมชนเป็นเจ้าของ และสรุปผลการดําเนินงานโดยชุมชน ทําให้ชุมชนเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงด้ า น
สุขภาวะที่ดี องค์การปกครอง
ประเด็นที่ 3 นโยบายสาธารณะการบริหารจัดการด้านสุขภาวะที่ได้นําเสนอจากงานวิจัยได้รับ
การตอบรั บ จากองค์ ก ารปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ นํา ใช้ ในการกํ า หนดนโยบาย และจั ง หวั ด เพชรบุ รี
มีแผนการนําผลงานวิจัยเพื่อประกาศเป็นนโยบายสาธารณะต่อไป
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้คู่ความร่วมมื อ จากองค์การปกครองส่ วนท้ องถิ่ นในลัก ษณะของพั นธมิ ตร หุ้นส่วนซึ่ ง กั น
และกัน
2. สร้างนักวิจัยในพื้นที่ ที่มีสัมพันธภาพอันดีกับฝ่ายวิชาการในมหาวิทยาลัย
3. กระบวนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน
4. สามารถนําเสนอนโยบายเพื่อการปฏิบัติอย่างแท้จริง
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ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลวิจัยไปใช้
จากงานวิ จัย จะเห็ นได้ ว่า องค์ ความรู เกี่ ยวกั บการบริ หารสุ ข ภาวะมี หลากหลาย ซึ่ ง ผู้วิ จั ยได้
นํา ไปใช้ ในการวิ จั ยและพั ฒ นาชุ ม ชนที่ มี ความสอดคล้ องกั บบริ บทในแต่ พื้ นที่ ผู้ วิจัยควรศึ ก ษาบริ บ ท
และความต้องการที่แท้จริงของพื้นที่ ควรมีการนําองค์ความรู้ที่ได้จากกงานวิจัยทุก ๆ เรื่อง นําไปใช้อย่าง
เป็นรูปธรรมและเป็นนโยบายสาธารณะอย่างจริงจัง
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยกรอบการวิจัยเป็นการศึกษาและพัฒนาให้
บุคคลทุกช่วงวั ยมี คุ ณภาพชี วิตที่ ดี การพัฒนากลุ่มคนวั ยอื่ นในการดู แลผู้ สูง อายุ และการเตรียมความ
พร้อมผู้ใหญ่ให้สามารถเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ
2. ควรใช้การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพผสมผสานกัน เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อให้
ได้ข้อมูลเชิงลึกและสามารถอ้างอิงในบริบทอื่นได้
เอกสารอ้างอิง
กาญจนา พรหมเรื อ งฤทธิ์ , จิ ตรรดา พงศธราธิ ก , จารุ ต บุ ศ ราทิ จ, ธนวรรณ ดนตรี , สมบั ติ ไวยรั ช
และกรวรรณ ศรีจันทร์(2562). การพัฒนาสื่อการสอนชนิดการ์ตูนแอนิเมชั่น แบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนที่มีผลในการพัฒนาความรู้และพฤติกรรมการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคของ
เด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลไร่มะขาม อําเภอบ้านลาด
จังหวัดเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding) ราชภัฏเลย
วิชาการ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2562; 1637-1645.
จิตรรดา พงศธราธิก, วีรยุทธ ศรีทุมสุข, ณฐกร นิลเนตร, บุญตา กลิ่นมาลี, บวรจิต เมธาฤทธิ์, อรุณรัตน์
หวังถนอม (2562). ชุมชนต้นแบบของการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมของ
ผู้สูงอายุตําบลบ้านหม้อ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. วารสารพยาบาลทหารบก. 20 : (2)
จิตรรดา พงศธราธิก, กาญจนา พรหมเรืองฤทธิ์, จรัญญา ทวีญาติ, ศนิ สืบเนียม, จารุต บุศราทิจ, สมบัติ
ไวยรัช และภาวินี เพาะผล (2562). การพัฒนาสื่อ การสอนแบบมี ส่วนร่ วมของชุมชน ชนิ ด
วิดีโอการ์ตูนแอนิเมชั่นที่มีผลต่อความรู้และพฤติกรรมการป้องกันการแพร่กระจายเชื้ อหวั ด
ของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแก้ว อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี. รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุ ม วิ ชาการระดั บชาติ (proceeding) ราชภัฏ เลยวิ ชาการ ครั้ งที่ 5 ประจํ า ปี 2562 ;
832-839.
ชั ยยา นรเดชานั น ท์ , เพชรี ย์ กุ ณาละสิ ริ , สุ ขศิ ริ ประสมสุ ข และณฐกร นิ ลเนตร. (2562). โปรแกรม
ส่งเสริมการจัดการตนเองโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวที่มีผลต่อพฤติกรรมการดําเนินชีวิต
อย่ างมี สุข ภาวะที่ ดีแ ละผลลั พธ์ สุข ภาพสํ าหรั บ ผู้ ป่ว ยโรคความดั นโลหิ ต สู ง ตําบลท่ า ช้ า ง
อํ า เภอบ้ า นลาด จั ง หวั ด เพชรบุ รี . รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
(proceeding) ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2562; 806-816.
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ชัยยา นรเดชานันท์, เผ่า อนันจิ๋ว, สุขศิริ ประสมสุข, ภาสิต ศิริเทศ และสรศักดิ์ ทองเพชร. (2562).
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริ มสร้างสมรรถนะผู้ สูงอายุในการสร้างเสริมสุขภาพและป้ องกั น
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ศูนย์สุขภาพผู้สูงวัยตําบลหาดเจ้าสําราญ อําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ(proceeding) ราชภัฏเลย
วิชาการ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2562; 795-805.
ธิ ติพ ร สุ วรรณอํ าภา.(2562). การมี ส่ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการป้ อ งกั น การตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย เรีย นของ
องค์การบริหารส่วนตําบล ดอนตาเพชร อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี.
ธิติพร สุวรรณอําภา, บุญตา กลิ่นมาลี และอมรรัตน์ เอมอาจ (2562). การพัฒนารูปแบบการสร้างแกน
นําเยาวชนและวัยรุ่นในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียนขององค์การบริหารส่วนตําบลวัด
แก้ ว อํ า เภอบางแพ จั ง หวั ด ราชบุ รี . รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
(proceeding) ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2562; 1646-1757.
เผ่า อนันจิ๋ว, ชัยยา นรเดชานนท์ และประเสริฐ ศรีนวล. (2562). การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุติด
เตียงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากการนอนติดเตียง ตําบลหาด
เจ้าสําราญ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดั บชาติ
(proceeding) ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2562; 1683-1696.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 [ออนไลน์]. 2559. [เข้าถึงเมื่อ2562/3/5]. เข้าถึงจาก
: http://www.nesdb.go.th
รั ช ดาวั ล ย์ จิ ต รพรกุ ล วศิ น , บุ ญ ตา กลิ่ น มาลี , บวรจิ ต เมธาฤทธิ์ และอรวรรณ มุ ง วงษา. (2562).
แนวทางการส่งเสริมภาวะโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลไร่
มะขาม อ.บ้ า นลาด จ.เพชรบุ รี . รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
(proceeding) ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2562; 1630-1636
ศิริ จิตร ช่ อสุ วรรณ.(2562). การพั ฒ นารู ป แบบการสร้ า งแกนนํ า เยาวชนและวั ย รุ่ นในการป้ อ งกั น
การตั้งครรภ์ในวัยเรียน ขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนตาเพชร อําเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี.
สมพันธ์ เตชะอธิก และ วินัย วงศ์อาสา (2555) สุขภาวะชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข. วารสารมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์. 29: (2); 1-22
สัณฐิตาพร กลิ่นทอง, กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์ และกุลวดี เข่งวา. (2562). การบูรณาการการออกกําลัง
กายด้วยท่าฤาษีดัดตนร่วมกับจังหวะเพลงชาติพันธุ์เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของ
ผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปรง อําเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี. รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceeding) ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจําปี
2562; 1726-1733.
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สัณฐิตาพร กลิ่นทอง, กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์ และรัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน. (2562). การพัฒนาแกนนํา
เยาวชนมี ส่ วนร่ว มในการส่ งเสริม สุข ภาพผู้ สูงอายุ ใ นองค์ การบริ หารส่ ว นตํ าบลหนองปรง
อํ า เภอเขาย้ อ ย จั ง หวั ด เพชรบุ รี . รายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
(proceeding) ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2562; 1720-1725.
สุขศิริ ประสมสุ ข, ชัยยา นรเดชานันท์ , อรวรรณ มุงวงษา และณฐกร นิลเนตร. (2562). การพั ฒนา
โปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรม
การดําเนิ นชี วิตอย่างมี สุข ภาวะที่ดีและผลลั พธ์ สุขภาพสํ าหรั บผู้ป่วยโรคความดั นโลหิ ต สู ง
ตําบลท่านัด อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceeding) ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2562; 817-823.
สุขศิริ ประสมสุข ชัยยา นรเดชานันท์ จิณัฐข์ดา เอ็งสุวรรณ์ และสรศักดิ์ ทองเพชร (2562). การพัฒนา
หลั ก สู ต รเพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ สู ง อายุ ใ นการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและป้ อ งกั น
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ศูนย์สุขภาพผู้สูงวัยตําบลท่านัด อําเภอดําเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ(proceeding) ราชภัฏเลย
วิชาการ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2562; 824-831.
สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ออนไลน์ ]. 2559. [เข้ า ถึ ง เมื่ อ
2562/3/5]. เข้าถึงจาก: http://www.egov.go.th
อนุรัตน์ อนันทนาธร (2560) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารส่วนท้องถิ่น. [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 2562/3/5].
วิ ไลพร อาจมนตรี .(2559). การสั งเคราะห์ งานวิ จัย เกี่ ย วข้ อ งกั บการวิ เคราห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม
โครงการสร้ างเขื่ อ นในประเทศไทย. วารสารชุม ชนวิ จัย มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏนครราชสี ม า.
10 (2).
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การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร
และผู้ยากจนด้วยระบบสารสนเทศกรณีศึกษา : สํานักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดนครสวรรค์

มัจรี สุพรรณ1
นพรัตน์ แก้วกุณโฑ, น้ําผึ้ง เครือแตง
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มี วัตถุ ประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อพัฒนาเครื่ องมื อ สํา หรั บการให้ บริ การกองทุ น
หมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือสําหรับการ
ให้ บ ริ ก ารกองทุ นหมุ นเวี ย นเพื่ อ การกู้ ยื ม แก่ เ กษตรกรและผู้ ย ากจน วิ ธีก ารดํ า เนิ นการวิ จั ยแบ่ ง การ
ดําเนินการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกทําการศึกษาระบบงาน และการจัดการเก็บข้อมูล ส่วนที่สอง
เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการให้บริการ สําหรับส่วนที่สามเป็นการประเมิน
ประสิทธิภาพของเครื่องมือโดยผู้ใช้งาน ผลการวิจัยพบว่า ระบบสารสนเทศกองทุนหมุนเวียนเพื่อ การ
กู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนออนไลน์ ที่พัฒนาขึ้นเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินงานด้านการขอกู้ยืม
เงินฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อ
เครื่อ งมื อ ทั้ ง 5 ด้ า นรวมมี ค่ า เฉลี่ ยอยู่ ที่ 4.88 จากคะแนนเต็ ม 5 สรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศกองทุ น
หมุ นเวี ย นเพื่ อ การกู้ ยืม แก่ เกษตรกรและผู้ ยากจนออนไลน์ ที่พั ฒ นาขึ้ นสามารถนํ า มาใช้ ง านเพื่ อ เป็ น
เครื่องมือในการให้บริการได้ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.88)
คําสําคัญ : เครื่องมือ, กู้ยืม, ระบบสารสนเทศ
ที่มาและความสําคัญ
ฝ่ายงานช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ เป็นหน่วยงานของสํานักงานเกษตรและสหกรณ์
จั งหวั ดนครสวรรค์ ทํ าหน้ า ที่ ในการดูแ ลรั บผิ ดชอบงานรั บเรื่อ งร้ องทุ ก ข์ งานการช่ วยเหลื อเกษตรกร
งานภัยพิบัติ และงานการขอกู้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ ยากจน ในปัจจุ บันการ
1

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
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ทํางานในส่วนของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน จะมีการจัดเก็บข้อมูลการขอกู้
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนโดยเจ้าหน้าที่จะรับเรื่องจากเกษตรกรที่มาขอกู้
กองทุน หมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนด้วยตนเอง และจัดเก็บข้อมูลหรือบันทึกข้อมูลลง
ในสมุดบั นทึก ในรู ปแบบของเอกสาร หลังจากนั้นนํา ข้อมู ลมาทํา การบั นทึ กลงในโปรแกรม Microsoft
Excel และส่ ง ข้ อ มู ล ในรู ป แบบไฟล์ เ อกสารไปยั ง หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะส่ ว นตาม
กระบวนการของการขอกู้เงินฯเพื่อส่งต่อให้แต่ละฝ่ายทําการพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมฯ ซึ่งการดําเนินงาน
ในส่ ว นของการพิ จ ารณาจากเอกสารเอกสารการขอกู้ เ งิ น จะต้ อ งใช้ เ วลาในการรอผลการพิ จ ารณา
โดยประมาณ 20 วันทําการ เมื่อเอกสารได้ผ่านการอนุมัติจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว เจ้าหน้าที่จึงจะทํา
การแจ้งเกษตรกรและผู้ยากจนให้ทราบผลการอนุมัติ เมื่อทราบผลแล้วจะดําเนินในขั้นตอนการทําสัญญา
ต่ อไป และทํ าการจั ดเก็ บข้ อ มู ล โดยการระบุ สถานะการกู้ เงิ น และจํ า นวนเงิ นที่ กู้ ยืม ลงในสมุ ด บั น ทึ ก
การบันทึกในโปรแกรม Microsoft Excel และการจัดทํารายงานให้แก่ผู้บริหารต่อไป
จากการดํ า เนิ น งานของฝ่ า ยงานช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรและโครงการพิ เ ศษ พบปั ญ หาในการ
ดําเนินงานของเอกสารเงินกู้ยืมฯ ของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน 2 ส่วน
คือ 1) ส่วนของการจัดเก็บ และการบันทึกข้อมูลในรูปแบบเอกสาร และการส่งเอกสารให้กับทุ ก ฝ่า ยที่
เกี่ยวข้อง การจัดทํารานงานสําหรับผู้บริหาร 2) การบันทึกข้อมูลของผู้กู้ยืมฯ ที่บันทึกลงใน Microsoft
Excel เกิดความซ้ําซ้อ น เพราะเมื่อ ผ่า นการอนุมั ติการกู้ ยืมฯแล้ วจะต้ องอั พ เดทข้อ มู ลทั้ง แบบเอกสาร
และแบบลงในโปรแกรม MS Excelจึงทําให้ข้อมูลทั้ง 2 ส่วนนี้ไม่เป็นปัจจุบัน จึงทําให้ยากต่อการค้นหา
ข้อมูล และการเรียกใช้ข้อมูล อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นฝ่ายงานช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษเป็นฝ่ายงานที่ให้บริการ
แก่เกษตรกรและผู้ ยากจนโดยตรงและเป็นการให้บริการที่ เกี่ยวข้องกับการเงินซึ่งต้องการความถู ก ต้อง
และต้องการข้อมูลที่ตรงกันในการให้บริการข้อมูล จากปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบของการบันทึกเอกสารการ
กู้เงิน การพิจารณาการกู้เงินของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ของฝ่ายงานช่วยเหลือ
เกษตรกรและโครงการพิเศษ ทางผู้จัดทําจึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่
เกษตรกรและผู้ยากจนออนไลน์ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูลของผู้กู้ การบันทึก
ข้อมูลการขอกู้เงินจากกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน การพิจารณาอนุมัติการขอ
กู้เงิน ขึ้นเพื่อให้ ฝ่ายงานช่ วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษสามารถใช้ เครื่องมือที่พัฒนาขึ้นเพื่ อให้
บริการแก่เกษตรกรและผู้ยากจนได้อย่างเป็นระบบ ถูกต้อง รวดเร็ว และสะดวกต่อการค้นหาข้อมูล
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ สํ า หรั บ การให้ บ ริ ก ารกองทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ การกู้ ยื ม แก่ เ กษตรกร
และผู้ยากจน
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือสําหรับการให้บริการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืม
แก่เกษตรกรและผู้ยากจน
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล และขั้นตอนการให้บริการการกู้ยืมเงินของกองทุนหมุนเวียน
เพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการให้บริการ
3. ประเมินประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นโดยผู้ใช้งาน และการทดลองใช้งานระบบ
กรอบแนวคิดวิจัย

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งในการวิ จั ยแบ่ ง เป็ น 2 ส่ ว น คื อ ส่ ว นที่ 1 ศึ ก ษารวบรวมข้ อ มู ล
และขั้นตอนการให้บริการการกู้ยืมเงินของกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน ได้แก่
เกษตรกรและผู้ยากจน จํานวน 2 คน เจ้าหน้าที่ อชก. จํานวน 2 คน เจ้าหน้าที่ อําเภอจํานวน 2 คน ผู้ว่า
ราชการจังหวัด,นายอําเภอจํานวน 2 คน ส่วนที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพระบบ ได้แก่ เกษตรกรและผู้
ยากจน จํานวน 2 คน เจ้าหน้าที่ อชก. จํานวน 2 คน เจ้าหน้าที่ อําเภอจํานวน 2 คน ผู้ว่าราชการจังหวัด,
นายอําเภอจํานวน 2 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบตามทฤษฎีวงจรชีวิตของการพัฒนาระบบ (Software
Development Life Cycle) มีขั้นตอนในการดําเนินงานประกอบไปด้วยระยะต่าง ๆ ดังนี้
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ระยะที่ 1 : การวางแผนโครงการ (Project Planning)
เป็นกระบวนการพื้นฐานของความเข้าใจว่า ทําไม (Why) ระบบสารสนเทศจึงสมควรต้องถูกสร้าง
ขึ้นมา และจะกําหนดทีมงานขึ้นมาเพื่อดําเนินการสร้างระบบนี้ได้อย่างไร โดยในช่วงของการเริ่มโครงการ
(Project Initiate) จะมีการกําหนดคุณค่าทางธุรกิจของระบบที่มีต่อองค์กร กิจกรรมในระยะการวางแผน
โครงการ ได้แก่ กําหนดปัญหา, กําหนดเวลาโครงการ, ยืนยันความเป็นไปได้ของโครงการ, จัดตั้งทีมงาน
และการดําเนินโครงการ
ระยะที่ 2 : การวิเคราะห์ (Analysis)
ในระยะการวิ เคราะห์ จะเป็ น การตอบคํ า ถามว่ า ใครเป็ น ผู้ ใช้ ร ะบบ มี อ ะไรบ้ า งที่ จะต้ อ งทํ า
จะต้องทําที่ไหน เมื่อไร ซึ่งก็คือ Who? What? Where? และ When? นั่นเอง โดยระยะนี้ทีมงานจะศึกษา
ระบบงานปัจจุบัน พร้อมกําหนดแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทํางานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อนําไปพัฒนาเป็น
แนวคิดสําหรับระบบใหม่ขึ้นมา กิจกรรมในระยะการวิเคราะห์ ได้แก่ วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน ,รวบรวม
ข้อมูลและความต้องการต่าง ๆ แล้วนํามาวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นข้อกําหนด, นําข้อกําหนดมาพัฒนาเป็น
ความต้ อ งการของระบบใหม่ , สร้ า งแบบจํ า ลองกระบวนการ (Data Flow Diagram: DFD), สร้ า ง
แบบจําลองข้อมูล (Entity Relationship Diagram: ERD)
ระยะที่ 3 : การออกแบบ (Design)
ระยะนี้เป็นการตั ดสิ นใจว่าระบบจะดํา เนิ นการอย่างไร (How) เพื่อให้ระบบงานบรรลุผ ลตาม
ที่ต้องการ โดยจะเกี่ยวข้องกับการจัดหาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างเครือข่ายที่จะนํามาใช้
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับระบบ รวมถึงแบบฟอร์มและรายงานต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ นอกจากนี้ ยังมี
โปรแกรม ฐานข้อมูล และแฟ้มข้อมูลที่จําเป็น โดยระยะนี้จะนําแบบจําลองเชิงตรรกะที่ถูกสร้างขึ้นจาก
ระยะการวิเคราะห์ มาพัฒนาเป็นแบบจําลองเชิงกายภาพ เพื่อนําไปสู่ระบบงานจริงที่สามารถนําไปใช้งาน
ให้เกิดผลได้ในที่สุด กิจกรรมในระยะการออกแบบ ได้แก่ จัดหาระบบ, ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ,
ออกแบบเอาต์ พุ ตและยู สเซอร์ อิ นเตอร์ เฟซ, ออกแบบฐานข้ อ มู ล , สร้ า งต้ นแบบ และการออกแบบ
โปรแกรม
ระยะที่ 4 : การนําไปใช้ (Implementation Phase)
ระยะการนํ า ไปใช้ จ ะเกี่ ย วข้ อ งกั บ การสร้ า งระบบ การทดสอบ และการติ ด ตั้ ง ระบบ โดย
จุดประสงค์หลั กคือ การสร้างระบบสารสนเทศให้มีค วามน่า เชื่ อถื อและสามารถตอบสนองฟัง ก์ ชันการ
ทํางานได้อย่างสมบูรณ์ และผู้ใช้ระบบทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ งาน
ระบบใหม่ กิจกรรมในระยะการนําไปใช้ ได้แก่ สร้างส่วนประกอบของซอฟต์แวร์, ตรวจสอบความถูกต้อง
ของโปรแกรมและทดสอบระบบ, แปลงข้อมูล, ติดตั้งระบบ, จัดทําเอกสารระบบ, ฝึกอบรมและสนับสนุน
งานผู้ใช้ ทบทวนและประเมินผลภายหลังการติดตั้ง
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ระยะที่ 5 : การบํารุงรักษา (Maintenance)
โดยปกติแล้วระยะการบํารุงรักษา จะไม่ถูกนําเข้าไปรวมไว้ในขั้นตอนของ SDLC จนกว่าระบบ
จะได้รับการติดตั้งเพื่อใช้งานแล้วเท่านั้น ระยะนี้จะใช้เวลายาวนานที่สุดเมื่อเทียบกับระยะอื่น ๆ ที่ผ่านมา
เนื่องจากระบบจะต้องได้รับการบํารุงรักษาตลอดระยะเวลาที่มีการใช้งาน ระบบจะต้องสามารถใช้งานได้
ยาวนานหลายปี และรองรั บ เทคโนโลยี ใหม่ ๆ ในอนาคตได้ บทสรุ ปเกี่ ยวกั บ กิ จ กรรมในระยะการ
บํารุงรักษา ได้แก่ บํารุงรักษาระบบ, เพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่ๆ ให้กับระบบ และสนับสนุนงานผู้ใช้ (โอภาส
เอี่ยมสิริวงศ์, 2560)
วิธีการดําเนินงานวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการ
กู้ยืม แก่เกษตรกรและผู้ยากจนออนไลน์ แบ่งการดําเนินงานวิจัยออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่หนึ่ง ศึกษาระบบงาน และการจัดการเก็บข้อมูลกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร
และผู้ ย ากจน ผู้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ วิ ธี ก ารลงพื้ น ที่ ส อบถามข้ อ มู ล โดยการสั ม ภาษณ์ แ บบไม่ มี โ ครงสร้ า ง
(Non -Structured interview) เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ มู ล ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งานเดิ ม
และรวบรวมความต้ อ งการต่ า ง ๆ ในเครื่ อ งที่ จ ะพั ฒ นาขึ้ น และเพื่ อ รั บ รู้ ส ภาพของปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น
กลุ่ ม เป้ า หมาย คื อ เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยช่ ว ยเหลื อ เกษตรกรและโครงการพิ เศษ เกษตรกรและผู้ ย ากจน
เจ้าหน้าที่อําเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ
ส่วนที่สอง การพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
ออนไลน์เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied research) ใช้ความรู้และวิทยาการด้านการจัดการฐานข้อมูล
การพัฒนาระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ ต พัฒนาตามวงจรการพัฒนาระบบ (Systems
Development Life Cycle) ในรูปแบบ Adaptive Waterfall Model โดยใช้โ ปรแกรม Macromedia
Dreamweaver 8 ในการพั ฒนา ใช้ภาษา PHP ในการโปรแกรมควบคุม การทํ า งาน และใช้ โปรแกรม
MY SQL ในการจัดการฐานข้อมูล
ส่วนที่สาม การประเมินผลการใช้งานและประสิทธิภาพของเครื่องมือสําหรับการให้บริการกองทุน
หมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนออนไลน์หลังจากที่ได้พัฒนาเครื่องมือเสร็จสิ้นจะทําการ
ถ่ ายทอดเทคโนโลยี ผ ลการวิ จัย แก่ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย ซึ่ งได้ แ ก่ เกษตรกรและผู้ ยากจน เจ้ า หน้ า ที่ อชก.
เจ้าหน้าที่ อําเภอ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด นายอํ า เภอ ผู้ ดู แ ลระบบ โดยใช้ วิ ธี ก ารทดลองใช้ ง านระบบ
สารสนเทศฯ และประเมินระบบสารสนเทศเพื่อสํารวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)
จากกลุ่มเป้าหมายเพื่อทราบถึงการพัฒนาเครื่องที่เป็นระบบสารสนเทศที่เหมาะสมสําหรับการให้บริการ
การกู้ยืม เงิ น อชก. สําหรับการวิ เคราะห์ข้ อ มู ลจากการสํ ารวจความคิ ด เห็ น นั้ นกระทํ า โดยวิ ธีบรรยาย
(Descriptive Analysis) โดยบรรยายสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มี
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ต่อเครื่องมือที่เป็นระบบสารสนเทศ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้
ระบบ (Functional Requirement Test) ด้ า นการทํ า งานได้ ตามฟัง ก์ ชันงานของระบบ (Functional
Test) ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) ด้านการประมวลผลของระบบ (Performance
Test) ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) โดยลักษณะของคําถามจะมีการ
วัดระดับโดยใช้ Likert Scale คือลักษณะคําถามให้เลือกตอบถึงความคิดเห็ นเกี่ ยวกั บเครื่องมือ(ระบบ
สารสนเทศกองทุ นหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนออนไลน์) มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
หลังจากที่ได้ พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุ นหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
เสร็จสิ้น ขั้นตอนต่อมาผู้วิจัยได้ทําการติดตั้งเครื่องมือในสถานที่จริง เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ใช้งาน และได้ทํา
การประเมิ น ผลระบบสารสนเทศกองทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ การกู้ ยื ม แก่ เกษตรกรและผู้ ยากจน โดยใช้
แบบสอบถามจากผู้ใช้งานจํานวน 9 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้งานระบบ (Functional Requirement Test) 2) ด้านการทํางานได้ ตามฟัง ก์ชันงานของระบบ
(Functional Test) 3) ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 4) ด้านการประมวลผลของ
ระบบ (Performance Test) 5) ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test)
ผลการศึกษา
จากการพัฒนาเครื่องมือสําหรับการให้บริการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้
ยากจน สามารถวิ เคราะห์ แ ละออกแบบระบบสารสนเทศ โดยแสดงส่ ว นเชื่ อ มประสานผู้ ใ ช้ (User
Interfaces) ประกอบด้ วย แสดงหน้า จอระบบสารสนเทศกองทุ นหมุ นเวี ยนเพื่ อการกู้ ยืมแก่ เกษตรกร
และผู้ยากจนในส่วนของการบันทึกข้อมูลการพิจารณาการกู้ยืมเงิน การแสดงผลการอนุมัติ แสดงกราฟผู้กู้
เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนแยกตามอําเภอ

ภาพที่ 2 แสดงหน้าจอแสดงรายชื่อผลการ
พิจารณาตามจํานวนเงินกู้ 1-300,000 บาท
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300,001-500,000 บาท
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ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอแสดงผลการพิจารณาอนุมัติ ภาพที่ 5 แสดงหน้าจอแสดงกราฟผู้กู้เงินกองทุน
หมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
การให้ความช่วยเหลือ/ไม่อนุมัติการให้ความ
แยกตามอําเภอ
ช่วยเหลือ ตามวงเงินขอกู้

ภาพที่ 6 แสดงหน้าจอรายงานรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการอนุมัติ

ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอรายงานการติดตามการช่วยเหลือของกองทุนฯ
อภิปรายผล
จากการพัฒนาเครื่องมือการให้บริการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
ทํ า ให้ ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ของผู้ กู้ การบั นทึ ก ข้ อ มู ลการขอกู้ เงิ นจากกองทุ น หมุ น เวี ยนเพื่ อ การกู้ ยื ม แก่
เกษตรกรและผู้ ยากจน การพิจารณาอนุมัติการขอกู้ เงิน การอัพเดทข้ อมู ลให้ ถูก ต้ องตรงกัน สามารถ
ให้บริการเกษตรกรและผู้ยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการดําเนินงานในฝ่ายงานมีความสะดวก
รวดเร็วสามารถตรวจสอบข้อมูล และใช้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลชุดเดียวกันทําให้ ลดระยะเวลาในการทํางาน
และลดขั้นตอนในการส่งต่อเอกสารแต่ละฝ่ายทําให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นต่อการเก็บข้อมูล ค้นหาข้อมูล

469

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

และออกรายงาน ซึ่งผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่
เกษตรกรและผู้ยากจน
ผลการประเมิ นประสิ ท ธิ ภ าพของระบบสารสนเทศพบว่ า ผู้ ใช้ ง านมี ความพึ งพอใจต่ อ ระบบ
สารสนเทศกองทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ การกู้ ยื ม แก่ เ กษตรกรและผู้ ยากจนออนไลน์ ในด้ า นต่ า ง ๆ ดั ง นี้
ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบ เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที่ สุ ด (ค่ า เฉลี่ ย = 4.90) ด้ า นการทํ า งานได้ ตามฟั ง ก์ ชั น งานของระบบ เฉลี่ ยอยู่ ใ นระดั บมากที่ สุ ด
(ค่าเฉลี่ย = 4.82) ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ เฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.95) ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศด้านการประมวลผลของระบบ เฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.92) และประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศด้านการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลในระบบ เฉลี่ยอยู่ ในระดับมากที่ สุ ด (ค่าเฉลี่ย = 4.80) ซึ่งค่าเฉลี่ ยประสิ ทธิ ภ าพของระบบ
สารสนเทศรวมทั้ง 5 ด้านอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.88)
ข้อเสนอแนะ
จากการพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนขึ้นนี้ใน
การพัฒนาต่อสามารถนําไปต่อยอดในส่วนของการกู้ยืมเงิน ของหน่วยงานอื่น ๆ โดยการปรับฟังก์ชั่นงาน
ให้เข้ากันได้กับระบบและสามารถปรับเป็นในรูปแบบของ Application เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลและการ
กู้ยืมเงินอื่น ๆ
ประโยชน์ที่ได้รับ
1) มีระบบสารสนเทศกองทุ นหมุ นเวี ยนเพื่ อ การกู้ยื มแก่ เกษตรกรและผู้ ยากจนของฝ่ า ยกลุ่ ม
ช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ
2) มีเครื่องมือในการให้บริการกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
3) ใช้ ระบบสารสนเทศเพื่อ การบริ หารจั ดการการขอกู้ เงิ นกองทุ นหมุ นเวี ยนเพื่ อการกู้ ยืม แก่
เกษตรกรและผู้ยากจนให้มีประสิทธิภาพ
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กลยุทธ์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง
ตําบลชุมตาบง อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

ทิพย์สุดา คงเมือง1
ชุติมา พราหมณนันท์1, ชมานนท์ นาถาบํารุง1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง ตําบลชุมตาบง อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ และ 2) เพื่อนําเสนอกล
ยุทธ์การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง ตําบลชุมตาบง อําเภอชุมตาบง จังหวัด
นครสวรรค์ เก็บข้อมูลโดยวิธีการสํารวจและสอบถามข้อมูลจากประธาน รองประธาน และสมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจุลภาค พบว่า
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง จ.นครสวรรค์ มีจุดแข็ง ดังนี้ สมาชิกมีความเชี่ยวชาญในการ
สรรหาวัตถุดิบ, สมาชิกมีความสามัคคี, สมาชิกมีความสามารถในการผลิต, สมาชิกมีความรู้ในวัตถุ ดิบ
ท้ อ งถิ่ น, ดํ า เนิ นงานตามหลั ก ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง, เป็ นวั ตถุ ดิบธรรมชาติ ที่ ทํา จากโปรตี น ไหม,
วัตถุดิบหาได้ ในชุ มชน, ผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพ, มีการบริหารจัดการด้ า นวั ตถุ ดิบ, ผลิตภัณฑ์ โดดเด่ น เป็ น
เอกลักษณ์, มีเงินในการลงทุน และมีจุดอ่อน ดังนี้ สมาชิกไม่มีความรู้ด้านการจัดการและการตลาดต้องใช้
บุคลากรภายนอกเข้ามาบริหาร, สมาชิกส่วนมากจะมีอายุมาก, สมาชิกไม่มีความรู้ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่,
อุปกรณ์เครื่องมือยังไม่ทันสมัย, ขาดอุปกรณ์เครื่องจักรขนาดใหญ่ในการผลิตสินค้า และผลการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล เชิ ง มหภาค พบว่ า วิ สาหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม ทอผ้ า ไหมบ้ า นชุ ม ตาบง จ.นครสวรรค์ มี โ อกาส ดั ง นี้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสองว่าด้วยการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจให้มั่นคงสู่ไทยแลนด์ยุค 4.0, คาดการณ์มูลค่าการส่งออกจะมีการเจริญเติบโต 7% ซึ่งดีที่สุดใน
รอบ 6 ปีที่ผ่า นมา, มีหน่วยงานภาครั ฐและภาคเอกชนเข้ามาให้ การสนั บสนุ นงบประมาณ, ผู้ค นนิ ยม
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติปราศจากสารเคมี, เครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตทันสมัยมากขึ้น, อุปกรณ์อํานวย
ความสะดวก ได้ แ ก่ โทรทั ศน์ โน้ ตบุ๊ ก สื่ อโซเชี ย ลต่ าง ๆ ใช้ ในการหาข้ อ มู ลและทํ า การตลาด และมี
อุปสรรค ดังนี้ ภาคครัวเรือนในประเทศไทยยังมีความเปราะบางจากภาระหนี้สินอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบ
1

มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
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กับรายได้ภาคครัวเรือน, สังคมไทยสมัยใหม่มองว่าผ้าไหมไม่ทันสมัย ส่วนการเสนอกลยุทธ์ในการพัฒนา
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม ทอผ้า ไหมบ้านชุม ตาบง จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย 1) พัฒนาช่อ ง
ทางการจัดจําหน่ายผ่านระบบออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น 2) พัฒนายกระดับสินค้าให้เป็นที่รู้จักของนานาชาติ
สําหรับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์เครื่องสําอางจากประเทศไทย 3) ส่งเสริมให้สมาชิกองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมใน
การเพิ่ ม ทั ก ษะความรู้ ด้ า นสื่ อ ออนไลน์ แ ละเครื่ อ งมื อ อุ ปกรณ์ electronic ที่ทันสมั ย 4) เพิ่ ม อุ ป กรณ์
เครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการผลิต 5) ศึกษาพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภค 6) สร้างผลิตภัณฑ์
ใหม่พัฒนาลวดลายผ้าไหมให้เป็นเอกลักษณ์และทันสมัยตามเทรนแฟชั่นในโลกปัจจุบัน และ 7) พัฒนา
บุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ ด้ า นเทคโนโลยี แ ละเครื่ อ งมื อ สมั ย ใหม่ ม ากขึ้ นและเพิ่ ม ทั ก ษะทางด้ า น
การตลาดให้แก่สมาชิก
คําสําคัญ : กลยุทธ์การพัฒนา, วิสาหกิจชุมชน, กลุ่มทอผ้าไหม
ที่มาและความสําคัญ
รัฐบาลสมัยปั จจุ บันมีแ นวคิ ดในการพั ฒนาประเทศไปสู่ ยุค ประเทศไทย 4.0 การปรับเปลี่ ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ คือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวั ตกรรม” เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้ง เดิมมาเป็ น
เกษตรแบบสมั ยใหม่ เกษตรกรสามารถก้า วขึ้ นมาเป็ น ผู้ ประกอบการได้ ด้วยตนเอง สามารถยกระดั บ
คุณภาพชีวิตของตนเองได้โดยการรู้จักพึ่งพาตัวเอง ใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยพัฒนาการเกษตรให้ก้าวหน้า
มากขึ้น และในปั จจุ บันประเทศยั ง ต้ องเผชิ ญกั บสภาวะวิ กฤติ ทางเศรษฐกิ จ จึงต้องให้ ความสํา คั ญกั บ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพราะจะเป็นแนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2560)
การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม
เพื่อขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความครอบคลุมมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
สําหรับกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม โดยดําเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมสังคมผู้ประกอบการเพื่ อ
ส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผลิตได้แ ละขายเป็ น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั ง คม
แห่งชาติ, 2560)
ภาคเกษตรกรรมของไทยเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเกษตรกร
ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตร ปัญหาจากภัยธรรมชาติ ปัญหาเศรษฐกิจ รวมทั้งผลผลิตมีจํานวนมาก
เกินความต้องการของผู้บริโภค ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ําลง จนทําให้เกษตรกรมีภาระหนี้สิน ดังนั้น
เกษตรกรควรมีวิธีการแก้ปัญหา ข้อบกพร่องและความไร้ประสิทธิภาพของเทคนิคในการเปลี่ยนแปลงของ
การดําเนินการแบบเดิม การวางแผนให้มีประสิทธิภาพ ค้นหาเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ให้มีความก้าวหน้ า
ทางด้านต่าง ๆ ให้มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเด็นดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์
4.0 คื อ การยกระดั บ คุ ณ ภาพของกลุ่ ม SMEs การเกษตรต้ อ งเปลี่ ย นจากการเกษตรแบบดั้ ง เดิ ม
ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ เน้นการบริหารจัดการและใช้เทคโนโลยีหรือ Smart Farming นําไปสู่การเป็น
เกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2560)
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วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง ตําบลชุมตาบง อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
เกิดจากการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทอผ้าไหมแต่ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ําทําให้
มีรายได้ไม่เพียงพอเลี้ยงครอบครัว จนได้มีการศึกษาค้นคว้าจากผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานภาครัฐ ว่าโปรตีน
ไหมมีประโยชน์ต่อผิวพรรณมนุษย์ ที่ช่วยทําให้ผิวเนียนนุ่ม ชุ่มชื่น เกษตรกรจึงหันมาทําผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากโปรตีนไหมเพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้ง เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางโดยได้รับการส่งเสริม BEDO ได้เข้า
มาให้ ง บประมาณสนั บ สนุ น ชุ ม ชนเพื่ อ จั ด ซื้ อ วั ส ดุ แ ละอุ ป กรณ์ สํ า หรั บ การเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการผลิ ต
ตลอดจนสนับสนุนให้ปรับปรุงสถานที่ในการผลิตเครื่องสําอางให้เป็นไปตามมาตรฐานแต่ก็ประสบปัญหา
ด้านการตลาด การกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค และการโฆษณาแบรนด์สินค้า ที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันมาก
นักในกลุ่มผู้บริโภคที่ชอบความสวยงามภายในประเทศไทย หรือกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นวัยรุ่น
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและช่องทางการตลาดที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญซึ่ง
จะทําให้กลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชนได้มีแนวทางในการประกอบการที่เหมาะสม ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ต้องการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเชิงกลยุทธ์ของ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง
เพื่อนําข้อมูลที่ได้นําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง ตําบล
ชุมตาบง อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
2. เพื่อนําเสนอกลยุ ทธ์การดําเนิ นงานของวิ สาหกิ จชุ มชนกลุ่ม ทอผ้า ไหมบ้านชุม ตาบง ตํา บล
ชุมตาบง อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 – เดือนมีนาคม 2561
กลุ่มเป้าหมาย
ประธาน รองประธาน และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง ตําบลชุมตา
บง อําเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
Interview) และการศึกษาจากเอกสาร ตําราที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์ที่
ผู้ วิจัยสร้ างและพั ฒ นาขึ้ นจากการสั ง เคราะห์ ข้อ มู ล และแนวคิ ดทฤษฎี ตลอดจนงานวิ จัย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับสถานะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
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ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับข้อมูลการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง
ซึ่งประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง, การบริหารจัดการ
ของกลุ่ม, ข้อมูลผลิตภัณฑ์, ข้อมูลด้านนวัตกรรม, ข้อมูลด้านการตลาด, ข้อมูลด้านการดําเนินงาน, ข้อมูล
ด้านงบประมาณ, ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 “เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมการดําเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบงฯ” เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิดที่
สัมภาษณ์สมาชิก และดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจุลภาคหรือบริบทภายในองค์กรโดยใช้แบบจําลอง
4’M และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงมหภาคหรือสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจโดยใช้แบบจําลอง PEST
Analysis สรุปออกมาเป็ นประเด็ นสํ าคั ญๆ ตามปรากฏการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นจริง และประเมิ นปั จจั ยภายใน
และปัจจัยภายนอกด้วยเทคนิค GE Matrix และ SWOT Analysis
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 “การพัฒนากลยุทธ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ทอผ้าไหมบ้านชุมตาบงฯ” โดยใช้เทคนิค TOWS Matrix สําหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 2 ตอน ผู้วิจัย
ได้นําเสนอในรูปตาราง และแผนภาพประกอบคําอธิบาย
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
1. ผลการศึกษาศักยภาพการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง
1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจุลภาคหรือบริบทภายใน (4’M)
จุดแข็ง
จุดอ่อน
- สมาชิกมีความเชี่ยวชาญในการสรรหาวัตถุดิบ
- สมาชิกไม่มีความรู้ด้านการจัดการและการตลาด
- สมาชิกมีความสามัคคี
ต้องใช้บุคลากรภายนอกเข้ามาบริหาร
- สมาชิกมีความสามารถในการผลิต
- สมาชิกส่วนมากจะมีอายุมาก
- สมาชิกมีความรู้ในวัตถุดิบท้องถิ่น
- สมาชิกไม่มีความรู้ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่
- ดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - อุปกรณ์เครื่องมือยังไม่ทันสมัย
- เป็นวัตถุดิบธรรมชาติที่ทําจากโปรตีนไหม
- ขาดอุป กรณ์ เครื่ อ งจั ก รขนาดใหญ่ ใ นการผลิ ต
- วัตถุดิบหาได้ในชุมชน
สินค้า
- ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
- มีการบริหารจัดการด้านวัตถุดิบ
- ผลิตภัณฑ์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์
- มีเงินในการลงทุน
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1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงมหภาคหรือบริบทภายนอก (PEST Analysis)
โอกาส
อุปสรรค
- แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ - ภาคครั ว เรื อ นในประเทศไทยยั ง มี ค วา ม
ที่12 ว่าด้วยการส่ง เสริมพั ฒนาวิ สาหกิ จชุ ม ชน เปราะบางจากภาระหนี้ สิน อยู่ ในระดั บ สู ง เมื่ อ
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้มั่นคงสู่ไทยแลนด์ยุค 4.0 เทียบกับรายได้ภาคครัวเรือน
- คาดการณ์มูลค่าการส่งออกจะมีการเจริญเติบโต - สังคมไทยสมัยใหม่มองว่าผ้าไหมไม่ทันสมัย
7% ซึ่งดีที่สุดในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา
- คู่แข่งขันเกี่ยวกับเครื่องสําอางค์และเวชภั ณฑ์ มี
- มีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาให้การ จํานวนมาก
สนับสนุนงบประมาณ
- ผู้ ค นนิ ย มผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากธรรมชาติ ป ราศจาก
สารเคมี
- เครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิตทันสมัยมากขึ้น
- อุ ปกรณ์ อํ า นวยความสะดวก ได้ แ ก่ โทรทั ศ น์
โน้ตบุ๊ก สื่อโซเชียลต่าง ๆ ใช้ในการหาข้อมูลและ
ทําการตลาด
1.3 ผลการวิเคราะห์คุณค่าโดยรวมของผลิตภัณฑ์ พบว่า สินค้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า
ไหมบ้านชุมตาบง ในตําแหน่ง Same for Less คุณภาพดีพอควร ราคาปานกลาง
1.4 ผลการประเมิ น ปั จ จั ย ภายในและภายนอก (Internal External Matrix) แบบวิ ธี GE
Matrix พบว่าความเข้มแข็งในการดําเนินธุรกิจอยู่ในช่องที่1 แสดงว่าสินค้าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหม
บ้านชุมตาบง มีความเจริญเติบโตและควรขยายการลงทุนเพิ่มได้
2. การนําเสนอกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง
(Tows Analysis)
SO : พั ฒ นาช่ อ งทางการจั ด จํ า หน่ า ยผ่ า นระบบ WO : ส่งเสริมให้สมาชิกองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมใน
ออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น
การเพิ่ ม ทั ก ษะความรู้ ด้ า นสื่ อ ออนไลน์ และ
พั ฒ นายกระดั บ สิ น ค้ า ให้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก ของ เครื่องมืออุปกรณ์ electronic ที่ทันสมัย
นานาชาติสําหรับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์เครื่องสําอาง
เพิ่ ม อุ ป กรณ์ อุ ป กรณ์ เครื่ อ งจั ก รที่ ทัน สมั ย
จากประเทศไทย
เพื่อใช้ในการผลิต
ST : ศึกษาพฤติกรรมความต้องการของผู้บริ โภค WT : พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ด้ า น
สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ พัฒนาลวดลายผ้าไหมให้เป็น เทคโนโลยี แ ละเครื่ อ งมื อ สมั ย ใหม่ ม ากขึ้ น เพิ่ ม
เอกลั ก ษณ์ แ ละทั น สมั ย ตามเทรนแฟชั่ น ในโลก ทักษะทางด้านการตลาดให้แก่สมาชิก
ปัจจุบัน
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อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระชับ และข้อเสนอแนะ
1. ผลการศึกษาศักยภาพการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง พบว่า
ปัจจัยภายในบุคลากรมีความสามารถและมีความสามัคคี วัตถุดิบในการผลิตที่มีคุณภาพ ส่งผลให้สินค้า
ผลิตภัณฑ์ ได้รับความนิ ยมจากลูกค้า และมีรางวัลการันตีใน OTOP ระดับสาม, สี่และห้าดาวอีกทั้ ง ยังมี
รางวัลการันตีคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จากสถานบันอื่น ๆ อีกมากมาย การบริหารงานง่ายไม่ซับซ้อนโดย
น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินกิจการ มีสภาพคล่องทางการเงินสูงไม่มีหนี้ สิน
และในด้ า นจุ ด อ่อ นพบว่ า บุ ค ลากรยั ง ขาดองค์ ค วามรู้ เกี่ ยวกั บการบริ หารจั ดการ การตลาด อุ ป กรณ์
เทคโนโลยี สมั ยใหม่ ขาดแคลนเครื่องจั กรขนาดใหญ่ ในการผลิ ต ที่ครบครั น และด้านโอกาสพบว่ า ทาง
ภาครัฐมีนโยบายการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจ
เพื่อสังคม เพื่อขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความครอบคลุมมากขึ้น เป็นการสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิ จ สํ า หรั บกลุ่ ม ต่ า ง ๆ ในสั ง คม โดยดํ า เนิ น การควบคู่ ไ ปกั บการพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม สั ง คม
ผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผลิตได้และขายเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บที่ 12 และด้ า นอุ ป สรรคพบว่ า ผลิ ตภั ณ ฑ์ ข องวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนกลุ่ ม ทอผ้ า ไหมบ้ า นชุ ม ตาบง ที่ มี
ความสําคัญมากในการขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนคือเครื่องสําอางและเวชภัณฑ์ที่ในปัจจุบันมีคู่แข่งขันทางการ
ตลาดที่มากมายทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งในด้านของผ้าไหมต้องเจอกับสมัยนิยมของโลกยุคใหม่ ที่มี
การเปลี่ยนเปลี่ยนที่รวดเร็วตลอดเวลาส่งผลให้สินค้าล้าสมัย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วรรณา โชค
บันดาลสุข (2558) ผ้าทอพื้นเมืองไทยทรงดําเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า มีปัญหาด้านต้นทุน
การผลิตแพงขึ้น คนสนใจทอผ้าลดลง ผ้ามีคุณภาพไม่ค่อยได้มาตรฐาน มีการแปรรูปน้อยไม่มีเอกลักษณ์
เฉพาะ ขาดคนที่มีความรู้และฝีมือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ขาดการประชาสัมพันธ์ การกระจายสินค้าน้อย
ไม่มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีพื้นบ้าน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกุลชลี พวงเพ็ชร์ และคณะ(2559) เรื่องแนวทางการพัฒนาด้านการตลาดของวิสาหกิจชุมชน
กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนไร่ สานฝั น พบว่าการจัดการตลาดของวิสาหกิ จชุมชนไร่สานฝั นมี ปัญหาการ
จัดการตลาดได้แก่ บรรจุภัณฑ์ ฉลาก และตราสินค้า ยังไม่เหมาะสม ไม่มีการระบุราคาสินค้าให้ลูกค้า
รับทราบ การตั้งราคายังไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีการส่งเสริมการตลาดน้อยและไม่ต่อเนื่อง
2. การนําเสนอกลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมบ้านชุมตาบง
พบว่า กลยุ ทธ์ SO ได้ แ ก่ พั ฒนาช่ อ งทางการจัดจํ าหน่ า ยผ่ า นระบบออนไลน์ ให้ม ากยิ่ ง ขึ้ นและพั ฒ นา
ยกระดั บสิ นค้ า ให้ เ ป็ นที่ รู้ จั กของนานาชาติ สํา หรั บผลิ ต ภั ณฑ์ เวชภั ณ ฑ์ เครื่ อ งสํา อางจากประเทศไทย
กลยุทธ์ WO ได้แก่ ส่งเสริมให้สมาชิกองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมในการเพิ่มทักษะความรู้ด้านสื่อออนไลน์
และเครื่องมืออุปกรณ์ electronic ที่ทันสมัย เพิ่มอุปกรณ์เครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการผลิต กลยุทธ์
ST ได้แก่ ศึกษาพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภค สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ พัฒนาลวดลายผ้าไหมให้เป็น
เอกลักษณ์และทันสมัยตามเทรนแฟชั่นในโลกปัจจุบัน และกลยุทธ์ WT ได้แก่ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือสมัยใหม่มากขึ้นเพิ่มทักษะทางด้านการตลาดให้แก่สมาชิก สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เสาวณี จุลิรัชนีกร (2557) โอกาสและศักยภาพทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์กะปิ ผง
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ของกลุ่ม OTOP เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการผลิต
กะปิผง พบว่ามีความพร้อมของวัตถุดิบ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่มีการทําประมง และมีกระบวนการผลิตที่
พิถีพิถัน มีความสะอาดไม่เจือปนด้วยวัสดุอย่างอื่น ผู้ผลิตมีประสบการณ์ความชํานาญทําให้กะปิที่ผลิตได้
คุณภาพ เมื่อนํามาแปรสภาพเป็นกะปิผงกจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของลูกค้าเป้าหมายที่
เป็นคนไทยทั้งในและต่างประเทศ การแข่งขันในตลาดมีน้อยและหน่วยงานของรัฐพร้อมในการสนับสนุน
ด้ า นเทคโนโลยี แ ละจั ด หาแหล่ ง เงิ น ทุ น นอกจากนี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ เบญจวรรณ บวรกุ ลภา (2555)
การพัฒนากลยุทธ์ ตลาดผลิ ตภั ณฑ์ เครื่องเบญจรงค์ กรณีศึกษา หมู่บ้านเบญจรงค์ ด้านพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อ เลือกซื้อเพราะพอใจในลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์ ด้านความพึงพอใจต่อ
ส่ วนประสมทางการตลาด พบว่ า มี ค วามพึ ง พอใจมากในเรื่ อ ง ราคา สถานที่ การส่ ง เสริ ม การตลาด
และพอใจมากที่สุดในด้านผลิตภัณฑ์ การพัฒนากลยุ ทธ์ตลาดผลิตภัณฑ์ เครื่องเบญจรงค์ พบว่า พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย และพัฒนาความสวยงามและการออกแบบเพื่อเหมาะกับเป็นของขวั ญ
ทั่วไปและแนวคิดตามเทศกาลต่าง ๆ ควรกําหนดกลยุทธ์ หลายระดับราคา นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ควรมี
การพัฒนาให้เหมาะสมและปลอดภัยในระหว่างขนส่ง และควรมีการจัดทําโฆษณาเว็บไซค์กับกลุ่ม ทั วร์
นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ เพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มกําลังการซื้อ จัดพิพิธภัณฑ์เครื่องเบญจรงค์
ส่งเสริมภาพลั กษณ์แ ละคงรั กษาเอกลั กษณ์ เครื่ อ งเบญจรงค์ นอกจากนี้ ยังสอดคล้ องกั บ วรรณา โชค
บันดาลสุข (2558) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคผ้าทอพื้นเมืองไทยทรงดําและเพื่อพัฒนากลยุทธ์การแข่งขัน
ที่เหมาะสม ผลการวิจัยพบว่า มีปัญหาด้านต้นทุนการผลิตแพงขึ้น คนสนใจทอผ้าลดลง ผ้ามีคุณภาพไม่
ค่อยได้ ม าตรฐาน มีการ แปรรูปน้ อยไม่มี เอกลั กษณ์ เฉพาะ ขาดคนที่มี ความรู้ แ ละฝี มือในการแปรรู ป
ผลิตภัณฑ์ ปัญหาด้านการตลาดพบว่าขาดการ ประชาสัมพันธ์ การกระจายสินค้ามีน้อย ไม่มีการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีพื้นบ้าน ปัจจัยแห่งความสําเร็จพบว่าช่างทอรุ่ นเก่า
ถ่ายทอดความรู้สู่ช่างทอรุ่นใหม่ที่สนใจ ใช้นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการย้อมผ้า มีวัฒนธรรมผูกโยง
กับผ้าไทยทรงดําในพิธีกรรมต่าง ๆ และมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ใช้กระบวนการกลุ่มกลยุทธ์การแข่งขันที่
เหมาะสมสําหรับผ้าทอพื้นเมืองไทยทรงดํา คือ สร้างคุณค่าของผ้าโดยเน้นว่าเป็นผ้าทอมือและเป็ นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สร้างช่างทอรุ่นใหม่ปลูกจิตสํานึก สืบสานอนุรักษ์สร้างตราสินค้าในผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นเป็น
เอกลั ก ษณ์ มุ่ ง เน้ น ขายตลาดเฉพาะ สร้ า งเครื อ ข่ า ยด้ า นการผลิ ต และการตลาด หน่ ว ยงานภาครั ฐ
และสถาบันการศึกษาช่วยส่งเสริมสนับสนุน
ข้อเสนอแนะ ในการศึกษาครั้งต่อไปผู้ที่ทําการศึกษาควรเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก
เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ และ พัฒนาให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้น
ประโยชน์ที่ได้รับ
ผู้ประกอบการสามารถนําผลวิจัยที่ ได้จากกการวิเคราะห์กลยุทธ์ต่าง ๆ ไปปรับใช้กับธุรกิ จของ
ตนเอง เพื่อทําให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาองค์ความรู้กลุ่มอาชีพของตนเอง เพื่อเป็น
แนวทางต่าง ๆ ในการดําเนินธุรกิจได้
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วัฒนธรรมที่ ล้ําค่า ซึ่งบรรพบุ รุษชาวไทยทรงดํ า ได้ถ่ายทอดจากรุ่น สู่ รุ่นหลายช่วงอายุ คน
(ปริญญาโท). มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
มานพ ชุ่มอุ่น. (2553). การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนในผลิตภัณฑ์ ผ้าฝ้ ายทอมือ กลุ่มผ้ า
ฝ้ า ยทอมื อ บ้ า นดอนหลวง ตํ า บลแม่ แ รง อํ า เภอ ป่ า ซาง จั ง หวั ด ลํ า พู น (ปริ ญ ญาโท).
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่.
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
สุ วิ ทย์ เม ษิ นทรี ย์ . ( 2 5 6 0 , 0 8 กุ ม พ า พั นธ์ ) . ไ ท ย แล น ด์ 4 .0 . โ พ สทู เด ย์ . สื บค้ น จ า ก
https://www.posttoday.com/politic/report/479877
สํ านั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ชาติ . (2560, 02 กุ มพาพั นธ์ ). แผนพั ฒ นา
เ ศร ษฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม แห่ งช า ติ ฉ บั บที่ 12 (พ. ศ. 2560-2564), น .5 . สื บค้ น จ า ก
http://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=6420
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กระบวนการสร้างความเปลี่ยนแปลงของชุมชนข้าวเม่าผ่านกลไก
การมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ

จารินี ม้าแก้ว1
สรรเพชร เพียรจัด2
บทคัดย่อ
กระบวนการสร้างความเปลี่ยนแปลงของชุมชนข้าวเม่าผ่านกลไกการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ
เป็นกระบวนการวิจัยแบบบูรณาการที่มีแผนปฏิ บัติการในการร่วมกันพัฒนาพื้นที่ ชุมชนข้าวเม่าอํ า เภอ
นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ
และภาคชุมชน ใช้การสร้างแรงจูงใจ การสร้างความตระหนัก เพื่อให้คนในชุมชนเห็นความสําคัญและแบ่ง
เวลามาเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาต่ า ง ๆ ร่ ว มกั น ผลความเปลี่ ย นแปลงกั บ ชุ ม ชนพบว่ า 1) ชุ ม ชนมี ค วามรู้
(Knowledge) ถึงความสําคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดําเนินการเพื่อการ
จัดเก็บข้อมูลของชุม ชนตนเอง 2) การมีส่วนร่วม พบว่า ชาวบ้านรับรู้ ยินดีและดี ใจที่มี หน่ วยงานจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการได้ เข้ามาช่วยสนับสนุนในด้านต่าง ๆ โดยแกนนําให้ความร่วมมือ ช่ วย
ประชาสัมพันธ์ทําให้มีผู้สนใจมาเข้าร่วมจํานวน 133 คน 3) ท่าทีของชุมชน พบว่า ผู้นําในชุมชน ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ มี ท่า ที ที่เห็ นด้ วยโดยแสดงจาก สีหน้า แววตา การพยักหน้า ความกระตือรือร้ น ในการเสนอ
ข้อคิดเห็น แต่มีชาวบ้านบางส่วนยังคงสงวนท่าที นิ่งเฉย ลังเล เนื่องจากอาจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิต
และจํ า หน่ า ยข้ า วเม่ า 4) ด้ านทั ศ นคติ (Attitude) จากการสั ง เกตในการประชุ ม ผู้ เข้ าร่ วมส่ วนใหญ่ มี
ทัศนคติเชิงบวก โดยมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและยกมือสนับสนุนเห็นด้วยที่จะมีกิจกรรมดําเนินการ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบการผลิตข้าวเม่าแบบบูรณาการ 5) การยอมรับปฏิบัติ (Practice) พบว่า
ได้ข้อ สรุ ปแนวทางการดํ า เนิ นงานร่ วมกั น มีการแบ่ง บทบาทหน้า ที่ มีการเสนอให้ ใช้ ห ลั กธรรมในการ
ขับเคลื่อนและแทรกกิจกรรมของโครงการวิจัยเข้าไปในงานบุญประเพณีของชุมชน ซึ่งเบื้องต้นถือได้ว่า
ชุมชนเกิดการยอมรับการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่จะนําไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของชุมชนอย่างยั่งยืน
1
2

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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คําสําคัญ : กระบวนการสร้างความเปลี่ยนแปลง, ชุมชนข้าวเม่า, กลไกการมีส่วนร่วม, บูรณาการ
ที่มาและความสําคัญ
ชุมชนหมู่ บ้า นข้า วเม่า อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัม ย์ ประกอบไปด้ วยหมู่ บ้า น 3 หมู่บ้านคื อ
หมู่บ้านบุตาเวสน์ ตําบลหนองกง และหมู่บ้านโคกว่าน บ้านบุคราม ตําบลหนองโสน ทั้ง 3 ชุมชนมีอาชีพ
ช่ วงหลั ง เก็ บเกี่ ยวคื อ การทํ า ข้ า วเม่ า ซึ่ ง เป็นข้า วเม่ า ที่ มี ค วามสะอาด รสชาติ ดี ส่ ง ขายทั้ ง ในประเทศ
และต่างประเทศ ปัจจุบันการทําข้าวเม่าของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป กลายเป็นอุตสาหกรรมระดับครัวเรือน
แต่ยังคงไว้ซึ่งกระบวนการผลิตที่มาจากฐานภูมิปัญญา มีการตําข้าวเม่าแทบทุกครัวเรือน สร้างรายได้
สร้างเศรษฐกิจที่ดีแก่ชุมชนเป็นอย่างมาก (สรรเพชร เพียรจัด และคณะ, 2560)
ชุมชนข้าวเม่ามีวิถีชีวิตที่แต่ละครัวเรือนต้องตื่นตั้งแต่ 1.00 น. และทําการผลิตข้าวเม่าไปจนถึง
12.00 น. ช่วงบ่ายก็เตรียมการจําหน่ายและแช่ข้าวเปลือกเพื่อผลิตในวันต่อไป แต่ละครัวเรือนจึงไม่มีเวลา
ที่จะมาประกอบอาชีพรวมกลุ่มหรือมาประชุมเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกัน แต่เมื่อชุมชนมีงานบุญ
หรือมีงานศพก็จะพร้อมใจกันหยุดการผลิตข้าวเม่าและมาร่วมกันช่วยงานบุญของชุมชน ปัญหาต่าง ๆ
จากกระบวนการผลิตถูกสั่งสมมานานกว่า 30 ปี คนในชุมชนเริ่มมีปัญหาสุขภาพ หลายหน่วยงานของ
ภาครั ฐ พยายามเข้ า หาชุ ม ชนเพื่ อ ให้ ค นในชุ ม ชนรวมกลุ่ ม และเข้ า ช่ ว ยเหลื อ แต่ จากวิ ถี ชีวิ ต ที่ แ ต่ ล ะ
ครอบครัวอยู่ ใครอยู่ มันจึ ง ทํา ให้ การรวมกลุ่ มเป็ นไปได้ อ ยาก และการแก้ ไขปั ญหาก็ ไม่ เกิ ดขึ้ น (จาริ นี
ม้าแก้ว และคณะ, 2561)
คณะผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น จึงได้ใช้เทคนิคและกระบวนการ
แบบบูรณาการเข้าปฏิ บัติการในพื้นที่ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุ กภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาควิ ชาการ และภาคชุ มชน ใช้ ก ารสร้ า งแรงจู งใจ การสร้ างความตระหนั ก เพื่ อให้ คนในชุ ม ชนเห็ น
ความสําคัญและแบ่งเวลามาเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน จุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาคือ ร่วมกัน
ค้นหาศักยภาพของชุมชนตนเองเพื่อส่องภาพให้เห็นจุดดีจุดด้อยของชุมชน เมื่อมองเห็นภาพสะท้อนของ
ชุมชนตนเองแล้วก็จะนําไปสู่การวางแผนและลงมือทําให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ เ กิ ด กระบวนการสร้ า งความเปลี่ ย นแปลงของชุ ม ชนข้ า วเม่ า ผ่ า นกลไกการมี ส่ ว นร่ วม
แบบบูรณาการ
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม-พฤษภาคม 2561
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กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ ภาครัฐ ประกอบไปด้วย ส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัด
ในอําเภอ และในตําบล เช่น อําเภอนางรอง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาธารณสุข อบต. พัฒนาชุมชน เป็น
ต้น ภาคเอกชน ประกอบไปด้วย มูลนิธิรากแก้ว ชมรมมัคคุเทศก์จังหวัดบุรีรัมย์ สมาคมท่องเที่ยวจังหวัด
บุรีรัมย์ หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ ภาคชุมชน ประกอบไปด้วย ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 3 หมู่ ผู้นําชุมชน ประธาน
กลุ่มและผู้ผลิตข้าวเม่า ภาควิชาการ ประกอบไปด้วย นักวิจัย คณาจารย์และนักศึกษาชมรมรากแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
1. ขั้ นตอนการเตรี ยมการ โดยทํ า การเตรี ยมบุ ค ลากร คณะทํ า งาน และแผนการดํ า เนิ น การ
เบื้องต้ นเพื่อให้พร้ อมต่ อ การดํ า เนิ นงานลงพื้ นที่ เน้นการบูร ณาการทํ างานและการมีส่วนร่ วมของทุ ก
ภาคส่วน
2. ค้นคว้าแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. ประชุมชี้แจงและทําความเข้าใจ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
4. อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบเครื่องมือ ในประเด็นที่เก็บข้อมูลศักยภาพระบบการผลิตข้าวเม่า
และแบ่งบทบาทหน้าที่ในการดําเนินการเก็บข้อมูลในชุมชน และประชุมกําหนดวันจัดกิจกรรมการเก็บ
ข้อมูลชุมชน โดยเครื่องมือที่จะใช้เก็บข้อมูลเน้นการมีส่วนร่วมในการคิด และลงมือทําเพื่อให้เกิดความ
ตระหนักรู้ปัญหาของชุมชน
5. เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ทีมงานวิจัยร่วมกับแกนนําในชุมชนลงปฏิบัติการสํารวจเก็บข้อมูลด้วย
การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างถึงประเด็นศักยภาพชุมชน ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนใน
การผลิตข้าวเม่า เทคโนโลยีในการผลิตข้าวเม่า ข้อมูลการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปัจจัยความเสี่ยงของ
กลุ่มผู้ผลิตข้าวเม่า โดยขั้นตอนนี้จะมีการดึงภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมสังเกตเป็นระยะ ๆ
6. เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ทีมงานวิจัยเก็บข้อมูลศักยภาพชุมชนจากแบบสอบถามถึงสถานะการใช้
งาน รายได้ ต้นทุน กําไร ใช้เครื่องมือเก็บข้อมูลด้านพลังงาน ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า อุณหภูมิความ
ร้อน และเสียงในโรงเรือน ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มครัวเรือนที่ผลิตข้าวเม่า
ของทั้ง 3 หมู่บ้าน จํานวน 33 ครัวเรือน กระบวนการนี้บูรณาการการทํางานร่วมกับคณาจารย์แ ละทีม
นักศึกษาจากชมรมรากแก้วและจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกันกับ
แกนนําในชุมชนเข้าเก็บข้อมูลในพื้นที่
7. สังเคราะห์ข้อมูลแบบบูรณาการ เมื่อนักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะมีการจัดเวทีและ
เชิญภาคีเครือข่ายและแกนนําของชุมชนร่วมกันสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เกิดการยอมรับปฏิบัติและหารือ
แผนปฏิบัติร่วมกัน
8. คื นข้ อมู ล ที มนั กวิ จัยคื นข้ อมู ลที่ ผ่า นการสั ง เคราะห์ ก ลั บคื นสู่ ชุม ชนและผู้ มี ส่ว นเกี่ ยวข้ อ ง
โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนและภาคี เป็นการสร้างการยอมรับและเปิดใจคนในชุมชน
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สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
จากการจั ด กิ จ กรรมทํ า ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงกั บ ชุ ม ชนโดยพบว่ า 1) ชุ ม ชนมี ค วามรู้
(Knowledge) ถึงความสําคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นกับชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดําเนินการเพื่อการ
จัดเก็บข้อมูลของชุม ชนตนเอง 2) การมีส่วนร่วม พบว่า ชาวบ้านรับรู้ ยินดีและดี ใจที่มี หน่ วยงานจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการได้เข้ามาช่วยสนับสนุนในด้านต่าง ๆ การจัดกิจกรรมนี้มีชาวบ้านรับรู้จาก
การประชาสั ม พั น ธ์ โ ดยแกนนํ า ให้ ค วามร่ ว มมื อ ช่ ว ยประชาสั ม พั นธ์ ทํา ให้ มี ผู้ ส นใจมาเข้ า ร่ ว มจํ า นวน
133 คน 3) ท่าทีของชุมชน พบว่า ผู้นําในชุมชน ชาวบ้าน ส่วนใหญ่มีท่าทีที่เห็นด้วยโดยแสดงจาก สีหน้า
แววตา การพยักหน้า ความกระตือรือร้นในการเสนอข้อคิดเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนายเกรียงศั กดิ์
แผ้วพลสง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองโสน ให้ข้อคิดถึงความสําคัญของสุขภาพของคนในชุมชน
ความสิ้นเปลื องของพลัง งานและการสูญหายของทรัพ ยากรป่ า ไม้ ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่ เห็ นด้ ว ยแต่ มี
ชาวบ้านบางส่วนยังคงสงวนท่าที นิ่งเฉย ลังเล เนื่องจากอาจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตและจําหน่า ย
ข้าวเม่า 4) ด้านทัศนคติ (Attitude) จากการสังเกตในการประชุม ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิ ง บวก
โดยมี ส่วนร่ วมแสดงความคิ ดเห็ นและยกมื อสนั บสนุ นเห็ นด้ว ยที่ จะมี กิจกรรมดํ า เนินการเกี่ ยวกั บ การ
บริหารจัดการระบบการผลิตข้าวเม่าแบบบูรณาการ แต่มีบางส่วนที่ไม่แสดงความคิดเห็น และสงวนท่าที
นิ่งเฉย และมีบางส่วนปลีกตัวก่อนกิจกรรมจะดําเนินการแล้วเสร็จ 5) การยอมรับปฏิบัติ (Practice) พบว่า
ได้ข้อ สรุ ปแนวทางการดํ า เนิ นงานร่วมกั น มีการแบ่ง บทบาทหน้า ที่ มีการเสนอให้ ใช้ ห ลั กธรรมในการ
ขับเคลื่อนและแทรกกิจกรรมของโครงการวิจัยเข้าไปในงานบุญประเพณีของชุมชน ซึ่งเบื้องต้นถือได้ว่า
ชุมชนเกิดการยอมรับการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ
กระบวนการสร้างความเปลี่ยนแปลงของชุมชนข้าวเม่าผ่านกลไกการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ
แสดงได้ดังนี้
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อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระชับและข้อเสนอแนะ
จากกระบวนการสร้ างความเปลี่ ย นแปลงของชุ ม ชนผ่ า นกลไกการมี ส่ วนร่ วมแบบบู ร ณาการ
พบว่า ทุนทางสังคม ทั้งทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ทุนบุคคล ทุนเครือข่ายและทุนกลุ่ม
เครือญาติ ที่มีอยู่ในชุมชนส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เพราะชุมชนได้ใช้ทุนทางสังคมมาเป็นพื้นฐาน
ในการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับชุมชน และปัจจัยที่สําคัญคือ การมีส่วนร่วมของผู้คนในชุมชน
และภาคีเครือข่ายทําให้เกิดการมีจิตสํานึกสาธารณะที่ทําให้ชุมชนสามารถสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ขึ้นมาได้ สอดคล้องกั บงานวิ จัยของ อําภา จันทรากาศ (2543) ในการดําเนิ นกิ จกรรมใด ๆ ในชุ ม ชน
สามารถสร้างอํานาจต่อรองกับภายนอกหากชุมชนมีความเข้มแข็งและมีกลไกดึงภาคีจากภายนอกเข้ามามี
ส่วนร่วม และสอดคล้องกั บงานวิ จัยของ มานิตย์ สิงห์ทองชั ย (2557) ที่สามารถบริหารจั ดการตํ า บล
พัฒนาศักยภาพของแกนนําและคนในชุมชน ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ โดยมีอาสาสมัครที่มีจิตอาสา
ในชุมชนร่วมช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนชุมชนข้าวเม่าให้คนในชุมชนลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลง
นอกจากการสร้างความตระหนักรู้แล้วการสร้างความเข้มแข็งด้วยการพัฒนาอาชีพการผลิตข้าวเม่าของคน
ในชุมชนให้มีรายได้ที่มั่นคงและมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมแล้วยังทําให้เกิดแผนบูรณาการที่ภาคี
เครือข่ายและแกนนําในชุมชนมองเป็นเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวี วัชระเกียรติ
ศักดิ์ (2559) พบว่า แนวทางและการดําเนินการส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน
โดยการพัฒนากลุ่มอาชีพต้องสร้างจากภายใน และภายนอกชุมชน ตามปัจจัยแห่งความสําเร็จ คือ ความรู้
การยอมรับ ศักดิ์ศรีที่เท่าเทียมของภาคีสมาชิก และการมีชุมชนเป้าหมายเป็นศูนย์กลางของการสร้าง
ความเข้มแข็ง
การจัดการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาตนเองทําให้คนในชุมชนเกิดความร่วมไม้ร่วมมือใน
ทิศทางที่ดี การใช้กิจกรรมแบบมีส่วนร่วมให้เห็นปัญหาเดียวกันทําให้ชุมชนเกิดการตื่นตัว ร่วมกันคิดค้น
หาทางออกให้กับตนเองและให้กับชุมชน ท่าทีของชุมชน พบว่าทุกคนเริ่มเกิดอาการสีหน้าวิตกกังวลใน
สถานการณ์ของปัญหาชุมชน และเริ่มมีการแสดงความคิดในมุมมองต่าง ๆ ให้กับที่ประชุม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สําราญ จูช่วย (2555) พบว่า วิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน มีวิถีชีวิต
ด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับดี เนื่องจากมีวิถีชีวิตด้านสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ด้านวัฒนธรรมที่มั่นคง
และยั่งยื น สอดคล้อ งกั บงานวิ จัยของ อํานวยพร ใหญ่ยิ่ง (2554) พบว่า การเอาใจใส่แ บบญาติ พี่ น้อ ง
การพึ่งพาช่วยเหลือ รวมถึงวัฒนธรรมการให้ที่บ้านร่องเย็น การร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกิจกรรมของ
ชุมชน ทําให้ชุมชนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่น่าสนใจขึ้นมาได้
ข้อเสนอแนะในการกําหนดแผนแบบบูรณาการให้กับชุมชนข้าวเม่าเพื่ อการแก้ไขปั ญหาอย่ า ง
ยั่ ง ยื น เป็ นการกํ า หนดแนวนโยบายในการปฏิ บั ติร่ ว มกั น โดยใช้ ก ระบวนการมี ส่ วนร่ วมทั้ ง ภายนอก
และภายใน โดยมีเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันคือ Green Clean Quality สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญ
จันทร์ สังข์แก้ว (2551) พบว่า การส่งเสริมการตลาดที่เน้นการประชาสัมพันธ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์
และประหยัด การผลิตต้องเน้นพึ่งธรรมชาติให้มากที่สุด ลดการใช้สารเคมีหรือไม่ใช้สารเคมีเลย การผลิต
ต้องมีมาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
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ประโยชน์ที่ได้รับ
1. คนในชุมชนบ้านข้าวเม่า เกิดความตระหนั กรู้และเกิ ดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน
2. เกิดอาสาสมัครชุมชนที่มีความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และการยอมรับปฏิ บัติ
(Practice) ในการจัดการปัญหาของชุมชนตนเอง
3. เกิดความสั มพั นธ์ ของครอบครั วและชุม ชนในการร่ วมกั นแก้ ไขปั ญหาของชุมชนที่ เกิ ด จาก
กระบวนการผลิตเหมือนกัน ซึ่งเป็นฐานที่ทําให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและเป็นสุข
4. เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่าย
5. เกิดการทํางานเชิงบูรณาการโดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของชุมชน
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ชุม ชนริ ม คลอง บางกอกน้ อ ยตอนบน จั งหวั ดนนทบุ รี กั บแนวคิ ดปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง. รายงานการวิจัย. วิทยาลัยราชพฤกษ์.
อํานวยพร ใหญ่ยิ่ง. (2554). การศึกษาชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเกษตรกรเชิงนิเวศตาม
แนวพระราชดํ า ริ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง : กรณี ศึ ก ษาบ้ า นร่ อ งเย็ น . รายงานผลกการวิ จั ย .
มหาวิทยาลัยแม่โจ้.
อํ า ภา จั น ทรากาศ. (2543). ทุ น ทางสั ง คมที่ ส่ ง ผลต่ อ ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน. เชี ย งใหม่ :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
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แผนนโยบายสาธารณะสู่การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สรรเพชร เพียรจัด1
จารินี ม้าแก้ว2, ธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์3
ชมพู อิสริยาวัฒน์4, สมยงค์ โสมอินทร์4
บทคัดย่อ
แผนนโยบายสาธารณะสู่ ก ารจั ด การภู มิ ปัญญาสมุ น ไพรพื้ น ถิ่ น ในภาคตะวั นออกเฉี ย งเหนื อ
เป็นชุดโครงการวิจัยที่ดําเนินการศึกษาศักยภาพและทุนทางสังคมกับการจัดการตนเองในการจัดการภูมิ
ปัญญาสมุนไพรพื้นถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการศึกษาในพื้นที่ภาค
ตะวั นออกเฉี ยงเหนื อ แล้ ว นํ ามาจั ด การภู มิ ปั ญญาสมุ นไพรพื้ น ถิ่ น ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ พร้ อ ม
ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้นําชุมชน ผู้นําระดับตําบล ตัวแทนจากอบต./อปท. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สุดท้ายจัดทําแผนนโยบายสาธารณะสู่การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
นําเสนอให้กับ อบต./อบท. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มเป้าหมายคือ อาสาสมัครเกษตรกรในชุมชน
10 ชุมชน จาก 5 อบต.ในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่าแผนนโยบายสาธารณะ
ที่ได้มีดังนี้ 1) การกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจน 2) ด้านการแปรรูปควรคํานึงถึงสุขภาพ อาหารปลอดภั ย
โภชนาการมีมาตรฐานรับรอง 3) การรวมกลุ่มกันในชุมชนเครือข่าย 4) เกิดศูนย์การเรียนรู้ 5) วางแผน
หน่วยงานภาคี 6) ติดตามเกษตรกรพื้ นที่ ในกลุ่มพู ดคุ ย ติดตามผล และนําไปเพิ่ มมู ลค่า ตามศั ก ยภาพ
7) ปรั บ เปลี่ ย นแนวคิ ด 8) ทบทวน ใช้ กั บ ที่ อื่ น จะมี ผ ลเหมื อ นกั น หรื อ แตกต่ า งกั น หรื อ ไม่ 9) การ
ประชาสั มพันธ์ 10) เรี ยนรู้ ศึก ษาชุ มชนในจั ง หวั ดผ่ า นสื่ อออนไลน์ 11) การประสานงานผู้ นํา เกษตร
ปรับตัวอยู่เสมอ 12) ประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่าง ๆ 13) คํานึงถึงสุขภาพคนทํา 14) ระเบิด 15) ใช้เรื่อง
จิตการรักษาธรรมชาติการกิน จิตศึกษาผลปัญหาการจิตปัญญาศึกษากระบวนการจิตวิทยาปัญญาศึกษา
ใช้ จิ ต นิ ย าม วิ ธี ทํ า การกิ น สมุ น ไพรทุ ก เช้ า เย็ น ขยายผล เชิ ญ ชวนขยายผลคนอื่ น ต่ อ ไป 16) ขยาย
1

สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2
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กระบวนการวิธีการในพื้นที่อื่นให้เกิดความรู้ และที่สําคัญต้องศรัทธาเกษตรอินทรีย์ ขยายต่อแบบจิตอาสา
17) ใช้เครื่องมือวิจัยขับเคลื่อน 18) สร้างอัตลักษณ์ในชุมชนขึ้น 19) มีหัวหน้าหรือกลุ่มแกนนํา 20) เรียนรู้
หลักเศรษฐกิจพอเพียงนําสู่การปฏิบัติ เกษตรอินทรีย์เป็นทางรอด 21) ต้องเป็นเกษตรยั่งยืน
คําสําคัญ : แผนนโยบายสาธารณะ, การจัดการภูมิปัญญา, สมุนไพรพื้นถิ่น, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มาและความสําคัญ
ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นจากสารพิษกําจัดศัตรูพืชเป็นปัญหาใหญ่มากสําหรับสังคมไทยทั้งที่ เป็น
เกษตรกรและประชาชนทั่วไปในสังคมไทย ดังข้อมูลเมื่อปี 2541 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า
มีเกษตรกรที่ผลการตรวจเลื อ ดอยู่ ในเกณฑ์ ไม่ ปลอดภั ยและเสี่ ยงต่ อ การเกิ ดพิษ อั น เนื่ อ งมาจาการใช้
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชเป็นจํานวนถึง 77,789 คน จากจํานวนเกษตรกรที่ตรวจเลือด 369,573 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 21 ของเกษตรกรทั้งหมด และข้อมูลเมื่อปี 2552 ของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุขพบว่ามีจํานวนผู้ป่วยที่ได้รับพิษ จากสารกําจัดศัตรูพืชจํานวน 1,520 ราย โดยพบ
มากที่สุดในกลุ่มอายุ 35-44 ปี (22.43%) และรองลงมาคือ 45-54 ปี (17.76%) และต่ําสุดคือ 25-34 ปี
(16.12%) ฐานข้อมูลผู้ป่วยจากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีรายงานโรคพิษสารกําจัดศัตรูพืชถึง
8,546 รายในปี 2550 ซึ่งมากกว่ารายงานของสํานักระบาดวิทยาถึง 6 เท่า (วิฑูรย์ เลี่ยนจํารูญ, 2553)
และจากงานวิจัยเรื่องการถ่า ยทอดเทคโนโลยี เครื่ องสกั ดสารป้องกั นและกําจั ดศัตรู พืชโดยใช้พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ ตําบลกลันทา อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ในชุมชนมีสมุนไพรหลายชนิดสามารถนํามา
ทําเป็นสารสกัดไล่แมลงศั ตรูพืชได้ชุมชนได้ร่วมกันคิ ดและออกแบบคู่มือการใช้ สมุนไพรในการป้ องกั น
และกําจัดศัตรูพืชตามแต่ละศัตรูพืชที่พบเจอในชุมชนของตนเองสามารถสร้างความตระหนักให้กับคนใน
ชุมชนโดยคนในชุมชนเริ่มเกิดความตื่นตัวและหันมาใช้สารชีวภาพในการกําจัดศัตรูพืชมากขึ้น ส่งผลให้คน
ในชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นสิ่งแวดล้อมโดยรวมของชุมชนดีขึ้น (จารินี ม้าแก้วและคณะ, 2553)
พื้ นที่ 10 ชุ ม ชน จาก 5 อบต. สํ า หรั บโครงการวิ จัยนี้ พบสภาพพื้ นที่ เ ป็ นที่ ลุ่ม สลั บกั บ ที่ ด อน
ลักษณะของดินที่พบ มีหลากหลายชนิด เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินทราย ดินดาน ส่งผลให้ศักยภาพของ
ดินทางการเกษตรส่ วนใหญ่ อยู่ ในเกณฑ์ ค่ อนข้ างต่ํา จึงเป็นที่ มาของเกษตรกรที่ จะพยายามใช้ ปุ๋ ย เคมี
เพื่อเพิ่มผลผลิตพบสภาพปัญหาที่คล้ายคลึงกันคือ เกษตรมีความต้องการทําเกษตรอินทรีย์ แต่ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในการใช้สมุนไพรในการป้องกันและกําจัดศัตรูพืช ในบางพื้นที่พบการใช้สารเคมีในการ
กําจัดศัตรูพืชในช่วงที่พืชอยู่ในระยะต้นอ่อน ทั้งนี้เนื่องจากสูตรสมุนไพรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่สามารถกําจัด
ศัตรูพืชได้ ทําให้พืชผักเกิดความเสียหาย จากข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพ การจัดการระดับตําบล 5 ด้าน
ด้วยวิธีการเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน (RECAP) และพัฒนาระบบข้อมูลตําบล (TCNAP) พบปัญหา
สุขภาพกับเยาวชนและคนวัยทํางานส่วนใหญ่มีความเสี่ยงจากการใช้สารเคมี ผู้สูงอายุพบการเจ็บป่วยจาก
โรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เป็นต้น และผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มีพฤติกรรม
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เสี่ยงในการดูแลตนเอง ไม่ไปรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สาเหตุหนึ่งจากปัญหาสุขภาพดังกล่า วคื อ
ปัญหาสารพิษตกค้างในเกษตรกรเนื่องจากเกษตรกรใช้สารเคมีโดยไม่มีการป้องกันตัวเอง การนําสมุนไพร
ที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ โดยเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั บการใช้สมุ นไพรแต่ ละชนิ ดให้
เหมาะสมกับการป้องกันและกําจัดศัตรูพืชในแต่ละช่วงเวลา เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะทําให้
เกษตรกรปลอดภัยจากการใช้สารเคมี จะทําให้เกษตรกรสามารถผลิตพืชผักอินทรีย์ส่งสู่ผู้บริโภคได้อย่างมี
คุณภาพ เป็นการลดต้นทุนให้กับเกษตรกร และส่งผลดีทั้งต่อสุขภาพของเกษตรกร ผู้บริโภค และระบบ
นิเวศน์โดยรวมด้วย
วัตถุประสงค์
เพื่ อสร้ า งแ ผนนโ ยบา ยสาธาร ณะ สู่ กา ร จั ดกา รภู มิ ปั ญญาสมุ นไพร พื้ นถิ่ นใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม-ธันวาคม 2560
กลุ่มเป้าหมาย
อาสาสมั ค รเกษตรกรในชุ ม ชน 10 ชุ ม ชน จาก 5 อบต. ในพื้ นที่ เป้ า หมาย บ้ า นโนนขี้ เกลื อ
อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 77 คน บ้านไพศาล อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 84 คน บ้านชาด
อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 54 คน บ้านหนองผักแว่น อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 87 คน บ้านโสก
นกเต็นพัฒนา อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 80 คน บ้านทุ่งมน อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 58 คน
บ้านหนองยาง อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 79 คน บ้านชาดอํานวย อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 60 คน
บ้านยางนกคู่ อําเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 75 คน บ้านโสกนกเต็น อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 82 คน
จํานวนทั้งหมด 736 คน
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
1. ศึกษาศักยภาพและทุนทางสังคมกับการจัดการตนเองในการจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถิ่น
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. จัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย จัดการภูมิปัญญาสมุนไพร
พื้ น ถิ่ น และการถ่ า ยทอดความรู้ ให้ กั บ ผู้ นํ า ชุ ม ชน ผู้ นํา ระดั บตํ า บล ตั ว แทนจากอบต./อปท. ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
3. จั ดทํ า แผน นโ ย บา ย สาธ าร ณะสู่ ก าร จั ดกา ร ภู มิ ปั ญ ญา สมุ นไพร พื้ นถิ่ นใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
4. นํ า เสนอแผนนโยบา ยสาธารณะสู่ ก ารจั ดการภู มิ ปั ญ ญาสมุ น ไพรพื้ น ถิ่ น ใน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้กับ อบต./อบท. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การศึกษาศักยภาพและทุนทางสังคมกับการจัดการตนเองในการจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถิ่น
และการถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อการทําเกษตรอินทรีย์ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ส่วนใหญ่ทําอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก คิดเป็นร้อยละ 75.14 ลักษณะ
พื้นที่ที่ใช้ทําการเกษตรเป็นพื้นที่ของตนเองทําการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวส่วนใหญ่ปลูกข้าว คิดเป็นร้อยละ
61.52 รองลงมาปลูกมันสําปะหลัง ปลูกอ้อย ปลูกข้าวโพด ปลูกต้นยูคา ปลูกยางพารา ปลูกผักพื้นบ้าน
ต่าง ๆ นอกเหนือจากการทําการเกษตรแล้ว ยังมีการเลี้ยงโค คิดเป็นร้อยละ 85.00
- ข้อมูลด้านการจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถิ่น
จากการสํ า รวจพบว่ า ส่ วนใหญ่ ปฏิ บัติตนในการใช้ สารป้ องกั นและกํ า จั ดศั ตรู พืชเป็ นประจํ า
มีเพียงการทานอาหารว่าง หรือสูบบุหรี่ ระหว่างการฉีด/พ่นสารกําจัดศัตรูพืชที่ไม่ทําเลย ส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นว่าเมื่อใช้สารป้องกันและกําจัดศัตรูพืชแล้วไม่แน่ใจว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นหรือไม่ คิดเป็นร้อยละ 38.86
หลังจากการฉีด/พ่น สารกําจัดศัตรูพืช หรือได้สูดดมกลิ่นของสารกําจัดศัตรูพืชมีอาการ วินเวียนศีร ษะ
อ่อนเพลีย ท้องร่วง ท้องเสีย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้สารกําจัดศัตรูพืช
สมุนไพรพื้ นถิ่ นในการป้ องกั นและกํา จัดศัตรู พืชได้ แ ก่ สะเดา มะกูด ข่า ต้นยูคาลิ ปตัส ฝักคูน ปั ญหา
ศัตรูพืชที่พบในพื้นที่ได้แก่ เพลี้ยไฟ หนอนกอข้าว เพลี้ยแป้ง ปลวกตั๊กแตน ความรู้ด้านสมุนไพรมาจาก
การอบรม คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 44.27 รองลงมาคื อ การศึ ก ษาเองจากแหล่ ง ต่ า ง ๆ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 34.48
สืบทอดจากบรรพบุรุษคิดเป็นร้อยละ 15.90 การทําสมุนไพร โดยการหมักนําไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 40.34 ประสิทธิ ภาพในการใช้ สมุ นไพรป้ องกั นและกํา จั ดศั ตรู พืชได้ ผลมากกว่า 15 วัน
แต่ไม่เกิน 20 วัน คิดเป็นร้อยละ 59.24 จากการวิเคราะห์ข้ อมู ล พบว่า ด้านภูมิปัญญาสมุ นไพรกํ า จั ด
ศัตรูพืช ซึ่งแยกประเด็นดังนี้ ช่วงระยะเวลา 1 ปี สร้างเป้าหมายในการทําการเกษตรอินทรีย์ มีแกนนํา
เกษตรอินทรีย์ ทําและจัดการพื้นที่ของตัวเองก่อนต่อไป เริ่มให้ความรู้แก่คนรอบข้าง มองเห็นปัญหาที่ต้อง
แก้ ผู้นําต้องเริ่มให้การสนับสนุนอย่างจิงจัง ค้นหาสมุนไพรในพื้นที่ของตนเอง ลงมือทําให้เป็นรูปธรรม
ช่ วงระยะเวลา 3 ปี มี การนํา เสนอผลงานเพื่ อขายผลให้ มีแ นวร่วม มี สูตรสมุ นไพร มี โรงเรื อนจั ด เก็ บ
สมุนไพรที่มีคุณภาพ เริ่มมีคนสนใจสมุนไพรมากขึ้น มีแปลงสาธิตภายในหมู่บ้าน การดําเนินการเป็นระบบ
สนุกกับการดําเนินงาน ช่วงระยะเวลา 5 ปี สร้างความมั่นใจให้บุคคลภายนอก ขอใบรับรอง GAP มีการ
จัดการที่ดีมีภาคีร่วมทุกภาคส่วน มีเกษตรอินทรีย์เต็มพื้นที่ มีรายได้ดี ความเป็นอยู่ดีมีสุข ช่วงระยะเวลา
10 ปี หมู่บ้านและสังคมหน้า อยู่ การใช้สารเคมีเริ่มหายไป งบสนับสนุ นเริ่ม เข้ามา มีศูนย์แหล่งเรี ย นรู้
ศึกษาดูงาน มีผลิตภัณฑ์ไล่แมลงเป็นของตัวเอง ทุกคนในชุมชนไม่ต้องไปทํางานต่างจังหวัด มาช่วยผลิต
สมุนไพรใช้จําหน่ายเอง จะมีธนาคารหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน สุขภาพดีทั่วหน้าไม่ต้องไปหาหมอ
- ข้อมูลด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ด้ า นปุ๋ ยอิ นทรี ย์มีวัตถุ ดิบที่ มีในชุ ม ชนสํ า หรั บผลิต ปุ๋ ย อิน ทรี ย์อย่ างเพี ยงพอ ส่ วนด้ า นการนํ า
วัตถุดิบที่ใช้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ คิดเป็นร้อยละ 92.50 ได้แก่ มูลวัว มูลไก่ มูลสุกร
แกลบ ใบไม้ มีความรู้ในการทําปุ๋ยอินทรีย์มาจากการอบรม คิดเป็นร้อยละ 38.29 รองลงมาคือศึกษาเอง
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จากแหล่งต่าง ๆ คิดเป็นร้อยละ 32.46 การสืบทอดจากบรรพบุรุษคิดเป็นร้อยละ 23.43 ประโยชน์จาก
การผลิ ต ปุ๋ ยอิ นทรี ย์ โ ดยการปรั บ ปรุ ง ดิ น คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 50.00 นํ า ไปบํ า รุ ง พื ช คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 41.03
และนํ า ไปจํ า หน่ า ย คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 8.97 รู ปแบบการนํ า ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ ไ ปใช้ ยั ง พื้ น ที่ เ กษตรส่ ว นใหญ่ ใ ช้
แบบหว่าน/โปรย คิดเป็นร้อยละ 51.22 รองลงมาใช้แบบอัดเม็ด คิดเป็นร้อยละ 45.79 หลังจากนํ า ปุ๋ ย
อินทรีย์ไปใช้บํารุงดินทําให้สภาพดินดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 70.65 พบว่าสภาพดินร่วนซุย ร้อยละ 73.80
พบไส้เดือน ร้อยละ 73.30 และได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 67.30 จากการวิเคราะห์ข้อมูลภาพฝันของ
ชุ ม ชนเกษตรอิ น ทรี ย์ ด้ า นการผลิ ต ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ จ ากวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ท างการเกษตรซึ่ ง แยกประเด็ น ดั ง นี้
ช่วงระยะเวลา 1 ปี ลงทุน (มีทุนสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์) ลดการใช้สารเคมีและเพิ่มปุ๋ยอินทรีย์ มีความ
ตั้ งใจและอดทน ศึ ก ษาเรี ยนรู้ ลงมื อ ปฏิ บั ติป รั บ เปลี่ ยนวิ ธี คิ ดและการปฏิ บัติ สุ ข ภาพดี ปลดหนี้ ช่ ว ง
ระยะเวลา 3 ปี มี วั ต ถุ ดิ บสํ า หรั บ การทํ า ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ อ ย่ า งพอเพี ย ง มี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น รายจ่ า ยน้ อ ยลง
ชวนเพื่อนมาดู รวมกลุ่มระดมหุ้น หน่วยงานภาครัฐช่วยสนับสนุน ยกเลิกการใช้เคมีแล้วใช้อินทรีย์อย่าง
จริงจัง ขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์พร้อมปรับปรุงดินด้วยหญ้าแฝก โรงเรียนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ช่วงระยะเวลา
5 ปี จัดตั้งโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจําหน่าย สร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และจําหน่ายปุ๋ยอิ นทรีย์
คนในพื้นที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 50 % ต้องได้ใบรับรอง มีสินค้าอินทรีย์จําหน่ายอย่างเพียงพอ เป็นผู้จําหน่ายขาย
ตรงและส่งปลีก ช่วงระยะเวลา 10 ปี ปลดหนี้ ร่ํารวย สุขภาพแข็งแรง สาธิตและถ่ายทอดความรู้เรื่อง
เกษตรอินทรีย์ เป็นผู้ให้จากการเคยขอมาตลอด มีแบรนเป็นของตัวเองและกลุ่ม สมาชิกสุขภาพดีทั่วหน้ามี
อาหารมั่นคงยั่งยืน ลูกหลานกลับมาอยู่บ้าน ประสบความสําเร็จ เพิ่มผลผลิตมีรายได้มั่นคง คนในพื้นที่
ปลอดสารเคมี 100%
การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถิ่นและการถ่ายทอดความรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรเพื่อการทําเกษตรอินทรีย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า จากการศึกษาดูงานที่สถานี
สาธารณียธรรม ทําให้เครือข่ายเกษตรอินทรีย์กู้ชาติได้รับความรู้และเห็นวิธีการปลูกพันธุ์ไม้หลาย ๆ อย่าง
ในพื้นที่ แบบผสมผสาน และยัง ทํา ให้ ตระหนั กถึง การใช้หลักคุณธรรมในการทํ า เกษตรอิ นทรีย์อี ก ด้ วย
นอกเหนือจากนั้นยังได้อ บรมเชิงปฏิ บัติการ จากการบรรยายของอาจารย์อธิศพัฒน์ วรรณสุทธิ์ พบว่า
ทําให้กลุ่มแกนนํา เกษตรอินทรีย์กู้ชาติ เกิดการระเบิดจากข้างใน เริ่มมีเป้าหมายและภาพฝันของตนเอง
ที่ชัดเจนขึ้น และมองเห็นแนวทางที่จะดําเนินการทําเกษตรอินทรีย์ให้สําเร็จ แต่ละชุมชนมีแนวคิ ดที่ จะ
กลับไปเริ่มทําฮอร์โมน จุนลินทรีย์ และสูตรสมุนไพรกําจัดศั ตรูพืช ที่สําคัญองค์ความรู้ที่ได้รับเพิ่ ม เติ ม
สามารถทําให้แกนนําเปลี่ยนแปลงความคิดในการทําเกษตรรูปแบบเดิมที่ได้รับการถ่ายทอดจากภาครัฐ
หั นมาพึ่ ง พาตนเองให้ ม ากขึ้ น และใช้ ห ลั ก การหาเหตุ ให้ เ จอก่ อ นแล้ วการแก้ ไขปั ญ หาก็ จะตามมาได้
หลังจากขั้นตอนกิจกรรมเรียนรู้เติมปัญญาแล้ว แกนนําได้เกิดแรงบันดาลใจและเกิดการระเบิดจากข้างใน
ที่จะกลับไปทําเกษตรอินทรีย์โดยใช้องค์ความรู้ต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตนเอง เมื่อสมาชิ กใน
เครื อ ข่ า ยเกษตรอิ น ทรี ย์ กู้ ช าติ ไ ด้ นํ า องค์ ค วามรู้ ต่ า ง ๆ ไปทดลองปฏิ บั ติ จ ริ ง ในพื้ น ที่ แ ล้ ว อี ก หนึ่ ง
กระบวนการที่ สํา คั ญคื อ การดูง านพื้ นที่ เครื อ ข่ า ย และติ ดตามให้ กํา ลั งใจ ซึ่ ง เปิ ดโอกาสให้ สมาชิ ก ใน
เครื อ ข่ า ยได้ ไ ปดู ง านที่ พื้ น ที่ ข องเพื่ อ น ๆ สมาชิ ก ทั้ ง 5 ตํ า บล เปิ ด โอกาสให้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั น
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และติดตามให้กําลังใจกันภายในเครือข่าย ผลจากการดําเนินการในขั้นตอนนี้ พบว่า เครือข่ายเกษตร
อิ นทรี ย์กู้ ชาติ เกิ ดความภู มิ ใ จที่ มี เพื่อ น ๆ ไปติ ด ตามให้ กํา ลั ง ใจ เกิ ดกํ า ลั ง ใจในการทํ า เกษตรอิ น ทรี ย์
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันภายในเครือข่าย เมื่อเครือข่ายทั้ง 5 พื้นที่ ทดลองปฏิบัติและเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้ว ก็ได้มีการทดลองทําผลิตภัณฑ์โดยได้เรียนรู้และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ
บริบทและความต้ องการของพื้ นที่ เกิ ดเป็นผลิ ตภั ณฑ์ ฮอร์ โมนพื ช สมุนไพรไล่ แมลง ปุ๋ยน้ํา ปุ๋ยอิ นทรี ย์
และทางคณะวิจัยได้ส่งผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นี้ไปตรวจที่กรมพัฒนาที่ดิน และได้ผลการตรวจยืนยันคุ ณภาพ
ของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด อีกทั้งยังได้มีการจัดทําบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อให้เกษตรกร
สามารถต่อยอดนําไปจําหน่ายได้อีกในอนาคตผลจากการที่เครือข่ายได้ทําผลิตภัณฑ์สําหรับไว้ใช้ทําเกษตร
อินทรีย์ ส่งผลทําให้ได้ฮอร์โมนพืช สมุนไพรไล่แมลง ปุ๋ยน้ํา ปุ๋ยอินทรีย์ ที่เป็นสูตรเฉพาะของแต่ละคน
และมีผลการนําลงไปสู่การใช้จริงในแต่ละพื้นที่อีกด้วย
1. ค้นหาความจริง

2. เรียนรู้เติมปัญญา

3. นํามาสู่การปฏิบัติ
ทดลง

6. หลากหลาย
ผลิตภัณฑ์

5. ดูงานพื้นที่
เครือข่าย

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้

7. สร้างสรรค์สังคม
เกษตรอินทรีย์

ภาพที่ 1 กระบวนการศึกษา 7 ขั้น
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ภาพที่ 2 รูปแบบการสร้างแรงบันดาลใจ
การจัดทําแผนนโยบายสาธารณะสู่การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถิ่นและการถ่ายทอดความรู้
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อการทําเกษตรอินทรีย์ในภาคตะวันนอกเฉียงเหนือ
ดั ง นี้ 1. กระบวนการสร้ า งแรงบั น ดาลใจ เกษตรต้ อ งมี ก ารปลั บ เปลี่ ย นวิ ธี คิ ด แสวงหาความรู้ อ ยู่
ตลอดเวลา ทดลองปฏิบัติการในครัวเรือน ส่งผลให้เกิดผลผลิตเกษตรอินทรีย์ เกิดการขยายผลเกิดศูนย์
เรี ยนรู้ ประกอบไปด้ ว ย 7 ขั้ นตอนดั ง นี้ 1) การฝึ ก อบรม 2) การศึ ก ษาดู ง าน 3) การค้ น หาตั ว ตน
4) เกษตรกรต้ นแบบ 5) ทํ า แบบอย่า งที่ เป็ นจริ งในพื้น ที่ 6) การแลกเปลี่ ยนข้ อมู ลข่ าวสาร 7) การมี
เครือข่าย 2. แนวทางการพัฒนาแผนนโยบายสาธารณะ 1) การกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจน 2) ด้านการ
แปรรูปควรคํานึงถึงสุขภาพ อาหารปลอดภัยโภชนาการมีมาตรฐานรับรอง 3) การรวมกลุ่มกันในชุมชน
เครือ ข่ าย 4) เกิ ดศู นย์ การเรี ยนรู้ 5) วางแผนหน่ วยงานภาคี 6) ติ ดตามเกษตรกรพื้ นที่ ในกลุ่ ม พู ด คุ ย
ติ ดตามผล และนํ า ไปเพิ่ มมู ลค่ า ตามศั กยภาพ 7) ปรั บเปลี่ ยนแนวคิ ด 8) ทบทวน ใช้ กับที่ อื่ นจะมี ผ ล
เหมือนกันหรือแตกต่างกันหรือไม่ 9) การประชาสัมพันธ์ 10) เรียนรู้ศึกษาชุมชนในจังหวัดผ่านสื่อออนไลน์
11) การประสานงานผู้นําเกษตร ปรับตัวอยู่เสมอ 12) ประชาสัมพันธ์ตามสถานที่ ต่าง ๆ 13) คํานึงถึง
สุขภาพคนทํา 14) ระเบิด 15) ใช้เรื่องจิ ตการรักษาธรรมชาติการกิน จิตศึกษาผลปัญหาการจิ ตปั ญญา
ศึกษากระบวนการจิตวิทยาปัญญาศึกษา ใช้จิตนิยาม วิธีทําการกินสมุนไพรทุกเช้าเย็น ขยายผล เชิญชวน
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ขยายผลคนอื่ นต่ อไป 16) ขยายกระบวนการวิ ธีการในพื้ นที่อื่ นให้ เกิ ดความรู้ และที่สําคัญต้ องศรั ทธา
เกษตรอินทรีย์ ขยายต่อแบบจิตอาสา 17) ใช้เครื่องมือวิจัยขับเคลื่อน 18) สร้างอัตลักษณ์ในชุมชนขึ้น 19)
มีหัวหน้าหรือกลุ่มแกนนํา 20) เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนําสู่การปฏิบัติ เกษตรอินทรีย์เป็นทางรอด
21) ต้องเป็นเกษตรยั่งยืน
อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระชับและข้อเสนอแนะ
จากการจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถิ่นและการถ่ายทอดความรู้ พบว่า เครือข่ายเกษตรอินทรีย์
กู้ชาติได้รับความรู้และเห็นวิธีการจัดการภูมิปัญญาจากกระบวนการต่าง ๆ และยังทําให้ตระหนักถึงการใช้
หลั กคุ ณธรรมในการทํา เกษตรอิ น ทรี ย์ อี ก ด้ วย สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จัย ของ เพชรบุ ญ ฟั ก เกตุ (2559)
ที่พบว่า กลวิธีการสร้างความมั่นคงของเกษตรกรอินทรีย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ให้มีความ
มั่นคงทั้งด้านการบริโภค ด้านการผลิตและด้านทรัพยากร เป็นกระบวนการที่เริ่มจากการนําทรัพยากรการ
ผลิตดินและน้ํา ปัจจัยการผลิตหมุ นเวี ยนต่าง ๆ มาจัดการผลิตแบบอินทรี ย์ที่ประกอบด้วย การจัดการ
ทรัพยากร การจัดการปัจจัยการผลิตหมุนเวี ยนและการจั ดการในกระบวนการผลิ ต โดยการใช้ความรู้
และเทคโนโลยี และการส่ง เสริ มของกลุ่ม ชุ ม ชนและเครื อข่ า ยในด้ านต่า ง ๆ จนได้ผลลั พธ์ อ อกมาเป็ น
ผลผลิตอาหารที่มีความหลากหลาย ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ
แผนนโยบายสาธารณะสู่ ก ารจั ด การภู มิ ปัญญาสมุ น ไพรพื้ น ถิ่ น ในภาคตะวั นออกเฉี ย งเหนื อ
เป็นการกําหนดแนวนโยบายในกราปฏิบัติร่วมกันโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและจัดทําแผนนโยบายที่
จะขับเคลื่อนการทําเกษตรอิ นทรีย์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (2550) นโยบาย
สาธารณะเป็นการนําความรู้ความคิดที่มีเหตุผลและตั้งใจเพื่อนําไปแก้ไขปัญหา เป็นการกําหนดกฎเกณฑ์
เพื่อการปฏิบัติของรัฐบาล เป็นการกําหนดแนวทางในอนาคต เน้นเป้าหมาย วัตถุประสงค์เงื่อนไข ผลลัพธ์
และเป็นความพยายามที่จะกระทําเพื่อให้บรรลุผลประโยชน์สาธารณะ
ข้ อเสนอแนะในการดํ า เนิ นงานตามกระบวนต่ า ง ๆ กั บชุ ม ชนนั้ น มี ความจํ า เป็ น ต้ อ งสํ า รอง
แผนการดําเนินงานไว้ด้วย เผื่อกรณีกลุ่มแกนนําไม่สามารถเข้าร่วมได้ ต้องมีการสร้างเครือข่ายให้เติบโต
และยั่งยืน และต้องมีการต่อยอดงานวิจัยไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รู้ถึงศักยภาพและทุนทางสังคมกับการจัดการตนเองใน
การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถิ่น
2. เกษตรกรเกิดความรู้ เจตคติ และสามารถปฏิบัติการจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถิ่นได้
3. เกิดแผนนโยบายสาธารณะสู่การจัดการภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นถิ่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้ริมทาง
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เขตพื้นที่การศึกษาย่านมัทรี
ตําบลย่านมัทรี อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

รุ้งทราย ด้วงช้าง1
เบญจมาศ กุทาพันธุ์1, ชํามะเลียง เชาว์ธรรม1
บทคัดย่อ
การประเมินการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้ยืนต้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาย่ า นมั ท รี ตํ า บลย่ า นมั ท รี อํ า เภอพยุ ห ะคี รี จั ง หวั ด นครสวรรค์
มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุชนิดพรรณไม้และประเมินค่าการกักเก็บคาร์บอนของไม้ยืนต้นในพื้นที่ทั้งหมด 500
ไร่ และคํานวณมวลชีวภาพโดยใช้สมการแอลโลเมตริก ช่วงเวลาในการสํารวจ คือ เดือนเมษายน 2562
ผลการศึกษาพบพรรณไม้ทั้งหมด จํานวน 283 ต้น 13 ชนิด จําแนกได้ 4 วงศ์ และวงศ์ที่พบมากที่สุด คือ
วงศ์ FABACEAE พบจํานวน 240 ต้น รองลงมา คือ วงศ์ APOCYNACEAE พบจํานวน 23 ต้น รองลงมา
คือ วงศ์ BIGNONIACEAE พบจํานวน 16 ต้น มวลชีวภาพของไม้ยืนต้น เท่ากับ 86,578.11 กิโลกรัมต่อไร่
การกั ก เก็ บ คาร์ บ อนของไม้ ยื น ต้ น เท่ า กั บ 43,289.05 กิ โ ลกรั ม คาร์ บ อนต่ อ ไร่ และการดู ด ซั บ
คาร์บอนไดออกไซด์ของไม้ยืนต้น เท่ากับ 158,870.83 กิโลกรัมคาร์บอนต่อไร่ ของต้นไม้ทั้งหมด
คําสําคัญ : มวลชีวภาพ, การกักเก็บคาร์บอน, การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์

1

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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ที่มาและความสําคัญ
ในปัจจุบันสภาพภูมิอากาศโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด และทวีความรุนแรงมากขึ้น
โดยปัจจุบันพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 สูงกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 140 ปีที่เพิ่มมา 0.79
องศาเซลเซียส (IPCC, 2019) การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิบนผิวโลก (Global Warming) ไม่ว่าจะเป็นอากาศ
ใกล้ผิวโลก หรือน้ําในมหาสมุ ทร ล้วนก่อให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากกิ จ กรรมในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ข อ ง ม นุ ษ ย์ ที ่ ทํ า ใ ห้ ป ริ ม า ณ ก๊ า ซ เ รื อ น ก ร ะ จ ก
(Greenhouse effect) ในบรรยากาศเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ซึ่งโดยปกติแล้วก๊าซเรือนกระจกจะมีคุณสมบัติใน
การดูดกลืนและคายรังสีคลื่นยาวช่วงอินฟราเรดได้ ดี ทํา ให้อุณหภูมิในบรรยากาศของโลกคงที่ ถ้า หาก
บรรยากาศโลกไม่มีก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศจะทํา ให้ อุ ณหภูมิต อนกลางวั นร้ อ นจั ด และในตอน
กลางคืนหนาวจัด แต่ถ้าหากมี ก๊า ซเรื อ นกระจกมากเกิ น สมดุล จะส่ง ผลให้รัง สี จากดวงอาทิ ตย์ ที่ ส่ อ ง
ผ่านชั้น บรรยากาศมายัง ผิ วโลกไม่ สามารถสะท้ อ นกลั บ ออกไปนอกโลกได้ ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกเพิ่ม
สูงขึ้น ก๊าซเรือนกระจกที่สําคัญ คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) คิดเป็นสัดส่วนมากที่สุดถึงร้อยละ 77
ของทั้ง หมด ซึ่ง ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ข องเชื้อเพลิง ต่า ง ๆ เช่น ถ่า นหิน น้ํามัน รวมทั้ง การตัด
ไม้ทําลายป่า (รัตนสุดา ชลธาตุ, 2558) จากการศึกษาถึงแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
จากปี 2543 ถึง 2563 พบว่า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีสัดส่วนในการถูกปล่อยมากที่สุดถึง 77.60% ของก๊าซ
เรือนกระจก (อนันต์ วัฒนกุลจรัส & กฤติยาพร วงษา, 2554)
ระบบนิเ วศป่า ไม้ มีค วามสํ า คัญ มากต่อ การเปลี ่ย นแปลงของก๊า ซคาร์บ อนไดออกไซด์ ใ น
บรรยากาศ เพราะเนื ่อ งจากในการเจริญ เติบ โตของต้น ไม้จ ะต้อ งใช้ก ๊า ซคาร์บ อนไดออกไซด์ใ น
กระบวนการสั ง เคราะห์ แ สง (Photosynthesis) เพื่ อ สร้ า งอาหารและนํ า มาสะสมในรู ป มวลชี ว ภาพ
(biomass) ทั้ ง ในส่ ว นเหนื อ พื้ น ดิ น ได้ แ ก่ กิ่ ง ใบ ลํ า ต้ น (above-ground biomass) และส่ ว นใต้ ดิ น
(below-ground biomass) ได้ แ ก่ ราก ทํา ให้ ค าร์ บ อน (C) ถู ก ตรึ ง ไว้ ใ นส่ ว นต่ า ง ๆ ของต้ น ไม้
ถ้ า ต้ นไม้ มีขนาดใหญ่ก็สามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า อย่างไรก็ตามศักยภาพในการ
กั ก เก็ บ ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ จ ะมี ค วามแตกต่ า งกั น ขึ้ น อยู่ กั บ ชนิ ด ของพั น ธุ์ ไ ม้ จะเห็ น ได้ ว่า
ต้นไม้ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ดังนั้นการทําลายป่าจึงเป็นการปลดปล่อยคาร์บอนและเป็นการ
การทํา ลายแหล่ง ดูดซับก๊า ซคาร์บอนไดออกไซด์อีก ด้วย การปลูกป่าจึง เป็นอีกแนวทางหนึ่ง ที่จะเพิ่ม
พื ้น ที ่ป่า ในการดูด ซับ ก๊า ซคาร์บ อนไดออกไซด์ และด้ว ยมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครสวรรค์ เขตพื้นที่
ย่านมัทรี ตําบลย่านมัทรี อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นพื้นที่ห นึ่ง ที่ มี ก ารปลู ก ต้ น ไม้ จํา นวน
มาก ซึ่ ง พบว่ า บริ เ วณภายในมหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารปลู ก ต้ น ไม้ ต ลอดแนวทางเท้าและทางถนน ซึ่งต้นไม้
เหล่านี้มีส่วนสําคัญในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมของนักศึกษา บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย และกิจกรรมของบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้
ยืนต้น และศึกษาพรรณไม้ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
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งานวิ จั ย นี้ เ ข้ า ข่ า ยประเด็ น Community engagement ของการประชุ ม สั ม มนาวิ ช าการ
Engagement Thailand ครั้งที่ 6
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาชนิ ดของพรรณไม้ยืนต้ น ในมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏนครสวรรค์ เขตพื้ นที่ ย่า นมั ทรี
ตําบลย่านมัทรี อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
2. เพื่อศึกษามวลชีวภาพเหนื อพื้นดิ นของไม้ยืนต้น ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อําเภอ
พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
3. เพื ่ อ ศึ ก ษาปริ ม าณการกั ก เก็ บ คาร์ บ อนในมวลชี ว ภาพเหนื อ พื ้ น ดิ น ของไม้ ย ื น ต้ น
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
เดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม
กลุ่มเป้าหมาย
การดําเนินโครงการ
1. การเก็บข้อมูลของต้นไม้ที่มีเส้นรอบวง 20 เซนติเมตรขึ้นไป ระดับความสูง 130 เซนติเมตร
1.1 การวัดความสูงของต้นไม้โดยใช้ ไคลโนมิเตอร์ ส่องยอดที่สูงที่สุดของต้นไม้ที่ต้อ งการ
สํารวจ
1.2 การวัดระยะของต้นไม้โดยใช้ เครื่องวัดระยะเลเซอร์ วัดจากจุดที่เรายืนไปหาโคลนต้น
ที่ระดับสายตาของผู้วัด
1.3 การวั ดเส้ นรอบวงโดยใช้ สายวั ด วั ดรอบวงที่ ระดั บความสู ง 130 เซนติ เมตร วัดจาก
พื้นดิน
2. เมื่อได้ข้อมูลความสูง และเส้นรอบวงครบแล้ว ทําการบันทึกชื่อพันธุ์ไม้ ความสูงของต้นไม้
และเส้นรอบวง ลงในตารางบันทึกผลและวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
2.1 การคํานวณหามวลชีวภาพ
สมการแอลโลเมตรี (Allometry) ที่ใช้ในการคํานวณหามวลชีวภาพต้นไม้ในป่าเบญจพรรณ
ของ Ogawa และคณะ (1965) มีรูปแบบสมการ คือ
WS = 0.0396 D2 H0.9326
โดยที่ WS คือ มวลชีวภาพของลําต้น (กิโลกรัม)
D คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับอก (เซนติเมตร)
H คือ ความสูงของต้นไม้ถึงปลายยอด (เมตร)
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2.2 การคํานวณการกักเก็บคาร์บอน
ปริมาณคาร์บอนกักเก็บ = มวลชีวภาพ (WS) x 0.5
2.3 การคํานวณปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต้นไม้ดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ดูดซับ = ปริมาณคาร์บอนกักเก็บ x 3.67
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ
ตารางที่ 1 ผลการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน

ลําดับ

ชื่อวงศ์

จํานวนต้น

1
2
3
4

FABACEAE
APOCYNACEAE
BIGNONIACEAE
DIPTEROCARPACEAE
รวมทั้งหมด

240
23
16
4
283

WS (กิโลกรัม
ต่อไร่)
81,327.11
2,667.02
1,869.22
714.76
86,578.11

การกักเก็บ
คาร์บอน
(กิโลกรัม
คาร์บอน
ต่อไร่)
40,663.56
1,333.50
934.61
357.38
43,289.05

การดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์
(กิโลกรัมคาร์บอน
ต่อไร่)
149,235.24
4,893.98
3,430.02
1,311.59
158,870.83

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินในมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏนครสวรรค์ เขตพื้ นที่ การศึก ษาย่ า นมั ทรี ตําบลย่า นมั ทรี อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
ผลการศึกษาพบว่า พบไม้ยืนต้นทั้งหมด 283 ต้น 13 ชนิด โดยวงศ์ที่พบมากที่สุด คือ วงศ์ FABACEAE
พบจํานวน 240 ต้น รองลงมา คือ วงศ์ APOCYNACEAE พบจํานวน 23 ต้น และวงศ์ BIGNONIACEAE
พบจํานวน 16 ต้น ตามลําดับ และพบว่ามีมวลชีวภาพของไม้ยืนต้น (WS) เท่ากับ 86,578.11 กิโลกรัมต่อ
ไร่ พบการกักเก็บคาร์บอนของไม้ยืนต้ น เท่ากับ 43,289.05 กิโลกรัมคาร์บอนต่ อไร่ และพบการดู ดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ของไม้ยืนต้น เท่ากับ 158,870.83 กิโลกรัมคาร์บอนต่อไร่ ของต้นไม้ทั้งหมด
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ตารางที่ 2 ผลการสํารวจพันธุ์ไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เขตพื้นที่การศึกษาย่านมัทรี
ลําดับ
พันธุ์ไม้
ที่
1
ประดู่ป่า
2 ราชพฤกษ์
3
กระพี้จั่น
4
มะค่าแต้
5

ประดู่แดง

6
7
8

หางนกยูง
มะขาม
ปีบ
ตาเบ
เหลือง
สัตบรรณ
หูกระจง

9
10
11

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

Pterocarpus macrocarpus Kurz.
Cassia fistula L.
Millettia brandisiana Kurz
Sindora siamensis Teijsm. & Miq.
Phyllocarpus septentrionalis Donn.
Sm.
Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf.
Tamarindus indica L.
Millingtonia hortensis L.f.

FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE
FABACEAE

จํานวน
ต้น
117
62
31
17

FABACEAE

8

FABACEAE
FABACEAE
BIGNONIACEAE

4
1
9

Tabebuia argentea Britt.

BIGNONIACEAE

7

Alstonia scholaris (L.) R.Br.
Terminalia ivorensis A. Chev.

APOCYNACEAE
15
APOCYNACEAE
8
DIPTEROCARPACE
12
กระบาก
Anisoptera costata Koth.
3
AE
DIPTEROCARPACE
13
เต็ง
Shorea obtusaWall. Ex Blume
1
AE
รวมทั้งหมด
279
จากตารางที่ 2 ผลการสํ า รวจพั นธุ์ ไม้ ในมหาวิทยาลั ยราชภั ฏนครสวรรค์ เขตพื้ นที่ การศึ ก ษา
ย่านมัทรี ตําบลย่า นมั ทรี อําเภอพยุ หะคีรี จังหวั ดนครสวรรค์ พบไม้ ทั้ง หมด 283 ต้น 13 ชนิด ได้ แก่
วงศ์ FABACEAE คื อ ประดู่ ป่ า (Pterocarpus macrocarpus Kurz.) 117 ต้ น ราชพฤกษ์ (Cassia
fistula L.) 62 ต้น มะขาม (Tamarindus indica L.) 1 ต้น ประดู่แดง (Phyllocarpus septentrionalis
Donn. Sm.) 8 ต้น มะค่าแต้ (Sindora siamensis Teijsm. & Miq.) 17 ต้น หางนกยูง (Delonix regia
(Bojer ex Hook.) Raf.) 4 ต้ นกระพี้ จั่ น (Millettia brandisiana Kurz) 31 ต้ น วงศ์ BIGNONIACEAE
คื อ ปี บ (Millingtonia hortensis L.f.) 9 ต้ น ตาเบเหลื อง (Tabebuia argentea Britt.) 7 ต้ น
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วงศ์ APOCYNACEAE คื อ สั ต บรรณ (Alstonia scholaris (L.) R.Br.) 15 ต้ น หู ก ระจง (Terminalia
ivorensis A. Chev.) 8 ต้ น วงศ์ DIPTEROCARPACEAE คื อ กระบาก (Anisoptera costata Koth.)
3 ต้น เต็ง (Shorea obtusaWall. Ex Blume) 1 ต้น
อภิปรายผลการดําเนินงาน
จากการศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้ยืนต้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เขตพื้ นที่การศึ ก ษาย่ า นมทรี ตําบลย่า นมั ทรี อําเภอพยุ หะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึก ษาพบว่ า
พบไม้ยืนต้ นทั้ง หมด 283 ต้น 13 ชนิด 4 วงศ์ โดยวงศ์ที่พบมากที่ สุด คือ วงศ์ FABACEAE พบจํานวน
240 ต้ น รองลงมา วงศ์ APOCYNACEAE พบจํ า นวน 23 ต้ น และวงศ์ BIGNONIACEAE พบจํ า นวน
16 ต้น และวงศ์อื่น ๆ ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือ
ดินของไม้ยืนต้น ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าวงศ์
ที่พบมากที่สุด คือ FABACEAE APOCYNACEAE และ BIGNONIACEAE ตามลําดับเช่นกัน และพบว่ามี
ปริมาณมวลชีวภาพ (WS) ของไม้ยืนต้นของพื้นที่ที่สํารวจทั้งหมดมากที่สุด คือ ประดู่ป่า ราชพฤกษ์ และ
มะค่ าแต้ร องลงมาตามลํา ดั บ โดยค่ า ที่ พ บอยู่ ที่ 47,814.85 10,616.48 และ 8,489.24 กิ โลกรั ม ต่ อ ไร่
ตามลําดับ และพบว่ามีปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของไม้ยืนต้นของพื้นที่ที่สํารวจทั้งหมดมากที่สุด คือ
ประดู่ ป่ า ราชพฤกษ์ และมะค่ า แต้ ร องลงมาตามลํ า ดั บ โดยค่ า ที่ พ บอยู่ ที่ 23,907.43 5,308.24
และ 4,244.62 กิโลกรัมคาร์บอนต่อไร่ ตามลําดับ และพบว่ามีปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของ
ไม้ยืนต้นของพื้นที่ที่สํารวจทั้งหมดมากที่ สุด คือ ประดู่ป่า ราชพฤกษ์ และมะค่าแต้รองลงมาตามลํา ดับ
โดยค่าที่พบอยู่ที่ 87,740.25 19,481.24 และ 15,577.75 กิโลกรัมคาร์บอนต่อไร่ ตามลําดับ ในภาพรวม
ของพื้นที่ที่ศึกษาพบ มวลชีวภาพ (WS) ทั้งหมด 86,578.11 กิโลกรัมต่อไร่ การกักเก็บคาร์บอนทั้งหมด
43,289.05 กิ โ ลกรั ม คาร์ บ อนต่ อ ไร่ และการดู ด ซั บ คาร์ บ อนไดออกไซด์ ทั้ ง หมดเท่ า กั บ 158,870.83
กิโลกรัมคาร์บอนต่อไร่ นอกจากนั้น ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันต้นไม้แห่งชาติ ทางผู้บริหาร
และบุ ค ลากรมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ ไ ด้ ทํ า การปลู ก ต้ น ไม้ เ พิ่ ม เติ ม ในมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
นครสวรรค์ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาย่ า นมั ท รี เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วและเพิ่ ม การกั ก เก็ บ
คาร์บอนไดออกไซด์อีกด้วย
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ทราบชนิ ด ของพรรณไม้ ยื น ต้ น ในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ เขตพื้ น ที่ ย่ า นมั ท รี
ตําบลย่านมัทรี อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
2. ทราบมวลชี ว ภาพเหนื อ พื้ นดิ น ของไม้ ยื นต้ น ในมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ เขตพื้นที่
ย่านมัทรี ตําบลย่านมัทรี อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
3. ทราบปริ ม าณการ กั ก เก็ บ คาร์ บ อนในมวลชี ว ภาพเหนื อ พื ้ น ดิ น ของไม้ ย ื น ต้ น ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เขตพื้นที่ย่านมัทรี ตําบลย่านมัทรี อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

500

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

เอกสารอ้างอิง
ณิ ชาภั ทร์ ดวงทิ พ ย์ . 2558. การกั ก เก็ บ คาร์ บ อนในพื้ น ที่ ป กปั ก อนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) บริเวณเขื่อนสิริกิติ์
จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ . วิ ทยานิ พ นธ์ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี , ภาควิ ชาทรั พ ยากรชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม,
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ธรรมนู ญ เต็ ม ไชย. 2558. ทุ น ธรรมชาติ สํ า หรั บ วางแผนการจั ด การอุ ท ยานแห่ ง ชาติ . ศู น ย์ วิ จั ย
และพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ.
รั ตนสุ ดา ชลธาตุ . 2558. การเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอ ากาศและแนวทางการแก้ ไข้ ปัญ หา. วารสาร
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 8, 1-16.
สมฤดี นิ่มพญา. 2561. การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินของไม้ยืนต้น ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์. อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์.
อนันต์ วัฒนกุลจรัส และ กฤติยาพร วงษา. 2554. การใช้ภาษีคาร์บอนในการควบคุ มการปล่อ ยก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย. กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุ นสนับสนุ นการ
เสริมสร้างสุขภาพ.

501

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

การพัฒนาอาหารเสริมสูตรดื่มเพื่อสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ

ยุพา ชาญวิกรัย1
ชมนาด สิงห์หันต์1, วิทวัส สัจจาพงศ์1
บทคัดย่อ
สภาพร่างกายและจิตใจที่ เปลี่ยนแปลงเมื่ อ เข้าสู่ วัยสูงอายุ ส่งผลให้เกิดความเสี่ ยงต่อ การขาด
สารอาหารได้สูง การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาหารเสริมสูตรดื่มสําหรับผู้สูงอายุให้มีสัดส่วน
สารอาหารที่ให้พลังงานเหมาะสม การศึกษาวิจัยเป็นแบบกึ่งทดลอง เก็บข้อมูลเชิงปริมาณนําพืชในชุมชน
และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาใช้เป็นส่วนประกอบ ได้แก่ ถั่วเหลือง ข้าวหอมมะลิแดง และน้ํามันเมล็ด
งาม้อน วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีตามหลัก AOAC และวิเคราะห์พลังงานด้วย Bomb calorimeter
ผลการศึกษาพบว่าอาหารที่ ได้รั บการพั ฒนามีความชื้ น เถ้า คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และกากใย
ร้อยละ 83.79±0.05, 0.42±0.00, 10.81±0.09, 3.92±0.13, 2.00±0.01 และ 0.16±0.03 ตามลําดับ ให้
พลังงาน 0.82 กิโลแคลอรี่/มิลลิลิตร สัดส่วนคาร์โบไฮเดรต: โปรตีน: ไขมัน 56.21: 20.38: 23.40 ผลการ
ยอมรับทางประสาทสัมผัสในผู้สูงอายุ 38 คน คะแนนเฉลี่ยด้านรสชาติอยู่ในระดับความชอบปานกลาง
(6.28±1.06) ด้านสี กลิ่น เนื้อสัมผัส และลักษณะโดยรวมอยู่ในระดับความชอบเล็กน้อย (5.53±2.08,
5.69±1.79, 5.50±1.83 และ 5.58±1.65 ตามลําดับ) สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา อาหารเสริมสูตรดื่มที่
ได้รับการพัฒนามี สารอาหารที่ ให้พ ลังงานเหมาะสม และมีรสชาติเป็ นที่ ยอมรั บในผู้สูงอายุ เป็นแหล่ ง
โปรตีนคุณภาพดีจากถั่วเหลือง สารต้านอนุมูลอิสระจากข้าวหอมมะลิแดง กรดไขมันโอเมก้า -3 จากน้ํามัน
เมล็ดงาม้อน
คําสําคัญ : อาหารเสริมสูตรดื่ม, สุขภาพ, ผู้สูงอายุ

1

สาขาวิชาโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
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ที่มาและความสําคัญ
ประเทศไทยมี ป ระชากรสู ง อายุ เ พิ่ ม ขึ้ น คาดว่ า ในปี 2564 จะมี ป ระชากรสู ง อายุ คิ ด เป็ น
ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งจะถือว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2559) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยารายงานประชากรสูงอายุ
ในปี 2561 จํานวน 88,376 คน คิดเป็นร้อยละ 23 ของประชากรทั้งจังหวัด (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พะเยา. ม.ป.ป.) แสดงให้เห็นว่าจังหวัดพะเยาเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว
หนึ่ งในปั ญ หาที่ สําคั ญของผู้ สู ง อายุ คือ ปั ญหาด้ า นโภชนาการ เนื่ องจากสุ ข ภาพช่ อ งปากไม่ ดี
มีผลต่ อ การบดเคี้ ย ว การกลื น การย่ อยและการดู ดซึ ม อาหารไม่ ปกติ รวมถึ ง การรั บรสชาติ เสื่ อ มลง
ผู้ สูง อายุ รั บประทานอาหารน้ อ ยลงและขาดสารอาหารตามมา ดั ง นั้ นการดั ดแปลงลั กษณะอาหารให้
เหมาะสมและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับสารอาหารเพิ่มขึ้น ส่งเสริมภาวะโภชนาการ
และคุณภาพชีวิตที่ดี
อาหารเสริมสู ตรดื่มเป็ นอาหารที่ ให้พ ลั งงานและสารอาหารจํา เป็ นต่อร่า งกาย เหมาะสํ าหรั บ
ผู้ที่รับประทานอาหารได้ น้อ ย มีปัญหาการเคี้ยว และมีแนวโน้มขาดสารอาหาร ส่วนประกอบที่ใช้ เป็ น
วัตถุดิบหลัก ได้แก่ ถั่วเหลือง ไข่ไก่ ฟักทอง กล้วย ข้าว น้ําตาล และน้ํามันพืช เพื่อให้สอดคล้องกั บการ
เป็นสังคมผู้สูงอายุ คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะพัฒนาอาหารเสริมสูตรดื่มสําหรับผู้สูงอายุ โดยนําวัตถุดิบ
สําคัญที่เป็นพืชเศรษฐกิจในชุมชนและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ได้แก่ ถั่วเหลือง ข้าวหอมมะลิแดง และ
น้ํา มั นเมล็ ดงาม้ อน มาใช้ ในการศึ กษา ถั่ วเหลื องถื อ เป็ นแหล่ งโปรตี นคุ ณภาพดี มี กรดอะมิ โนจํ า เป็ น
ครบถ้วนใกล้เคียงกับกรดอะมิโนที่พบในเนื้อสัตว์ ข้าวหอมมะลิแดงเป็นแหล่งสารต้านอนุมูลอิสระและเส้น
ใยอาหาร น้ํามันเมล็ดงาม้อนเป็นแหล่งพลังงาน กรดไขมันจําเป็นชนิดโอเมก้า -3 และโอเมก้า -6 รวมทั้ง
แมกนีเซียม และไวตามินอี การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์จะพัฒนาสูตรอาหารให้มีสัดส่วนสารอาหารที่ให้
พลังงานเหมาะสม และมีรสชาติเป็นที่พึงพอใจ
วัตถุประสงค์
เพื่ อ พั ฒ นาอาหารเสริ ม สู ต รดื่ ม ที่ มี สั ด ส่ ว นสารอาหารที่ ใ ห้ พ ลั ง งานเหมาะสมกั บ ผู้ สู ง อายุ
และมีรสชาติเป็นที่พึงพอใจ
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
เดือน มกราคม 2562 ถึง กันยายน พ.ศ. 2562
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต.ดอกคําใต้ อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา
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การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
- รูปแบบการดําเนินการศึกษา และประชากรที่ใช้ในการศึกษา
เป็นการศึกษาวิจัยแบบกึ่งทดลอง เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ประชากรเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลต.ดอกคําใต้ อ.ดอกคําใต้ จ.พะเยา คัดเลือกตัวอย่างผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่มีอาการ
แพ้ถั่วเหลือง สามารถมองเห็น ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยได้ และยินดีและเต็มใจเข้าร่วมการศึกษา
- ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา และการสุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้คํานวณขนาดตัวอย่างตามสู ตรที่แ สดงด้า นล่าง มีค่าอํานาจการทดสอบ 0.80
และค่าความเชื่อมั่นร้อยละ 95 อ้างอิงค่าเฉลี่ยความแตกต่าง (µ1-µ2) จากการศึกษาของนิรมล อังสุมาลี
(2545) สุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่าย สรุปการวิจัยครั้งนี้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการ จํานวน
38 คน

zD
z 2
 V
n
µ1  µ2 
- ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมชี้แจงโครงการร่วมกับองค์กรท้องถิ่น
ขั้ นตอนที่ 2 ศึ กษาและดั ดแปลงสู ต รอาหารจากการศึ กษาวิ จั ยของนิ รมล อั ง สุ ม าลี (2545)
คํ า นวณสู ต รอาหารให้ มี สั ด ส่ ว นของสารอาหารตามความต้ อ งการของผู้ สู ง อายุ ณ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ทางโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ วิเคราะห์ปริมาณความชื้นโดยการอบใน
ตู้ อ บไฟฟ้ า โปรตี น (Kjeldahl) ไขมั น (Soxhlet extraction) เถ้ า และกากใยตามหลั ก การ AOAC
คาร์โบไฮเดรต (การคํานวณ) พลังงาน (Bomb calorimeter รุ่น IKA 2000) และการทดสอบพีเอช
ขั้นตอนที่ 4 สุ่มเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ สอบถามข้อมูลทั่วไป และประเมินภาวะโภชนาการ
ขั้นตอนที่ 5 ศึกษาการยอมรับทางประสาทสัมผัส โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทดสอบการยอมรับ
ทางประสาทสัมผัส ตัวอย่างอาหารเสริมสูตรดื่มปริมาณ 20 มิลลิลิตร ให้คะแนนความชอบด้านสี กลิ่น
รสชาติ เนื้อสัมผัส และลักษณะโดยรวมลงในแบบประเมิน มีคะแนน 1 – 7 (ไม่ชอบมาก ไม่ชอบปานกลาง
ไม่ชอบเล็กน้อย บอกไม่ได้ว่าชอบหรือไม่ชอบ ชอบเล็กน้อย ชอบปานกลางและชอบมาก)
ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการศึกษาและคืนข้อมูลสู่ชุมชน
- เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ เครื่องครัวทําอาหาร อุปกรณ์ประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส และแบบ
ประเมิน แบบประเมิ นภาวะโภชนาการในผู้ สูง อายุ Mini Nutrition Assessment (MNA) พั ฒนาโดย
ผู้ เ ชี่ ย วชาญทางผู้ สู ง อายุ จ ากศู น ย์ วิ จั ย เนสท์ เ ล่ ประเทศสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ (Vellas, et al., 1999)
ฉบับภาษาไทย จัดทําและแปลจากต้นฉบับโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
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- จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่โครงการวิจัย 3/004/62
- การวิเคราะห์ข้ อมู ล สถิติที่ใช้ เป็ นสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
1. ผลการพัฒนาอาหารเสริมสูตรดื่มเพื่อสุขภาพ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
1.1 ส่วนประกอบ และวิธีการปรุงประกอบ
ส่วนประกอบสําหรั บอาหาร 1 หน่วยบริโ ภคหรื อ 250 มิลลิลิตร (มล.) ได้แก่ โปรตีน
เกษตรแห้ง 15 กรัม (ก.) นมถั่วเหลืองรสจืด 80 ก. ข้าวหอมมะลิแดง (ศูนย์การเรียนรู้ ต.สันโค้ง อ.ดอก
คํา ใต้ จ.พะเยา) 5 ก. ฟัก ทองหั่ น ปอกเปลื อ ก 25 ก. น้ํ าตาลทรายขาว 12.5 ก. น้ํ ามั นเมล็ ด งาม้ อ น
(ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ํามันและพืชน้ํามัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย) 7.5 ก. และน้ําต้มสุกเติมให้อาหารมี
ปริมาตรครบ 250 มล. กําหนดให้อาหารมีสัดส่วนสารอาหารที่ ให้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรต: โปรตีน:
ไขมันเท่ากับ 45-65: 10-35: 20-35
วิธีการปรุงประกอบ นําโปรตีนเกษตร แช่น้ํา 30 นาที แล้วบีบน้ําออกให้แห้ง นึ่งโปรตีน
เกษตรและฟักทองให้สุกนิ่ม นําปั่นรวมกับนมถั่วเหลืองรสจืดให้ละเอียด เติมข้าวหอมมะลิแดงสุก น้ําตาล
น้ํามันเมล็ดงาม้อน ปั่นให้ส่วนผสมละเอียด เติมน้ําต้มสุกให้ ได้ ปริมาตรตามที่กําหนด เทส่วนผสมลงใน
ภาชนะที่ผ่านการฆ่าเชื้อ
1.2 ลักษณะทั่วไป และค่าพีเอชของอาหารเสริมสูตรดื่ม
อาหารเสริมสูตรดื่มมีลักษณะข้นเป็นเนื้อเดียวกัน กลืนได้โดยไม่ต้องบดเคี้ยว มีสีเหลือง
จากโปรตีนเกษตร ฟักทอง และสีแดงเล็กน้อยจากข้าวหอมมะลิแดง มีกลิ่นถั่วเหลืองเล็กน้อย มีค่าพีเอช
6.73±0.02 ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 อาหารเสริมสูตรดื่มจากผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง
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1.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วยวิธี Proximate Analysis
อาหารเสริมสูตรดื่ม 250 มล. ให้พลังงาน 205.46 กิโลแคลอรี่ (kcal) ความเข้มข้นของ
พลังงาน 0.82 kcal/มล.ประกอบด้วยความชื้น เถ้า คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และกากใย เป็นร้อยละ
83.79±0.05, 0.42±0.00, 10.81±0.09, 3.92±0.13, 2.00±0.01 และ 0.16±0.03 ตามลํ า ดั บ
ร้อยละการกระจายพลังงานพลังงานจากคาร์โบไฮเดรต: โปรตีน: ไขมัน เท่ากับ 56.21: 20.38: 23.40
ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สารอาหารในอาหารเสริมสูตรดื่มด้วยวิธี Proximate Analysis
Proximate Analysis
% Moistures
% Ash
% Carbohydrate
% Protein
% Fat
% Crude fiber
% Distribution
Carbohydrate
Protein
Fat

Oral food supplement (mean±SD)
83.79±0.05
0.42±0.00
10.81±0.09
3.92±0.13
2.00±0.01
0.16±0.03
56.21
20.38
23.40

2. ผลการประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผู้เข้าร่วมโครงการ
2.1 ลักษณะทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน 38 คน เป็นผู้หญิงร้อยละ 65.79 (25 คน) อายุเฉลี่ย 69.11 ±
6.53 ปี ดัชนีมวลกายเฉลี่ย 22.88 ± 3.92 กก./ตร.ม. อยู่ในระดับปกติ มีโรคประจําตัว ได้แก่ ความดัน
โลหิตสู ง โรคไขมั นในเลื อ ดสู ง โรคกระดู กพรุ น โรคหัวใจและหลอดเลือ ด โรคเบาหวาน และไม่ มี โ รค
ประจําตัว ร้อยละ 34.21% (13 คน), 26.32 (10 คน) 15.79% (6 คน), 13.16 (5 คน), 7.89 (3 คน)
และ 26.32 (10 คน) การประเมิ น ภาวะทุ พ โภชนาการ พบมี ภ าวะโภชนาการปกติ ร้ อ ยละ 91.89
(34 คน) มี ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ลักษณะทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการ (n=38)
Characteristic
Gender: female
Age, year (mean±SD)
Body mass index: BMI, kg/m2
(mean±SD)
Chronic diseases:
- hypertension
- dyslipidemia
- osteoporosis/ osteoarthritis
- cardiovascular disease
- diabetes
- none
Malnutrition assessment
- normal nutritional status

%
65.79
69.11 ± 6.53
22.88 ± 3.92

Number
25

34.21
26.32
15.79
13.16
7.89
26.32

13
10
6
5
3
10

91.89

34

3. การประเมินการยอมรับทางประสาทสัมผัส
ผลการศึกษาพบคะแนนเฉลี่ยด้านรสชาติอยู่ในระดับความชอบปานกลาง (6.28±1.06) ด้านสี
กลิ่น เนื้อสัมผัส และลักษณะโดยรวมอยู่ในระดับความชอบเล็กน้อย (5.53±2.08, 5.69±1.79, 5.50±1.83
และ 5.58±1.65 ตามลําดับ)
อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระฉับ และข้อเสนอแนะ
ผลการพัฒนาอาหารเสริมสูตรดื่มเพื่อสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุ พบว่าอาหารที่ได้รับการพั ฒนา
ประกอบด้วยโปรตีนเกษตร นมถั่วเหลืองรสจืด ข้าวหอมมะลิแดง ฟักทอง น้ําตาลทรายขาว น้ํามันเมล็ด
งาม้อน และน้ําต้มสุก ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดีจากถั่วเหลือง มีกรดอะมิโนจําเป็นครบถ้วน ไขมันต่ํา
มีเส้นใยอาหารและไฟโตเอสโทรเจนสูง ช่วยปรับสมดุลและควบคุมการทํางานของฮอร์โมนเพศ (Messina,
2016) ข้ า วหอมมะลิ แ ดงมี ส ารสํ า คั ญ คื อ โปรแอนโทไซยานิ ดิ น เป็ นสารต้ า นอนุ มู ลอิ สระ มี ฤ ทธิ์ ฆ่ า
เซลล์มะเร็งเต้านม (พรงาม เดชเกรียงไกรกุล, 2561) น้ํามันเมล็ดงาม้อนอุดมด้วยกรดไขมันชนิดโอเมก้า
-3 และโอเมก้า -6 อัตราส่วน 5.94: 1 รวมทั้งคาร์โบไฮเดรต โปรตีน แมกนีเซียม และไวตามินอี (ไมตรี
สุทธจิตต์ และคณะ, 2558)
อาหารที่ได้รับการพัฒนามีลักษณะข้นเป็นเนื้อเดียวกัน ความเข้มข้นของพลังงาน 0.82 kcal/มล.
สัดส่วนของคาร์โบไฮเดรต : โปรตีน : ไขมัน เท่ากับ 56.21: 20.38: 23.40 เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ทั่วไป
และผู้มีภาวะกลืนลําบาก (สํานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2549, ปิยะภั ทร
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เดชพระธรรม, 2556, Force, et al., 2002) คล้ายคลึงกับการศึกษาของ Puetpaiboon et al., (2002)
ศึกษาสารอาหารในอาหารทางสายสูตรผสมหมู สูตรผสมไก่ และสูตรนมถั่วเหลือง พบว่าอาหารสูตรนมถั่ว
เหลื อ งเป็ นสู ตรที่ มีสั ดส่ วนพลั ง งานเหมาะสม คื อ 0.86 kcal/มล. มี ร้ อ ยละความชื้น เถ้ า และกากใย
81.87±1.40, 0.80±2.64 และ 0.12±1.05 ตามลําดับ สอดคล้องกับการศึกษาของส่งศรี แก้วถนอม
(2540) เรื่อง การพัฒนาอาหารปั่นผสมที่มีความข้นหนืดต่ําโดยการเติมอาหารที่มีอะไมเลสมากสํา หรับ
ผู้ป่วยที่มีระบบทางเดินอาหารปกติ พบอาหารมีความเข้มข้นของพลังงาน 0.91-1.02 kcal/มล. แตกต่าง
กับผลการศึกษาของนิรมล อังสุมาลี (2545) เรื่อง การพัฒนาอาหารทางสายให้อาหารชนิดปั่นผสมสูตร
มังสวิรัติ พบว่าอาหารชนิดปั่นที่ผ่านการพาสเจอไรซ์ และสเตอริไลซ์ มีความเข้มข้นของพลังงาน 1.04
kcal/มล. เป็นสัดส่วนของคาร์โบไฮเดรต: โปรตีน: ไขมัน 53.24: 14.76: 32.00 และ 54.05: 14.59:
31.36 ตามลํ า ดับ การศึ กษาครั้ง นี้ อาหารมีค วามเข้ ม ข้ นของพลั ง งานและสั ดส่ ว นของไขมั นน้ อ ยกว่ า
การศึกษาของนิรมล อาจเกิดได้จากหลายปัจจัย ได้แก่ คุณภาพของวัตถุดิบ ขั้นตอนวิธีการเตรียมอาหาร
(Puetpaiboon et al., 2002, Bento et al., 2017) และความคลาดเคลื่ อ นของวิ ธี วิ เ คราะห์ ไ ขมั น
การใช้เวลาในการสกัดน้อยไปในตัวอย่างที่มีปริมาณไขมันมาก ทําให้วิเคราะห์ปริมาณไขมันได้น้อยกว่า
ความจริง (Carpenter et al., 1993)
การทดสอบทางประสาทสั ม ผั ส พบว่ า อาหารที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาเป็ น ที่ ย อมรั บ ของผู้ สู ง อายุ
สอดคล้ องกั บผลการศึ กษาที่ พบคะแนนเฉลี่ ยด้า นรสชาติ อยู่ ในระดั บความชอบปานกลาง ส่ วนด้ า นสี
กลิ่น เนื้อสัมผัส และลักษณะโดยรวมอยู่ในระดับความชอบเล็กน้อย เป็นไปในทางเดียวกันกับการศึกษา
ของนิรมล อังสุมาลี (2545) พบว่าอาหารชนิดปั่นผสมสูตรมังสวิรัติที่ผ่านการพาสเจอไรซ์ มีคะแนนเฉลี่ย
ของความชอบด้านสี กลิ่น และลักษณะโดยรวมอยู่ในระดับความชอบเล็กน้อยถึงปานกลาง และความชอบ
เรื่องรส และเนื้อสัมผัสอยู่ในระดับความชอบปานกลางถึงมาก ส่วนอาหารที่ผ่านการสเตอริไลซ์มีคะแนน
ทดสอบทุกด้านอยู่ในระดับความชอบเล็กน้อยถึงชอบปานกลาง
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งต่อไป
ควรวิเคราะห์หาสารสําคัญ เช่น ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเพื่อยืนยันประโยชน์ต่อสุขภาพ และพัฒนา
อาหารให้มีรสชาติ และรูปแบบที่หลากหลายด้วยวัตถุดิบในท้องถิ่น เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิ ตภั ณฑ์
อาหาร
ประโยชน์ที่ได้รับ
อาหารเสริ ม สู ต รดื่ ม มี สั ด ส่ ว นสารอาหารที่ ใ ห้ พ ลั ง งานครบถ้ ว นและมี ร สชาติ เ ป็ น ที่ พึ ง พอใจ
ของผู้สูงอายุ เหมาะสําหรับผู้สูงอายุทั่วไป ผู้มีปัญหาการเคี้ยวกลืน ผู้มีความเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการ
ช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับสารอาหารเพิ่มขึ้น ส่งเสริมภาวะโภชนาการและคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นประโยชน์ แก่
สังคมไทยที่กําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชเศรษฐกิจในชุมชนที่มี
คุณค่าทางโภชนาการสูง
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การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องโรยดินสําหรับเพาะต้นกล้าข้าวนาโยน
Technology Development of soil sprinkle for rice parachute.

ไพโรจน์ นะเที่ยง1
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องโรยดินสําหรับเพาะต้นกล้าข้าว
นาโยนที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพเหมาะสมกั บการใช้ ง านของกลุ่ ม เกษตรกรทํ า นาอิ น ทรี ย์ ในพื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด
อุตรดิตถ์ โดยออกแบบให้เครื่องโรยดินสําหรับเพาะกล้าข้าวนาโยนมีส่วนประกอบสําคัญ ได้แก่ ส่วนของ
ชุ ดขั บเคลื่ อ นเครื่ องโรยดิ น ชุ ดส่ ง กํ า ลั ง ด้ ว ยชุ ดโซ่ ขั บ ล้ อ ที่ แ กนเพลาของชุ ด เครื่ องโรยดิ น ชุ ดควบคุ ม
ความเร็วของเครื่องโรยดินที่สามารถปรับระดั บความเร็วในการเคลื่ อนที่ ได้ และชุดรางและล้อสําหรับ
ประครองเครื่ องโรยดิ น ผลจากการทดสอบประสิ ท ธิ ภาพเครื่อ งโรยดิ นด้ า นความเร็ วในการเคลื่ อ นที่
และปริ มาณดิ น ที่ ถู ก โรยลงบนถาดเพาะต้ นกล้า โดยแบ่ ง ความเร็ว ในการเคลื่ อ นที่ ข องเครื่ อ งโรยดิ น
ออกเป็ น 3 ระดั บ พบว่ า ที่ ค วามเร็ ว การเคลื่ อ นที่ ข องเครื่ อ งโรยดิ น ระดั บ ที่ 1 น้ํ า หนั ก ดิ น ที่ บ รรทุ ก
20 กิโลกรัม ความเร็วในการเคลื่ อนที่ 1.30 นาที ระยะทาง 4.00 เมตร พบว่าเครื่ องโรยดิ นสามารถ
ที่ จะโรยดิ นลงไปในถาดหลุ ม ที่ มี จํา นวนหลุ ม ทั้ ง หมด 434 หลุ ม มี สัดส่ วนเฉลี่ ย อยู่ ที่ 99-100% ส่ วน
ความเร็วของการเคลื่อนที่ระดับที่ 2 ความเร็ว 1.00 นาที น้ําหนักบรรทุกและระยะทางเท่ากับระดับที่ 1
พบว่าสามารถโรยดิ นลงไปในถาดหลุมที่มีจํานวนหลุมทั้งหมด 434 หลุม มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ 98-99%
และที่ ค วามเร็ว ของการเคลื่ อ นที่ ข องเครื่ องโรยดิ นระดั บ ที่ 3 ความเร็ ว 0.40 นาที น้ํ า หนั ก บรรทุ ก
และระยะทางเท่ากับระดับที่ 1 พบว่าสามารถที่จะโรยดินลงในถาดหลุมที่มีจํานวนหลุมทั้งหมด 434 หลุม
มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ 97-98%
คําสําคัญ : ข้าวนาโยน, การทํานาอินทรีย์, เทคโนโลยีการเกษตร

1

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
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ที่มาและความสําคัญ
การปลูก ข้า วโดยวิ ธีการโยนกล้า (parachute) เป็นการทํ า นารู ปแบบใหม่มี วัตถุ ประสงค์ ห ลั ก
เพื่อควบคุมข้าววัชพืชและพืชทั่ วไปโดย จากการศึกษาและปฏิบัติในการปลูกข้าวอินทรีย์ที่ศูนย์บริ การ
วิชาการเกษตร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ของมูลนิธิชัยพัฒนา) อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี ปี 2545-2548
พบว่ า ต้ นทุ น การทํ า นาแบบโยนกล้ า มี ต้ นทุ นต่ํ า ที่ สุ ด และยั ง ให้ ผ ลผลิ ต สู ง กว่ า การทํ า นาด้ ว ยวิ ธีอื่ น ๆ
สามารถป้ อ งกั น และควบคุ ม ข้ า ววั ช พื ช ได้ ดี ใช้ แ รงงานเตรี ย มดิ น เพาะกล้ า 150-200 ถาด/คน/วั น
ใช้แรงงานโยนกล้า 3-5 ไร่/คน/วัน ที่สําคัญคือใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเพียง 3-4 กิโลกรัม/ไร่ ประหยัดเมล็ดพันธุ์
ได้ 80-85% ข้อ ดี ของการทํ า นาด้วยวิธีโยนต้ นกล้ า คือ ต้ นกล้ า ที่ โ ยนจะตั้ ง ตั ว ได้ ทันที ไม่ ห ยุ ดชะงั ก หรื อ
ต้นกล้าเหลืองเหมือนการปักดํา ต้นกล้าจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและแข็งแรง การแตกกอดีมากและเร็ว
กว่าวิธีอื่น ๆ จํานวนต้น/กอ มีมากกว่านาปักดํา การจัดการด้านโรค-แมลงง่ายได้ผลผลิตดีกว่าการหว่าน
น้ําตมใช้ต้นทุนและแรงงานน้อยกว่าวิธีอื่น นอกจากนี้ยังได้ผลผลิตสูงและผลผลิตมีคุณภาพมาตรฐานและ
ยั ง เหมาะสํ า หรั บ การทํ า นาเพื่ อ ผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ ห รื อ การทํ า นาข้ า วอิ น ทรี ย์ ข้ อ จํ า กั ด คื อ เกษตรกร
1 ครอบครัวจะสามารถทํานาด้วยวิธีโยนต้นกล้าได้ไม่เกิน 10-15 ไร่/วัน และขั้นตอนการเตรียมเพาะกล้า
อาจยุ่งยากบ้าง ส่วนอุปกรณ์ถาดเพาะกล้าก็ยังไม่มีจําหน่ายอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังไม่มีผู้รับจ้างทํานา
ด้วยวิธีโยนต้นกล้า ข้อจํากัดอีกประการคือต้องทําในเขตชลประทานที่มีการควบคุมน้ํา สําหรับการทํานา
แบบโยนกล้าในขั้นตอนการเตรียมเพาะกล้าพันธุ์ด้วยวิธีเตรียมถาดเพาะกล้าแบบแห้ง จะเริ่มจากการย่อย
ดินแห้งให้ละเอียด เม็ดดินโตไม่เกิน 0.5 ซม. ดินนั้นต้องไม่มีเมล็ดข้าววัชพืช นําถาดพลาสติกมาวางกับ
พื้นที่เตรียมไว้ พื้นที่ต้องเสมอกัน โดยวางเป็นแถวตอน 2-4 แผ่น (แล้วแต่ความสะดวกในการปฏิบัติงาน)
หว่านดินไปก่อนประมาณ 50-70% จากนั้นหว่านเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ (แช่ 1 คืน หุ้ม 1 คืน หรือข้าวแห้ง)
อัตราประมาณ 3-4 กก.ต่อ 50-60 ถาด (ต่อไร่) แล้วหว่านดินตามลงไปให้เต็มเสมอปากหลุมพอดี การใช้
แรงงานย่อยดินแห้งและเพาะข้าว 1 คน ต่อ 150-200 ถาดต่อ 1 วัน (หว่านได้ 2-3 ไร่) ดังนั้นเพื่อเป็นการ
สนั บ สนุ น การปลู ก ข้ า วในระบบการผลิ ต แบบเกษตรอิ น ทรี ย์ (Organic agriculture หรื อ Organic
Farming ด้วยวิธีการการปลูกข้าวโดยวิธีการโยนกล้า (parachute) ในขั้นตอนของการเตรียมต้นกล้าข้าว
สําหรับการปลูกข้าวแบบนาโยน ผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดที่จะทําการออกแบบและพัฒนาเครื่องโรยดินสําหรับ
เพาะต้นกล้าข้าวนาโยนที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของกลุ่มเกษตรกรทํา
นาที่ปลูกข้าวแบบนาโยน เพื่อทดแทนการใช้แรงงานคนในการโรยดินเพื่อการเพาะกล้าต้นข้าวแบบเดิม
อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตรวมถึงปริมาณต้นกล้าข้าวให้มีจํานวนมากขึ้น ก่อให้เกิดการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ (Organic rice) และนําไปสู่การพัฒนาศักยภาพของชาวนาเพื่อการ
พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาเครื่องโรยดินสําหรับเพาะต้นกล้าข้าวนาโยนที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม
กับลักษณะการใช้งานของกลุ่มเกษตรกรทํานาที่ปลูกข้าวแบบนาโยน
2. เพื่อถ่า ยทอดเทคโนโลยี แ ละประเมิ นผลการยอมรั บเทคโนโลยี ของกลุ่ มผู้ ใช้ ประโยชน์ จ าก
เครื่องโรยดินสําหรับเพาะต้นกล้าข้าวนาโยน
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
20 กรกฎาคม 2555 ถึง มกราคม 2556
กลุ่มชุมชนเป้าหมาย
กลุ่มแกนนําเกษตรกรทํานาแบบเกษตรอินทรีย์ (Organic agriculture หรือ Organic Farming)
ในพื้นที่ 3 ตําบล ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย
1. ตําบลวังดิน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
2. ตําบลวังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
3. ตําบลคอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
กระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ ประกอบด้วยทีม นัก วิจัย เจ้าของเทคโนโลยีและกลุ่ ม
เกษตรกรทํานาแบบนาโยน ดําเนินการปฏิบัติการร่วมกันแบ่งออกเป็น 3 ระยะดําเนินการ ประกอบด้วย
1. ระยะของการเตรียมการจัดเตรียมความพร้อมของโครงการ ประกอบด้วย
1.1 ศึกษากระบวนการเพาะพันธุ์ต้นกล้าข้าวสําหรับการปลูกข้าวแบบนาโยน
1.2 ออกแบเทคโนโลยีเครื่องโรยดินสําหรับเพาะต้นกล้าข้าวนาโยน และจัดทําแบบการ
ผลิตที่พร้อมนําไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้ใช้
1.3 สร้ า งต้น แบบเทคโนโลยี เครื่ อ งโรยดิ น สํ า หรั บ เพาะต้ น กล้ า ข้า วนาโยน สํ าหรั บ
ประกอบการสาธิต เผยแพร่และทดลองใช้
2. ระยะของการจัดกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่การใช้งานเครื่องจักร ประกอบด้วย
2.1 กิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องโรยดินสําหรับเพาะต้นกล้า
ข้าวนาโยนสู่กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์หลัก
2.2 กลุ่ ม เป้ า หมายนํ า เครื่ อ งจั ก รกลต้ น แบบไปใช้ ไ ปใช้ ง านจริ ง เพื่ อ การพั ฒ นา
กระบวนการเพาะต้นกล้าข้าวนาโยน
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3. ระยะของการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย
3.1 การติ ดตามหลั ง จากการนํ า เครื่ อ งจั ก รไปใช้ ง าน เพื่ อประเมิ นระดั บการยอมรั บ
เทคโนโลยี และสรุปปัญหาจากการใช้งานเครื่องจักร
3.2 จัดเวทีสาธารณะเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางในการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีเครื่องโรยดินสําหรับเพาะต้นกล้าข้าวนาโยนร่วมกันระหว่างเจ้าของเทคโนโลยีและกลุ่มแกนนํา
เกษตรกรทํ า นาอิ นทรี ย์ (Organic agriculture หรือ Organic Farming) ในพื้นที่ 3 ตําบล ของจั ง หวั ด
อุตรดิตถ์
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดํ า เนิ น งานตามแผนงานวิ จั ย ระยะที่ 1 การศึ ก ษากระบวนเพาะต้ น กล้ า ข้ า วนาโยน
และการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการเพาะต้นกล้าข้าวนาโยน จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรทํานา
ใช้ วิธีก ารเพาะต้ นกล้ า สํ า หรั บปลู ก ข้า วนาโยนด้ วยวิ ธีก ารเตรี ยมถาดเพาะกล้ า แบบแห้ง ขั้ นตอนการ
ดําเนินงานเริ่มจากการย่อยดินแห้งให้ละเอียด เม็ดดินโตไม่เกิน 0.5 ซม. จากนั้นนําถาดพลาสติกมาวางกับ
พื้ น ที่ ที่ เ ตรี ย มไว้ พื้ น ที่ ต้ อ งเสมอกั น โดยวางเป็ น แถวตอน 2-4 แผ่ น (แล้ ว แต่ ค วามสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน) หว่านดิ นไปก่ อนประมาณ 50-70% จากนั้นหว่า นเมล็ดพั นธุ์บริ สุทธิ์ (แช่ 1 คืน หุ้ม 1 คืน
หรือข้าวแห้ ง) อัตราประมาณ 3-4 กก.ต่อ 50-60 ถาด (ต่อไร่) โดยปกติ จะใช้ พื้นที่ เพาะกล้า ประมาณ
12-15 ตารางเมตรต่อ 50-60 ถาด หว่านได้ 1 ไร่ ดังภาพที่ 1

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมดินโดยการบดให้ละเอียด

ขั้นตอนที่ 2 โรยดินชั้นล่างเพื่อรองก้นหลุม

ขั้นตอนที่ 3 โรยเมล็ดข้าวและโรยดินปิดปากหลุม
ขั้นตอนที่ 4 ต้นกล้าข้าวที่พร้อมนําไปโยน
ภาพที่ 1 การศึกษากระบวนการเพาะกล้าสําหรับการปลูกข้าวแบบนาโยน
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การดําเนินงานตามแผนงานวิจัยระยะที่ 2 การวิเคราะห์และออกแบบเพื่อพัฒนาเครื่องโรยดิน
สําหรับเพาะกล้าข้าวนาโยน โดยมีส่วนประกอบสําคัญที่ผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาขึ้น ได้แก่ ส่วนของ
ชุ ดขั บเคลื่ อ นเครื่ องโรยดิ น ชุ ดส่ ง กํ า ลั ง ด้ ว ยชุ ดโซ่ ขั บ ล้ อ ที่ แ กนเพลาของชุ ด เครื่ องโรยดิ น ชุ ดควบคุ ม
ความเร็วของเครื่องโรยดินที่สามารถปรับระดั บความเร็วในการเคลื่อนที่ ได้ และชุดรางและล้อสําหรับ
ประครองเครื่องโรยดิน ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ต้นแบบเครื่องโรยดินสําหรับการเพาะกล้าข้าวนาโยน
การดําเนินงานตามแผนงานวิจัยระยะที่ 3 การทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของเทคโนโลยี
เครื่องโรยดิน ผลจากการทดสอบความเร็วการเคลื่อนที่ของเครื่องโรยดินพบว่า การทดสอบเครื่องโรยดิน
ด้วยการใช้ความเร็วและน้ําหนักบรรทุกที่แตกต่างกัน นั้นพบว่า เมื่อใช้วามเร็วและน้ําหนักบรรทุกที่มาก
ขึ้นจะมีผลทําให้เครื่องโรยดินเคลื่อนที่ช้าลง แต่จะไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของการโรยดินลงสู่ถาดหลุม
เนื่องจากไม่มีปริมาณดินที่ติดค้างอยู่ภายในถังบรรจุหลังจากเครื่องโรยดินสิ้นสุดการทํางานที่ระยะทาง
เคลื่อนที่ของรางที่ความยาว 4 เมตร ถาดสําหรับเพาะพันธุ์ต้นกล้ามีขนาด 59 x 34 เซนติเมตร จํานวน
434 หลุม ต่อ 1 ถาด ดังตารางที่ 1-3
ตารางที่ 1 การทดสอบความเร็วในการเคลื่อนที่ของเครื่องโรยดิน ความเร็ว Step ที่ 1
ปริมาณ
ปริมาณดินที่ติดค้าง
ปริมาณ
ระยะทาง
ความเร็วใน น้ําหนักดินที่
อยู่ภายในถังบรรจุ
น้ําหนักดินที่ (ความยาว
ครั้งที่
การเคลื่อนที่ ปล่อยออกจาก
บรรทุก
ของราง)
(นาที)
ถังบรรจุ
คิด
(กิโลกรัม)
(เมตร)
(กิโลกรัม)
(กิโลกรัม)
เป็น%
1
วิ่งตัวเปล่า
4
0.40
0
0
0
2
5
4
0.50
5
0
0
3
10
4
1.00
10
0
0
4
15
4
1.10
15
0
0
5
20
4
1.30
20
0
0
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ตารางที่ 2 การทดสอบความเร็วในการเคลื่อนที่ของเครื่องโรยดิน ความเร็ว Step ที่ 2

ครั้งที่

ปริมาณ
น้ําหนักดินที่
บรรทุก
(กิโลกรัม)

ระยะทาง
(ความยาว
ของราง)
(เมตร)

1
2
3
4
5

วิ่งตัวเปล่า
5
10
15
20

4
4
4
4
4

ปริมาณ
ปริมาณดินที่ติดค้าง
ความเร็วใน น้ําหนักดินที่
อยู่ภายในถังบรรจุ
การเคลื่อนที่ ปล่อยออกจาก
(นาที)
ถังบรรจุ
คิด
(กิโลกรัม)
(กิโลกรัม)
เป็น%
0.20
0
0
0
0.35
5
0
0
0.40
10
0
0
0.50
15
0
0
1.00
20
0
0

ตารางที่ 3 การทดสอบความเร็วในการเคลื่อนที่ของเครื่องโรยดิน ความเร็ว Step ที่ 3

ครั้งที่

ปริมาณ
น้ําหนักดินที่
บรรทุก
(กิโลกรัม)

ระยะทาง
(ความยาว
ของราง)
(เมตร)

ความเร็วใน
การเคลื่อนที่
(นาที)

1
2
3
4
5

วิ่งตัวเปล่า
5
10
15
20

4
4
4
4
4

0.15
0.25
0.30
0.35
0.40

ปริมาณ
ปริมาณดินที่ติดค้าง
น้ําหนักดินที่
อยู่ภายในถังบรรจุ
ปล่อยออกจาก
ถังบรรจุ
คิด
(กิโลกรัม)
(กิโลกรัม)
เป็น%
0
0
0
5
0
0
10
0
0
15
0
0
20
0
0

อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระฉับ และข้อเสนอแนะ
จากผลการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นการทํ า งานของเทคโนโลยี เครื่ อ งโรยดิ น ในด้ า นความ
สม่ําเสมอในการโรยดินลงสู่ถาดหลุม โดยแบ่งความเร็วในการเคลื่อนที่ของเครื่องโรยดินออกเป็น 3 ระดับ
พบว่าที่ความเร็ วของการเคลื่ อ นที่ ของเครื่ องโรยดิ นใน Step ที่ 1 เป็นการทดสอบด้วยการใช้ปริ มาณ
น้ําหนักดินที่บรรทุก 20 กิโลกรัม ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเครื่องโรยดิน 1.30 นาที ในระยะทางความ
ยาวของราง 4.00 เมตร สามารถที่จะโรยดินลงไปในถาดหลุมได้เกือบทุก ๆ หลุมเมื่อคิด % ของหลุมที่มี
ดินโรยอยู่ เที ยบกั บจํานวนหลุมทั้ ง หมด 434 หลุม พบว่ามีสัดส่ วนอยู่ ที่ 99-100% ที่ความเร็วของการ
เคลื่อนที่ของเครื่องโรยดินใน Step ที่ 2 ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเครื่องโรยดิน 1.00 นาที ในระยะทาง
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ความยาวของราง 4.00 เมตร พบว่าสามารถที่จะโรยดินลงไปในถาดหลุมได้เกือบทุก ๆ หลุมเมื่อคิด %
ของหลุ ม ที่ มี ดิ น โรยอยู่ เ ที ย บกั บ จํ า นวนหลุ ม ทั้ ง หมด 434 หลุ ม พบว่ า มี สั ด ส่ ว นอยู่ ที่ 98-99%
และที่ความเร็วของการเคลื่อนที่ของเครื่องโรยดินใน Step ที่ 3 ความเร็วในการเคลื่อนที่ของเครื่องโรยดิน
0.40 นาที ในระยะทางความยาวของราง 4.00 เมตร พบว่าสามารถที่จะโรยดินลงไปในถาดหลุมได้เกือบ
ทุก ๆ หลุมเมื่อคิด % ของหลุมที่มีดินโรยอยู่เทียบกับจํานวนหลุมทั้งหมด 434 หลุม พบว่ามีสัดส่วนอยู่ ที่
97-98% โดยจากผลการทดสอบจะพบได้ว่าประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องโรยดินจะมีประสิทธิภาพ
สูงสุดเมื่อตั้งความเร็ว Step ที่ 1 โดยสามารถที่จะโรยดินลงไปในถาดหลุมได้เกือบทุก ๆ หลุมเมื่อคิด %
ของหลุ ม ที่ มี ดิ น โรยอยู่ เ ที ย บกั บ จํ า นวนหลุ ม ทั้ ง หมด 434 หลุ ม ซึ่ ง มี สั ดส่ ว นอยู่ ที่ 99-100% แต่ เ มื่ อ
ความเร็วของการเคลื่อนที่ของเครื่องโรยดินเพิ่มขึ้นใน Step ที่ 2 และ Step ที่ 3 จะเห็นว่ามีแนวโน้ม %
ของการโรยดินลงไปในหลุ มของถาดเพาะกล้าลดลง ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะความเร็วในการเคลื่ อนที่ ข อง
เครื่องโรยดินที่เพิ่มขึ้นนั้นมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องโรยดิน จึงทําให้การเคลื่อนที่
ของเครื่องโรยดินใน Step ที่ 2 และ Step ที่ 3 มีจํานวนหลุมในถาดเพาะกล้าที่มรดินโรยอยู่มีจํานวน
ลดลง แต่อย่างไรก็ตามความเร็วในการเคลื่อนที่ของเครื่องโรยดินทั้ง 3 Step ก็ยังสามารถโรยดินลงหลุม
ภายในถาดเพาะกล้าในสัดส่วนที่เป็นที่น่าพอใจโดยอยู่ระหว่าง 97-100 %
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. สามารถลดเวลาและแรงงานสําหรับกลุ่มเกษตรกรทํานาที่ปลูกข้าวแบบนาโยน ในขั้นตอนของ
การเพาะพันธุ์ต้นกล้าข้าว
2. ได้เครื่องโรยดินสําหรับเพาะพันธุ์ต้นกล้าข้าวนาโยนที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะการใช้งานของกลุ่มเกษตรกรชาวนาที่ปลูกข้าวแบบนาโยน
3. เครื่องโรยดินสําหรับเพาะพันธุ์ต้นกล้าข้าวนาโยนสามารถนําไปพั ฒนาต่ อยอดสู่การผลิ ตใน
เชิงพาณิชย์
เอกสารอ้างอิง
โกวิ ทย์ พวงงาม.(2527). การวิ จั ย ปฏิ บั ติ การอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มเชิ ง ประยุ กต์ . กรุง เทพฯ : คณะสั ง คม
สงเคราะห์. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ไพโรจน์ นะเทียง (2553). การสร้างคุณค่าของสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรมเครื่องผ่าไม้ไผ่และเครื่องจักร
ตอก ด้วยรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุ มชน เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับผลิ ตภั ณ ฑ์
ของกลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งจั ก สานไม้ ไผ่ ใ นเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ . สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กรุงเทพฯ.
ธวัชชัย แสงหล้า. (2551). หลักการถ่ายทอดเทคโนโลยี. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์
อายุวัฒน์ สว่างผล. (2554). การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิ่น. กําแพงเพชร :
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร.
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Chen, L.J., Lee D.S., Song Z.P., Suh H.S. and Lu B-R.( 2004) . Gene flow from cultivated
rice (Oryzasativa) to its weedy and wild relative. Annals of Botany 93:67-73.
De Datta, S.K. ( 1981) . Principle and practices of Rice Production. LosBanos,
Philippines. De
Datta, S.K. and, M.A. Llagus. (1984). Weed problem and weed control in uplandrice in
tropical Asia. The International Rice Research Institute, Los Banos,Philippines. pp.
321-342.
Grist, D. H.(1986). Rice. 6th end. New York. Longman.
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กระบวนการยกระดับคุณค่าผลิตภัณฑ์แหนมด้วยสมุนไพรในท้องถิ่น
กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์ จังหวัดแพร่

พรทิพพา พิญญาพงษ์1
อัมพวัน ไมตรัตน์1, วัชระ ทิอิน2, จารุนันท์ เปียชู2, รุ่งนภา ยิ้มพลูแย้ม2, อนันตชัย อิ่มม่วง2
บทคัดย่อ
ผลิตภัณฑ์แหนมหมูที่ผลิตขึ้นโดยสถานประกอบการมีอายุการเก็บรักษาสั้นถ้าไม่เก็บไว้ที่อุณหภูมิ
ต่ํากว่าอุณหภูมิห้อง แหนมจะมีรสชาติเปรี้ยวเร็วกว่าปกติซึ่งไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค โครงการนี้มี
วั ตถุ ประสงค์ เ พื่ อ ยื ดอายุ ก ารเก็ บรั ก ษาของแหนมหมู และเพิ่ม คุ ณ ค่ า ของผลิ ตภั ณ ฑ์ แ หนมหมู โ ดยใช้
สมุนไพรในท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการศึกษาทดลองทางวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการแล้วนําผลการ
ทดลองไปประยุกต์ใช้กับสถานประกอบการจริง ทําให้ได้ผลิตภัณฑ์แหนมสูตรใหม่ที่มีอายุการเก็บรักษา
นานขึ้นและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ สถานประกอบการได้กระบวนการผลิตแหนมหมูสูตรใหม่ที่มีคุ ณค่า
เพิ่มขึ้น มีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค ใช้เวลาในการหมักลดลง ซึ่งมีผลทําให้ระยะเวลาในการได้ผล
ผลิตสั้นลง ซึ่งสามารถขยายกลุ่มผู้บริโภคเพิ่มขึ้น
กระบวนการยกระดับคุณค่าผลิตภัณฑ์แหนมสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอื่น
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันต่อไป
คําสําคัญ : กระบวนการยกระดับคุณค่า, ผลิตภัณฑ์แหนม, สมุนไพรในท้องถิ่น

1
2

หลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
หลักสูตรเคมี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ที่มาและความสําคัญ
แหนม หมายถึ ง ผลิ ตภั ณฑ์ ทํา จากเนื้ อ หมู ส่ วนสะโพกที่ แ ยกไขมั นและเอ็ นออก แล้ วผสมกั บ
หนังหมู อาจผสมหูหมูหรือจมูกหมูที่ต้มสุกและหั่นเป็นเส้น เติมเกลือ ข้าวสุก กระเทียมบด น้ําตาลทราย
ผสมให้เข้ากันอาจเติมพริกสดด้วยก็ได้ห่อเป็นมัดหรือบรรจุในภาชนะบรรจุลักษณะอื่น ๆ จากนั้นทําการ
หมักจนมีรสเปรี้ยวเป็ นอาหารพื้นเมืองของทางภาคเหนือของประเทศไทย การทําแหนมเป็ นการถนอม
อาหาร ด้ วยการหมั ก เพื่ อ ให้ ไ ด้ ก รดแลคติ ก โดยแบคที เรี ย ที่ สร้ า งกรดแลคติ ก เช่ น Lactobacillus,
Pediococcus (ชุลีพร และคณะ, 2560)
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดแพร่ ประกอบธุรกิจทางด้านแปรรูปเนื้ อสั ตว์
แหนม เช่น แหนมหมู แหนมเนื้อ แหนมหมูกระดูกอ่อน แหนมเอ็นข้อไก่ แหนมซี่โครงหมู แหนมหมูสไลด์
แหนมสามชั้นหมู แหนมปีกกลางไก่ แหนมโคนปีกไก่ แหนมปลายปีกไก่ และแหนมเล็บมือนาง โดยคง
ความเป็นเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ โดยผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มวิสาหกิจชุ มชน
คื อ แหนมหมู โดยปกติ แ หนมหมู ที่ ผ ลิ ตขึ้ น มั ก มี อ ายุ ก ารเก็ บรั ก ษาสั้ น ถ้ า ไม่ เก็ บ ไว้ ที่ อุ ณ หภู มิ ต่ํ า กว่ า
อุณหภูมิห้องแหนมจะมีรสชาติเปรี้ยวเร็วกว่าปกติ ทางผู้ประกอบการจึงมีความต้องการยืดอายุการเก็บ
รั กษาแหนมโดยวิ ธี ธรรมชาติ นอกจากนี้ ผู้ ประกอบการต้ อ งการเพิ่ ม คุ ณค่ าของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ หนมหมู
เพื่อขยายฐานลูกค้าไปสู่กลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ เพื่อจะได้เพิ่มการแข่งขันในเชิงธุรกิจ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมี
แนวทางในการนําสมุนไพรในท้องถิ่นที่มีสรรพคุณช่วยให้อาหารย่อยง่ายขึ้น และ ช่วยลดอาการท้องอืด
ท้องเฟ้อ มาช่วยเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ โครงการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมให้มี
อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห้องได้มากกว่า 3 วัน และมีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยใช้สมุนไพรในท้องถิ่น
แล้วนําสูตรและกระบวนการผลิตที่เหมาะสมไปทําการทดสอบการผลิตแหนมในโรงงานต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาของแหนมหมูโดยใช้สมุนไพรในท้องถิ่น
2. เพื่อเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์แหนมหมูโดยใช้สมุนไพรในท้องถิ่น
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
เดือนมิถุนายน 2561 วันที่ 31 มกราคม 2562
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปเนื้อสัตว์จังหวัดแพร่
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การดําเนินโครงการ
1. ศึ ก ษาความต้ อ งการของผู้ ป ระกอบการจากประเด็ น ปั ญ หาด้ า นคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมโดยกําหนดโจทย์วิจัยร่วมกัน
2. ศึกษาการยืดอายุของผลิตภัณฑ์แหนมหมูโดยการเติมสมุนไพรในท้องถิ่น ได้แก่ ขิงสด ขมิ้นสด
และเม็ดพริกไทยอ่อนสด ลงไปในผลิตภัณฑ์แหนมสูตรดั้งเดิม นวดผสมให้เข้ากัน บรรจุใส่ในถุงพลาสติก
รี ดถุ ง พลาสติก เพื่อ ไล่ อากาศออก มั ดให้ แน่ นด้ วยยาง นํ าไปบ่ ม ไว้ที่ อุ ณหภู มิ ห้อ งเป็ นเวลา 7 วั น เก็ บ
ตัวอย่างแหนมทุกวัน นําไปวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกรดแลคติก และ วิเคราะห์ค่าความเป็นกรดด่าง
ของผลิตภัณฑ์แหนม ทําการทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แหนมสูตรดั้งเดิม และแหนม
สูตรที่เติมสมุนไพร ที่มีอายุการหมัก 3 วัน โดยไปทดสอบกับผู้ที่นิยมบริโภคแหนมสดอย่างน้อย 30 คน
ให้คะแนนโดยใช้ Hedonic Test scale: 5 scale ได้แก่ 5=ยอมรับมากที่สุด 4=ยอมรับมาก 3=ยอมรับ
2=ยอมรั บน้ อ ย 1=ไม่ ยอมรั บ โดยให้ คะแนนสี กลิ่ น รสชาติ เนื้ อสั มผั ส และลั กษณะโดยรวมทั้ ง หมด
นําข้อมูลที่ได้ทั้งหมดวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีต่อผลิตภัณฑ์แหนมสูตรดั้งเดิมและ
สูตรที่เติมสมุนไพรชนิดต่าง ๆ
3. การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการยืดอายุผลิตภัณฑ์แหนมโดยการเติมสมุนไพรท้องถิ่นลงไป
ในผลิตภัณฑ์แหนม เพื่อให้บุคลากรของสถานประกอบการได้นําไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต่อไป
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ
จากการเข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมหมูในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยดําเนินการเติมสมุนไพรลงไป
ในผลิตภัณฑ์แ หนมหมู สูตรดั้งเดิมเพื่อยื ดอายุการเก็บรักษาของผลิ ตภั ณฑ์ ผู้วิจัยและผู้ประกอบการได้
ร่วมกันเลือกสมุนไพรในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติช่วยลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ซึ่งทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมี
ความคิดเห็ นตรงกั นว่าควรจะเป็ น ขิงสด ขมิ้นสด และ เม็ดพริก ไทยสด ดังนั้นในการวิ จัยครั้ง นี้ ผู้ วิ จัย
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ร่วมกันผลิตแหนมหมูในสูตรต่าง ๆ ดังนี้ (1) สูตรดั้งเดิม (2) สูตรผสมขิงสด 5%
(3) สูตรผสมขิงสด 10% (4) สูตรผสมขมิ้นสด 5% (5) สูตรผสมขมิ้นสด 10% (6) สูตรผสมเม็ดพริ ก ไทย
สด 5% และ (7) สูตรผสมเม็ดพริกไทยสด 10% แล้วทําการหมักเป็นเวลา 7 วัน โดยระหว่างการหมัก
ผู้วิจัยทําการเก็บตัวอย่างแหนมไปวิเคราะห์ตรวจสอบจํานวนแบคทีเรียกรดแลคติก และวัดค่าความเป็น
กรดด่างของผลิตภัณฑ์แหนมหมูสูตรต่าง ๆ ทุก ๆ 24 ชั่วโมง พบว่า ค่าความเป็นกรดด่างของแหนมสูตร
ดั้งเดิม สูตรที่เติมขิงสดร้อยละ 5 สูตรที่เติมขมิ้นสดร้อยละ 5 และ สูตรที่เติมเม็ดพริกไทยสดร้อยละ 5
มี ค่ า ความเป็ น กรดด่ า งเป็ น ไปตามเก ณฑ์ ม าตรฐานคื อ ต่ํ า กว่ า 4.6 (สํ า นั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, มปป) ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 1 นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อทําการหมักเป็น
เวลา 3 วัน แหนมหมูสูตรที่ เติม ขิง สดร้ อ ยละ 5 วัดค่าความเป็ นกรดด่า งได้ ต่ํา กว่า แหนมหมูสูตรอื่ น ๆ
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ซึ่งเป็นข้อดี ต่อผู้ประกอบการคือทําให้สามารถลดระยะเวลาในการหมักแหนมหมู ทําให้ผู้ประกอบการ
สามารถส่ ง ออกจํ า หน่ า ยได้ เ ร็ ว ขึ้ น ซึ่ ง ผลการตรวจสอบค่ า ความเป็ น กรดด่ า งของแหนมหมู มี ค วาม
สอดคล้องกับผลการตรวจสอบจํานวนของแบคทีเรียกรดแลคติก คือ แหนมหมูที่มีการเติมขิงสดร้อยละ 5
จะมีจํานวนแบคทีเรียกรดแลคติกสูงกว่าสูตรดั้งเดิม และสูตรที่เติมสมุนไพรชนิดอื่น ๆ
ตารางที่ 1 ค่าพีเอชของตัวอย่างแหนมหมูสูตรต่าง ๆ
ค่าพีเอชของแหนมหมู

อายุการ
หมัก
(วัน)

สูตร
ดั้งเดิม

3
5
7

4.50
4.48
4.20

สูตรเติม สูตรเติม สูตรเติม สูตรเติม
ขิงสด
ขิงสด
ขมิ้นสด
ขมิ้นสด
5%
10%
5%
10%
4.43
4.76
4.63
5.01
4.30
4.84
4.33
5.26
4.11
5.48
4.15
5.21
ที่มา : พรทิพพา และคณะ (2562)

สูตรเติม สูตรเติม
พริกไทย พริกไทย
5%
10%
4.56
5.04
4.37
5.72
4.17
5.07

จากผลการวิ เคราะห์ ทางห้องปฏิ บัติการวิ ทยาศาสตร์ ของตัวอย่า งแหนมสู ตรดั้ ง เดิม และสู ตร
ที่เติมสมุนไพร ทางผู้วิจัยและผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ร่วมกันเลือกแหนมหมูสูตรที่เติมขิงสด
ร้อยละ 5 สูตรที่เติมขมิ้นสดร้อยละ 5 และสูตรที่เติมเม็ดพริกไทยสดร้อยละ 5 มาทดสอบความพึงพอใจ
แบบ Hedonic Test โดยทดลองกั บผู้ ชอบบริ โภคแหนมดิ บจํ า นวน 31 คน ที่ มีอ ายุ ร ะหว่า ง 20-55 ปี
ประเด็นที่ทําการทดสอบได้แก่ สี กลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อสัมผัส และการยอมรับโดยรวม แล้วนําข้อมูล
ที่ได้ทั้งหมดวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการทดสอบแสดงในตารางที่ 2 พบว่า ผู้บริโภค
มีความชอบด้านกลิ่นของแหนมหมูสูตรดั้งเดิมมากที่สุด รองลงมาคือ แหนมหมูสูตรเติมขิงสดร้อยละ 5
ด้านรสชาติผู้บริโภคชอบรสชาติของ แหนมหมูสูตรผสมขิงสดร้อยละ 5 มากที่สุดเนื่องจากมีความเปรี้ยว
มากกว่าแหนมหมู สูตรอื่ น ๆ ด้านเนื้อสัมผั สผู้ บริ โภคชอบแหนมหมูสูตรผสมขิงสดร้ อ ยละ 5 มากที่ สุด
เพราะรู้สึกถึงความกรุบกรอบของขิงที่หั่นเป็นลูกเต๋าเล็ก ๆ ที่เติมลงไปในผลิตภัณฑ์แหนม ด้านสีผู้บริโภค
พึ ง พอใจในแหนมหมู สูตรผสมขิ ง สดร้ อ ยละ 5 มากที่สุดเช่ น กั น และ ด้ า นการยอมรั บ โดยรวมพบว่ า
ผู้บริโภคยอมรับแหนมหมูสูตรผสมขิงสดร้อยละ 5 มากที่สุด
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของแหนมหมูสูตรต่าง ๆ ที่มีอายุการหมัก 3 วัน
ปัจจัยทดสอบ
กลิ่น
รสชาติ
เนื้อสัมผัส
สี
การยอมรับ
โดยรวม

สูตรดั้งเดิม
3.521.09
3.870.96
3.541.06
3.711.07
3.670.94

ตัวอย่างแหนมหมู
สูตรผสมขิงสด สูตรผสมขมิ้นสด
5%
5%
3.481.23
3.130.92
4.130.99
3.351.02
3.681.04
3.190.94
3.810.91
2.960.91
4.031.01
3.190.87

สูตรผสมพริกไทยสด
5%
3.391.26
3.480.99
3.411.08
2.871.11
3.580.95

ที่มา : พรทิพพา และ คณะ (2562)
หลังจากการทดสอบในส่วนของห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้เข้าไปถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเติมสมุนไพรในกระบวนการผลิตแหนมสมุนไพร ให้แก่บุคลากรของสถานประกอบการเพื่อให้สมาชิก
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ นําวิธีการเตรียมสมุ นไพร การเติมสมุนไพรลงไปในผลิตภั ณฑ์ แหนมหมู สู ตร
ดั้งเดิมไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมสมุนไพรต่อไป ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 การถ่ายทอดความรู้ในการผลิตแหนมสมุนไพรในสถานประกอบการ
ที่มา : พรทิพพา และ คณะ (2562)
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อภิปรายผลการดําเนินงาน
ในการผลิตแหนมหมูสูตรดั้งเดิมของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนพบว่าการหมักแหนมที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติจะใช้เวลาประมาณ 3-4 วัน จึงจะได้รสชาติเปรี้ยวตามที่ต้องการของผู้บริโภค และพบว่า
ถ้าเก็บแหนมสูตรดั้งเดิมไว้ที่อุณหภูมิห้องปกติทั่วไป ประมาณวันที่ 4-5 แหนมจะเริ่มแฉะ ๆ จึงเป็นปัญหา
กับผู้ประกอบการรายย่อยที่รับแหนมไปขายแล้วไม่ได้เก็บไว้ในตู้เย็น
หลั ง จากที่ ผู้วิจัยและผู้ ประกอบการวิ สาหกิ จชุ ม ชนได้ เข้ า มาร่ วมกั นแก้ ปัญหาโดยทดลองเติ ม
สมุนไพรในท้องถิ่นลงไปในผลิตภัณฑ์แหนมสูตรดั้งเดิมเพื่อเป็นการยื ดอายุการเก็บรักษาของผลิ ตภั ณฑ์
แหนม พบว่า แหนมสูตรที่มีการเติมขิงสดร้อยละ 5 จะเกิดการหมักได้เร็วขึ้น มีรสชาติเปรี้ยวมากกว่าสูตร
ดั้งเดิม ซึ่งเป็นที่พึงพอใจต่อผู้บริโภค เนื่องจากขิงสดเป็นตัวเร่งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ผลิ ต
กรดแลคติก นอกจากนี้ขิงยังมีคุณค่าทางโภชนาการในด้านสามารถลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้อได้ ดังนั้น
ผู้บริโภคจะได้รับคุณค่าทางโภชนาการที่เกิดจากการเติมขิงสดเข้าไปในผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนมีแนวทางที่จะนําสูตรแหนมสมุนไพรที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ไปต่อ
ยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการใช้สารให้สีจากสมุนไพรแทนการใช้สารไนเตรทไนไตรท์เติมลงไปเพื่อทําให้
เกิดสีชมพูในแหนมเพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และขยายตลาดการขายต่อไป
ประโยชน์ที่ได้รับ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์แหนมได้กระบวนการผลิตแหนมหมูสูตรใหม่ที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้น
มีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้ บริโภค ใช้เวลาในการหมักลดลง ซึ่งมีผลทําให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
เนื้อสัตว์สามารถผลิตแหนมหมูขายได้เร็วขึ้นและสามารถขายในกลุ่มของผู้บริโภคที่ชอบสมุนไพรได้เพิ่มขึ้น
เอกสารอ้างอิง
ชุลีพร และคณะ. (2560). การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกที่มีคุณสมบัติยับยั้งแบคทีเรียชนิดอื่นจาก
แหนมในจังหวัดสกลนคร. มทร.อีสาน ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 10 (2), 95-106.
พรทิพพา และ คณะ. (2562). รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
และเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน. เอกสารอัดสําเนา
สํ า นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม, มปป. มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน. สื บ ค้ น จาก
tcps.tisi.go.th/public/standardList.aspx.
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การสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษเหลือทิ้งใบยาสูบเพื่อสกัดเป็นสารหอมระเหยในธุรกิจสปา
จังหวัดน่าน

วชิราภรณ์ เขียวมั่ง 1
ฉลวย เสาวคนธ์ 1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ได้ทําการสกัดสารหอมระเหยจากเศษเหลือใบยาสูบพันธุ์เวอร์จีเนียโดยใช้วิธีการสกั ด
แบบซอกห์เลตตามด้วยการกลั่ นด้วยไอน้ํา วัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือการนําเศษเหลือใบยาสู บจาก
อุตสาหกรรมการบ่มยามาผลิตเป็นสารสกัดและหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารหอมระเหยปัจจัยที่
ทําการศึกษาในระหว่างกระบวนการสกัด ได้แก่ ชนิดของวัสดุตัวกรอง (ชนิดเอ และชนิดบี) ชนิดของตัวทํา
ละลายอินทรีย์ (ปิโตรเลียมอีเทอร์ ไดเอทิลอีเทอร์ เอทิลอะซิเตท และนอร์มัลเฮกเซน) อุณหภูมิที่ใช้ในการ
สกั ด (30, 40 และ 50 องศาเซลเซี ย ส) ปริ ม าตรของตั ว ทํ า ละลายอิ น ทรี ย์ (50, 100, 200 และ 300
มิลลิลิตร) และเวลาที่ใช้ ในการสกั ด (1, 2 และ 4 ชั่วโมง) จากการศึกษาพบว่า สภาวะที่เหมาะสมที่ ให้
ปริมาณสารสกัดสูงสุดคือการสกัดด้วยตัวทําละลายอินทรีย์ปิโตรเลียมอีเทอร์ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส
ปริมาตรของตัวทําละลายอินทรีย์ 200 มิลลิลิตร เป็นเวลา 4 ชั่วโมง ที่สภาวะนี้ร้อยละผลผลิตของสารสกัด
หยาบมีค่าเท่ากับ 4.19 (ร้อยละของน้ํามันหอมระเหย เท่ากับ 0.45) งานวิจัยนี้เป็นประโยชน์ สามารถเป็น
ใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงวิธีการสกัดสารหอมระเหยจากเศษเหลือใบยาสูบในระดับชุมชนและอุตสาหกรรม
คําสําคัญ : การกลั่นด้วยไอน้ํา, การสกัดแบบซอกห์เลต, ยาสูบ, เวอร์จิเนีย, สารหอมระเหย
ที่มาและความสําคัญ
ใบยาสูบจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าการส่งออกหลายพันล้านบาทต่อปี จังหวัดน่านก็ได้มีการ
เพาะปลูกยาสูบพันธุ์เวอร์จีเนียและพันธุ์พื้นเมืองมาหลายชั่วอายุคน แต่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิ ตใบ
ยาสูบแห้งนั้น แต่ละปีจะมีปริมาณใบยาแห้งที่ไม่ผ่านเกณฑ์การเข้าโรงงานยาสูบเป็นจํานวนหลายร้อยตัน
ส่วนหนึ่งคือใบยาแห้งที่แตกหักเสียหาย (Scrap) ไม่สามารถนําไปจําหน่ายได้ ซึ่งเป็นภาระของเกษตรกร
1

หลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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และ/หรือผู้ประกอบการที่ ต้องจัดการเพราะเศษใบยาแห้งนี้เป็นสิ่งที่ ไม่ก่อให้เกิดรายได้และประสบกับ
ปัญหาการจัดเก็บหรือทําลายทิ้ง และจากปัญหาดังกล่าวจึงเกิดแนวคิดการแปรรูปเศษใบยาแห้งให้ เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดแนวคิดขยะเหลือศูนย์ (Zero waste management)
เป็นแนวคิดที่ยึดหลักการที่ว่า “ขยะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้” มีเป้าประสงค์คือ
“การทําให้ขยะเหลือน้อยที่สุดและกําจัดที่เหลือด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผล” แนวคิดขยะเหลือศูนย์มี
หลักการสําคัญคือการใช้วัตถุการผลิตที่สามารถนํากลับมาแปรรูปใช้ใหม่ให้มากที่สุด ลดปริมาณของเสียที่
จะทิ้งให้เหลือน้อยที่สุด บริโภคให้พอดีและบริโภคสินค้าที่สามารถนํากลับมาใช้ซ้ําได้ ผลิตสินค้าที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตสินค้าใหม่ที่ผสมผสานการนําวัสดุกลับมาแปรรูปใช้ใหม่ได้ รณรงค์การใช้สินค้าที่ผลิต
จากวัสดุ เหลื อใช้ พัฒนาการนําขยะกลั บมาแปรรู ปใช้ ใหม่ เก็บภาษีรวมในราคาสิ นค้ า ที่คิ ดจากต้ น ทุ น
ทรัพยากรการผลิต ช่วยยกระดับเป้า หมายทางเศรษฐกิจของชุมชน และสร้างงานใหม่ ๆ ให้กับชุม ชน
(สํานักสิ่งแวดล้ อม, 2558) หรือกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่าเป็นแนวทางสร้างมูลค่าเพิ่มจากเศษวัสดุ เหลื อ ทิ้ ง
สามารถช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลงได้ ทั้งยังลดปัญหามลพิษและช่วยลดสภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง
(เสริมสุข, 2558)
ยาสูบเป็นพืชที่อยู่ในวงศ์ Solanaceae สกุล Nicotiana ตระกูลเดียวกับ พริก มะเขือเทศ มะเขือ
ต่าง ๆ พิทูเนียและมันฝรั่ง มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Nicotiana tabacum L. ใบยาสูบมีสารสําคั ญคื อ
นิโคติน (Nicotine) ปริมาณนิโคตินมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับพันธุ์และชนิดของยาสูบ ยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนีย
(Virginia) นิยมปลูกกันมากในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลําปาง แพร่ น่าน ลักษณะของ
ใบยาเวอร์จิเนียที่สําคัญคือ มีสีเหลืองมะนาวสุกถึงสีส้ม เนื้อบางถึง ปานกลาง ใบยาเวอร์จิเนียเป็นใบยาที่
มีน้ํา ตาลสู ง มี สารประกอบไนโตรเจนน้ อ ยถึ ง ปานกลาง และมี นิโคติ น ปานกลาง (วิ ภาวรรณ, 2548)
องค์ ป ระกอบทางเคมี ใ นใบยาสู บ ที่ สํ า คั ญ ต่ อ คุ ณ ภาพใบยาสู บ และส่ ง ผลต่ อ กลิ่ น รส ความนุ่ ม นวล
การเผาไหม้ และความหอมของควันบุหรี่ ได้แก่ องค์ประกอบไนโตรเจน นิโคติน น้ําตาลรีดิวซิ่งทั้งหมด
(Harlan and Moseley, 1995) ใบยาเวอร์จิเนียในประเทศไทยมีคุณภาพปานกลาง มีปริมาณนิโคตินต่ํา
และมี ก ลิ่ นรสอ่ อน จึ ง เป็ นที่ ต้อ งการของตลาดต่า งประเทศ เนื่ องจากตลาดประเทศต้ องการใบยาที่ มี
ปริ ม าณนิ โคติ นต่ํ า โดยจะนํา ไปใช้ เป็ นตั วผสมหรื อ เป็ น ตั วประกอบ (Filter) กั บใบยาอื่ น ๆ พื ชยาสู บ
นอกจากนํามาป้อนให้กับอุตสาหกรรมการผลิ ตบุหรี่หรือผลิ ตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ได้ในหลาย ๆ ด้าน อาทิ ด้านการแพทย์ ด้านพลังงาน ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ และด้านเวช
สําอาง เป็นต้น และเนื่องจากใบยาสูบยังมีสารประกอบอื่น ๆ อีกหลายชนิดเป็นองค์ประกอบ สามารถ
นําไปใช้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช ใช้รักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนัง ประกอบการรักษาโรคภายในช่องปาก
ใช้กลิ่นหอมระเหย เพื่อบรรเทาอาการหวัดคัดจมูก ฯลฯ
จากแนวคิดการแปรรูปเศษใบยาแห้งให้เป็นผลิตภัณฑ์ ที่ก่อให้เกิดรายได้ประกอบกับการศึกษา
ค้นคว้า เกี่ ยวกั บพื ชยาสู บ ผู้ประกอบการมีความต้ องการผลิ ตสารหอมจากเศษใบยาสู บ โดยสารหอม
ดั งกล่า วต้อ งมี ก ลิ่นที่ มี ลัก ษณะเอกลั กษณ์ ของความเป็ นชนบท เป็ นกลิ่ นที่ ให้ ค วามรู้ สึกของความเป็ น
จังหวัดน่าน (Nan Scent) และเน้ นการให้ อารมณ์ ที่สงบอบอุ่นของบ้ า นเรื อ น และกิจกรรมของชุม ชน
526

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

เพราะการเพาะปลูกใบยาสูบที่จังหวัดน่านมีประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมในท้องถิ่นเป็น
อย่างมาก และอีกหนึ่งเหตุผลที่ใช้ใบยาสูบเป็นหลักในการผลิตสารหอมเพราะตัวใบยามีคุณสมบัติการไล่
แมลงทั้งยังสามารถกําจัดเชื้อโรคหลายชนิด
สารหอมในใบยาสูบเป็นสารประกอบเชิงซ้อน ประกอบด้วยน้ํามันหอมระเหย (Essential oil)
เรซิน (Resin) และแวกซ์ (Wax) ซึ่งขณะเป็นใบยาสดจับแล้วจะเหนียวมือ สารหอมนี้ถูกสังเคราะห์ในใบยา
ตามธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีสารหอมที่ ได้จากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต เช่น
การบ่ม การเก็บให้ได้อายุ หรือการหมักปริมาณสารหอมที่สังเคราะห์ตามธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับตําแหน่ง
ของใบยา ความสุกแก่และประเภทใบยาสูบ คือ ใบยายอดและใบยาเนื้อหนา จะมีน้ําหอมและยางมาก
สารหอมนี้จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามระดับความแก่ของใบยาในการวิเคราะห์โดยการทําละลายในปิโตรเลียม
อี เทอร์ นั้ น นอกจากสารหอมแล้ ว นิ โคติ นและเม็ ด สี อ าจออกมาด้ ว ย หากต้ องการวิ เคราะห์ ล ะเอี ย ด
ปริ ม าณน้ํ า มั นหอมระเหยต้ อ งวิ เคราะห์ โ ดยการกลั่ นออกด้ ว ยไอน้ํ า ส่ วนเรซิ นและแวกซ์ ละลายได้ ใ น
แอลกอฮอล์
สําหรับขั้นตอนการสกัดสารหอมระเหยต้องอาศัยกระบวนการทางเคมีและมีความจําเป็นที่จะต้อง
มีการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยทุกเพศทุกวัย เนื่องจากสารเสพติดในใบ
ยาสู บเป็ นสารพิ ษ ถ้ าร่ า งกายได้ รั บสารพิ ษ เป็ นเวลานานจะทํ า ให้ ปวดศี รษะ ฉุ นเฉี ยวง่ า ย ขาดสมาธิ
หงุดหงิดนอนไม่หลับ ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอด และถุงลมโป่งพอง (Vogues, 1984 และ Fairholt, 1968)
อี กทั้ง กระบวนการผลิ ตสามารถที่ จะนํ า มาประยุ ก ต์ ใช้ ในระบบธุ ร กิ จได้ อ ย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพ
ด้วยเหตุ นี้ ทีมวิจัยมี ความจํ า เป็ น ต้ องลงพื้น ที่ เพื่ อสํ ารวจและเก็ บข้ อ มู ล ทําการเก็ บตั วอย่ างเพื่ อ นํ า มา
ทดลองและวิเคราะห์ผล ดูแลและควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพตรงกับความ
ต้องการของผู้ประกอบการ และจากการสํารวจข้อมูลด้านการตลาดของผู้ประกอบการพบว่า Nan Scent
จัดเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ยังไม่แพร่หลายมากนัก จึงได้รับการส่งเสริมจัดให้มีแผนการพัฒนาตราสินค้าให้ เป็น
สินค้าประจําจังหวัด และสินค้าเอกลักษณ์ของความเป็นชนบทที่ยกระดับขึ้น สําหรับผลิตภัณฑ์สารหอม
กลิ่น Nan Scent หรือหัวเชื้อกลิ่นที่ได้จากการสกัดนั้น จะเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ของผู้ประกอบการ สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ได้กับอีกหลายผลิตภัณฑ์ อาทิ น้ําหอม สบู่ ยาสระผม ครีมนวด ลิปมัน เป็นต้น ผลิตภัณฑ์
ได้มีจุดขายสินค้าคือ ผลิตจากธรรมชาติ เป็นสินค้าที่สามารถให้กลิ่น ที่อบอุ่นพร้อมกับคุณสมบัติการฆ่า
เชื้ อ และไล่ แมลง จึ ง ทํ า ให้ สามารถสร้ างมู ลค่ า เพิ่ มประเภทสิ นค้ าเครื่ องสํ า อาง น้ํ า หอม สเปรย์ และ
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดร่างกายได้หลายชนิด
วัตถุประสงค์
เพื่อนําเศษเหลือใบยาสูบจากอุตสาหกรรมการบ่มยามาผลิตเป็นสารสกัดสารหอมระเหย
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
ก.พ. 59 - ต.ค. 60
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กลุ่มเป้าหมาย
วิสาหกิจชุมชนน่านมอลต์ บ้านเลขที่ 323 - 323/1 ถ.สา-นาน้อย ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย
มีข้อตกลงร่วมกันในการทํางานระหว่างวิ สาหกิ จชุมชนน่านมอลต์กั บคณะผู้ วิจัย มีการร่วมคิด
ร่ ว มตั ด สิ น ใจ ร่ ว มดํ า เนิ น การ และประเมิ น ผล นอกจากนี้ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนน่ า นมอลต์ ส่ ง เสริ ม
และสนับสนุนการดําเนินงานทั้งค่าใช้จ่ายที่อยู่ในรูปตัวเงิน (In-cash) และค่าใช้จ่ายที่ได้จากการคํานวณ
เป็นจํานวนเงินเทียบเคียง (In-kind)
กระบวนการที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สามารถดูได้จากกรอบแนวคิด
เศษเหลือใบยาสูบ
สกัดสารหอมระเหย
สารหอมระเหย
การแปรรูป
จากเศษเหลือใบยาสูบ
จากเศษเหลือใบยาสูบ
ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดงานวิจัย
ที่มา : วชิราภรณ์ และฉลวย (2559)
ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ใช้ ความรู้ ทางเคมี เกี่ ยวกั บวิ ธีสกั ดสารหอมระเหยจากเศษเหลื อ ใบยาสู บและการหาสภาวะที่
เหมาะสมในการสกัดสารหอมระเหยจากเศษเหลือใบยาสูบ ปัจจัยที่ทําการศึกษาในระหว่างกระบวนการ
สกัด ได้แก่ ชนิดของวัสดุตัวกรอง (ชนิดเอ และชนิดบี) ชนิดของตัวทําละลายอินทรีย์ (ปิโตรเลียมอีเทอร์
ไดเอทิ ลอี เทอร์ เอทิ ลอะซิ เตท และนอร์ มัลเฮกเซน) อุ ณหภู มิที่ใช้ในการสกั ด (30, 40 และ 50 องศา
เซลเซียส) ปริมาตรของตัวทําละลายอินทรีย์ (50, 100, 200 และ 300 มิลลิลิตร) และเวลาที่ใช้ในการสกัด
(1, 2 และ 4 ชั่วโมง)
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
งานวิจัยนี้ได้ทําการสกัดสารหอมระเหยจากเศษเหลือใบยาสูบพันธุ์เวอร์จีเนียโดยใช้วิธีการสกั ด
แบบซอกห์เลตตามด้วยการกลั่ นด้วยไอน้ํา วัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือการนําเศษเหลือใบยาสู บจาก
อุตสาหกรรมการบ่มยามาผลิตเป็นสารสกั ดและหาสภาวะที่ เหมาะสมในการสกัดสารหอมระเหย จาก
การศึ กษาพบว่ า สภาวะที่ เ หมาะสมที่ ให้ ปริ ม าณสารสกั ด สู ง สุ ด คื อ การสกั ดด้ ว ยตั วทํ า ละลายอิ น ทรี ย์
ปิโตรเลียมอีเทอร์ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ปริมาตรของตัวทําละลายอินทรีย์ 200 มิลลิลิตร เป็น
เวลา 4 ชั่วโมง ที่สภาวะนี้ร้อ ยละผลผลิ ตของสารสกั ดมีค่า เท่ากั บ 4.19 (ร้อยละของน้ํามันหอมระเหย
เท่ า กั บ 0.45) สํ า หรั บ ผลสะท้ อ นของการดํ า เนิ น งานจากวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนน่ า นมอลต์ จ ากการตอบ
แบบสอบถามได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยนี้ว่ามีประโยชน์กับผู้ประกอบการและเกษตรกรในพื้นที่ทั้ง
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ทางตรงและทางอ้อม เป็นโครงการพัฒนาของเสียในอุตสาหกรรมเกษตรที่ทางผู้วิจัยได้นําเทคโนโลยี ที่
สามารถถ่ายทอดให้ชาวบ้านนําไปใช้ สร้างรายได้เพิ่ม สร้างทัศนคติที่ดีในการประกอบธุรกิจ และเป็นการ
ขยายงานในพื้นที่ ไม่เพียงแต่ภาคเกษตรแต่ยังกระทบถึงภาคอุตสาหกรรมการผลิต และการบริการด้วย
ทั้งนี้ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน่านมอลต์ ยังได้มีการวางแผนที่จะพัฒนาต่อยอดงานวิจัยนี้ให้สามารถตอบ
โจทย์ ทางเศรษฐกิ จ ได้ ต่อ ไปในอนาคต และทางวิ สาหกิ จชุ ม ชนน่ า นมอลต์ เกษตรกร ชุ ม ชน ภาครั ฐ
และภาควิชาการ สามารถเป็นภาคีเครือข่าย ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้อย่างตรงจุด ก่อให้เกิดความ
ร่ ว มมื อ โครงการใหม่ ๆ อี ก มากมาย และให้ ค วามสั ม ฤทธิ์ ผ ลของการดํ า เนิ น โครงการสามข้ อ คื อ
(1) ผลทางด้านเศรษฐกิจชุมชน (2) ผลทางด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลในพื้นที่ และ (3) ผลทางด้าน
ความเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ และความสําเร็จด้านการเป็น one stop service ของชาวบ้านและระดับ
รากหญ้าได้เป็นอย่างดี
อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระชับ และข้อเสนอแนะ
สารสกัดหอมระเหยที่สกัดได้จากเศษเหลือใบยาสูบนี้ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง เช่น
ใช้เป็นสารหอม ให้กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ ให้อารมณ์สงบอบอุ่น (Nan Scent) หรือนําไปใช้ประโยชน์โดย
ทางอ้ อ ม เช่ น ใช้ เ ป็ น สารผสมของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เช่ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ป ระกอบธุ ร กิ จ สปา ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์กําจัดยุงและแมลง ทั้งนี้ควรศึกษาคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อ รวมถึงความปลอดภัย
ของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ควบคู่กันไปด้วย สําหรับความเป็นไปได้ทางการตลาดในการนําผลการวิจัยไปขยายผล
เชิงพาณิชย์ จะเห็นได้ชัดในสเกลการผลิตระดับโรงงานต้นแบบหรือระดับนําร่อง (Pilot scale) และจะ
เห็นได้ชัดเจนในสเกลการผลิตระดับอุตสาหกรรม (Industrial scale) งานวิจัยนี้ได้ทําการสกัดสารหอม
ระเหยโดยใช้ตัวทําละลายอินทรีย์ หากสามารถเปลี่ยนไปใช้น้ําเป็นตัวทําละลายในการสกัดได้จะเป็นผลดี
มากกว่าในด้านความปลอดภัยอีกทั้งลดค่าใช้จ่ายในการสกัด อย่างไรก็ตามการใช้น้ําเป็นตัวทําละลายใน
การสกัดจะให้ปริมาณสารหอมระเหยน้อยกว่า นับได้ว่างานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่ช่วยลดของเสียจากเศษ
วัสดุภาคการเกษตรโดยนํามาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประกอบการทําธุรกิ จ
สปา สามารถนําไปจําหน่ายได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ในอนาคตอาจเกิดการจ้างงานคนใน
ชุมชน ทําให้คนในพื้นที่มีรายได้ สถานประกอบการได้ผลิตภั ณฑ์ ที่มีมูลค่า และได้ทรัพย์สินทางปั ญญา
ส่วนผู้วิจัยได้ประสบการณ์การทําวิจัยเชิงพาณิชย์ สามารถนําความรู้มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษา ถือได้ว่า
เป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาและอุตสาหกรรมภาคเอกชน
ประโยชน์ที่ได้รับ
วิสาหกิจชุมชนน่านมอลต์ได้สารหอมระเหยจากเศษใบยาสูบ ที่มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ ให้อารมณ์
สงบอบอุ่น (Nan Scent) มีคุณสมบัติการฆ่าเชื้อ ไล่ยุงหรือแมลง แต่ไม่ทําอันตรายต่อมนุษย์ และสามารถ
นําไปผลิตเชิงพาณิชย์ โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม

529

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

เอกสารอ้างอิง
สํ า นั ก สิ่ ง แวดล้ อ ม กรุ ง เทพมหานคร. (2558). แนวคิ ด การจั ด การขยะมู ล ฝอยของนานาประเทศ.
(ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น์ ). แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล : http://www.environnet.in.th/archives/3695
(1 ตุลาคม 2560)
เสริม สุ ข สลั ก เพ็ ชร์ . (2558). ข้ อมู ลผลงานสํ า คั ญ ของหน่ ว ยงานระดั บ กระทรวง. (ระบบออนไลน์ ).
แหล่งข้อมูล: http://prministry.prd.go.th/ewt_dl_link.php?nid=1922 (1 ตุลาคม 2560)
วิ ภ าวรรณ กิ ติ วั ชระเจริ ญ . (2548). ยาสู บ พื ช เศรษฐกิ จ ของไทย. กลุ่ ม วิ ชาการ สถาบั น วิ จั ย พื ช ไร่ .
กรมวิชาการเกษตร. กรุงเทพฯ.
Harlan, W. R. and Moseley, J. M. (1955). Tobacco. In “Kirk-Othmer Encyclopedia of
Chemical Technology, Vol. 14,” ed. by Kirk and Othmer, John Wiley & Sons, New
York, pp. 242–261.
Vogues, E. (1984). Tobacco Encyclopedia. London : Tobacco Journal International.
Fairholt, F. W. (1968). Tobacco : Its History and Associations. Detroit : Singing Tree
Press.

530

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ร้านค้าของฝากจากบ้านหนองสามพราน

ธนากร เที่ยงน้อย1
คมชาญ วังพรม¹, ทักษิณา ยางสุด¹, วัชนีย์ นาคสิทธิ¹
ศศิธร นุสนทรา¹, ศิธารัตน์ แสนนาใต้¹, เปล่งสุรีย์ เที่ยงน้อย¹
บทคัดย่อ
บ้านหนองสามพราน ตําบลวังด้ง อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ผู้นําชุมชน
และสมาชิกในชุมชนพยายามอย่างยิ่งในการร่วมมือกั นพัฒนาชี วิตและความเป็ นอยู่ ของผู้ค นในชุม ชน
ดังจะเห็นได้จากโครงการต่าง ๆ ที่ได้ดําเนินการในชุมชน เช่น สหกรณ์โคนม และสหกรณ์ในเขตปฏิรูป
ที่ดินหนองสามพราน โครงการขุดลอกลําห้วยรวมทั้งจัดทําฝายชะลอน้ําและขุดสระ รวมทั้งโครงการศูนย์
การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ แต่ที่ผ่านมาชุมชนบ้านหนองสามพราน ยังขาดสถานที่จําหน่ายผลิ ตภั ณฑ์
ของคนในชุ มชนอย่า งเป็ นหลั ก แหล่ ง ทํ า ให้ ชาวบ้ า นสู ญเสี ยโอกาสในการหารายได้ ของตนเอง แม้ ว่า
ปัจจุบันทางชุมชนได้จัดสรรพื้นที่สําหรับการวางขายผลิตภัณฑ์แล้ว แต่ยังขาดความรู้ในด้านการบริหาร
จัดการ การตลาด อีกทั้งคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีเวลาว่างค่อนข้างน้อยและไม่
แน่นอน ผลจากการลงพื้นที่ศึกษาชุมชนและสอบถามปัญหาจากชาวบ้าน รวมถึงเก็บข้อมูลสินค้าที่ผลิตใน
ชุมชนแล้วนํามาวางแผนการขาย ออกแบบร้านค้าของชุมชน วางแผนการตลาด และนําเสนอผลเบื้องต้น
แก่ตัวแทนชุมชน เพื่อสอบถามความคิดเห็นและนําข้อเสนอแนะจากตัวแทนชุมชนมาแก้ไขและนํา เสนอ
ชุมชนอีกครั้ง จนได้มาซึ่งรูปแบบร้านค้าของชุมชนซึ่งใช้ชื่อว่า “ร้านค้าของฝากจากบ้านหนองสามพราน”
จากการประสานการทํางานร่วมกันทั้งจากนักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนผู้นําชุมชนและผู้ ที่เกี่ ยวข้ อ งใน
ชุมชน ได้บทสรุปร่วมกันที่จะนําแนวทางในการแก้ไขปัญหาร้านของฝากจากบ้านหนองสามพรานไปใช้
โดยใช้หลักการวิเคราะห์จากแนวทางจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงของพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางการดําเนินงานเพื่อให้
ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ในด้านต่าง ๆ ทั้งช่วยออกแบบร้านค้า รูปแบบการจัดร้าน เพื่อการจัดตั้งร้านในอนาคต

1

สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
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ร่วมกันจัดทํากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและเสนอแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับชุมชนในการเพิ่มมูลค่าของ
สินค้าภายในชุมชน
คําสําคัญ : บ้านหนองสามพราน, ร้านค้าของชุมชน, หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มาและความสําคัญ
ธุรกิจชุมชน คือสิ่งที่มาใช้เรียกแทนกลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ซึ่งมีที่มาจากการรวมตัวของคนในชุมชน
ชนบทเพื่อจัดตั้งเป็นองค์กรชุมชนด้านการส่งเสริมอาชีพ ดิลก (2540) กล่าวว่า องค์กรธุรกิจชุมชนเกิดจาก
การรวมตัวด้วยความสมัครใจของประชาชนจํานวนหนึ่งเพื่อทําธุรกิจชุมชน มีวัตถุประสงค์และอุ ดมคติ
ร่วมกันและดําเนินการโดยชุมชน สอดคล้องกับ Uphoff (1986) ที่กล่าวว่าการรวมกลุ่มของชาวชนบทมี
ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งและเป็นเครื่องมือในการต่อสู้เพื่อความอยู่รอด ทําให้ในปัจจุบันกลุ่ม องค์กรชุมชน
ต่าง ๆ ได้ขยับปรับตัวขึ้นมาดําเนินธุรกิจชุมชน สอดคล้องกับรายงานว่า ระบบการผลิตในชนบทกลายเป็น
ระบบของผู้ ป ระกอบการ และความสั ม พั นธ์ ข องผู้ ป ระกอบการทั้ ง หมดก็ ผ สานกั น ขึ้ นมาเป็ น สั ง คม
ผู้ประกอบการในชนบท (อรรถจักร์, 2559) จินตวีร์ (2557) กล่าวว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงรวมความถึง
การพัฒนาที่คํานึงถึง 3 ด้านคือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่างมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน
เป็ นการเปลี่ ย นโครงสร้ างระบบเศรษฐกิ จและสั ง คมโดยยั ง รัก ษาความสมดุ ล ที่ ดี ทํ า ให้ ค นอยู่ ร่ ว มกั บ
ธรรมชาติได้ จึงเป็นจุดหมายของการพัฒนาที่ทําให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขตลอดไป ซึ่งสอดคล้องกับที่กุนนาร์
(2557) รายงานว่า แม้เศรษฐกิจจะเจริญเติบโต แต่หาได้มีหลักประกันว่ามันจะช่วยคนยากจน การสร้าง
ความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเราต้องไม่ให้เงินเป็นตัวตัดสินใจหรือตัววัดกิจกรรมทั้งหมดของมนุษย์ การทํา
เช่นนี้จะสําเร็ จได้ ด้วยกลยุ ทธ์ หลายอย่างผสมผสานกั น บ้านหนองสามพราน ตําบลวังด้ง อําเภอเมือ ง
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ผู้นําชุมชนและสมาชิกในชุมชนพยายามอย่างยิ่งในการร่วมมือกัน
พั ฒ นาชุ ม ชน พั ฒ นาชี วิ ต และความเป็ น อยู่ ข องผู้ ค นในชุ ม ชน ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากโครงการต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้
ดําเนินการในชุมชน เช่น สหกรณ์โคนมกาญจนบุรี และคลังอาหารสัตว์ ซึ่งมีอยู่ 2 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์
โคนม และสหกรณ์ ใ นเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น หนองสามพราน โครงการขุ ด ลอกลํ า ห้ ว ยเป็ น ระยะทางกว่ า
10 กิโลเมตร รวมทั้งจัดทําฝายชะลอน้ําและขุดสระเพื่อสร้างแหล่งน้ําเพิ่มตามแนวพระราชดําริการกักเก็บ
น้ําไว้ใช้ในหน้าแล้งให้ได้มากที่สุด และโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านหนองสามพรานที่มี
ผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการตลอดทั้งปี จัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่าง ๆ เป็นต้น แต่ที่ผ่านมา
ชุมชนบ้านหนองสามพราน ยังขาดสถานที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนอย่างเป็นหลักแหล่ง มีเพียง
การตั้งร้านขายของช่วงมีคนมาศึกษาดูงานในพื้ นที่ซึ่ง เป็ นระยะเวลาเพี ยงสั้ น ๆ ทําให้ชาวบ้านสู ญเสี ย
โอกาสในการหารายได้ของตนเอง และหากผู้บริโภคอยากซื้อสินค้าอีกครั้ง ก็ไม่สามารถหาแหล่งจําหน่าย
ของผลิตภัณฑ์ที่แน่นอนได้ แม้ว่าปัจจุบันทางชุมชนได้จัดสรรพื้นที่สําหรับการวางขายผลิตภัณฑ์แล้ว แต่ยัง
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ขาดความรู้ในด้านการบริหารจัดการ การตลาด และการคิดรูปแบบร้านค้า อีกทั้งคนในชุมชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีเวลาว่างค่อนข้างน้อยและไม่แน่นอน ทางคณะผู้จัดทําโครงการจึงเล็งเห็นถึง
ปัญหาเหล่านี้และได้วางแผนการจําหน่ายตลอดจนการพัฒนาร้านค้าและเพิ่มยอดจําหน่ายสินค้าของคนใน
ชุมชน อีกทั้งช่วยออกแบบร้านค้า เพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดตั้งร้านค้าในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสนอแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับชุมชน ในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าภายในชุมชน
2. เพื่อเป็นศูนย์รวมในการกระจายสินค้าให้กับชาวบ้านในชุมชน
3. เพื่อให้ชาวบ้านมีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
ศึกษาเกี่ยวกับการตั้งร้านค้าของฝากจากชุมชนบ้านหนองสามพราน จังหวัดกาญจนบุรี โดยศึกษา
ในเรื่องของการหาแนวทางด้านการตลาด พร้อมทั้งได้ทําการออกแบบตัวอย่างร้านค้าในชุมชน และเสนอ
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับชุมชน ระยะเวลาในการดําเนินโครงงาน 19 มกราคม ถึง 17 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2561
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มวิสาหกิจและคนในชุมชนบ้านหนองสามพราน
การดําเนินโครงการ
ลงพื้นที่ศึกษาชุมชนของชุมชนเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อม และสอบถามปัญหาจากชาวบ้าน รวมถึง
เก็บข้อมูลสินค้าที่มีอยู่ในชุมชน และนํามาวางแผน สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม ทางผู้จัดทําได้ลงพื้นที่ชุมชนเก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติมครั้งที่สอง และหาข้อมูลการวางแผนการขาย จัดทําแบบแผนการออกแบบร้านค้าของชุมชน
วางแผนการตลาด และนํ า ไปเสนอเบื้ อ งต้ น แก่ ตั ว แทนชุ ม ชน เพื่ อ สอบถามความคิ ด เห็ น และนํ า
ข้อเสนอแนะจากตัวแทนชุมชนมาแก้ไข หลักจากแก้ไขจึงบันทึกข้อมูล จัดทําเล่มรายงาน และนําเสนอคน
ในชุมชนอีกครั้ง
ผลการดําเนินงาน
ทางกลุ่มผู้จัดทําได้คิดการวางรูปแบบร้านค้าของชุมชนบ้านหนองสามพราน โดยให้ชาวบ้านจัดตั้ง
กลุ่มสมาชิกร้านค้า เพื่อทําการขายสินค้า ซึ่งใช้ชื่อว่า “ร้านค้าของฝากจากบ้านหนองสามพราน” โดยมี
กฎระเบียบ ดังนี้ 1) สมัครสมาชิกร้านค้าฟรีภายใน 7 วันแรก วันที่ 8-14 เสียค่าสมัครสมาชิกครึ่งราคา
2) มีการเก็บค่าส่วนกลางรายเดือน 50 บาท/สมาชิก 1 คน 3) สมาชิกทุกคนต้องมีการผลัดเปลี่ยนมาขาย
ของตามวั น ที่ ต กลงกั น ไว้ 4) ห้ า มสมาชิ ก จั ดตั้ ง ร้ า นค้ า ส่ ว นตั ว 5) หากไม่ มี สิน ค้ า มาขาย หรื อ ทํ า ผิ ด
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กฎระเบี ย บ ครบ 3 ครั้ ง จะสิ้ น สุ ด การเป็ น สมาชิ ก ทั น ที หากจะกลั บ เข้ า มาขายต้ อ งทํ า การสมั ค ร
สมาชิ ก ใหม่ 6) สมาชิ ก ต้ อ งเข้ า ประชุ ม เพื่ อ ทราบ กฎ กติ ก า และรายละเอี ย ดในการดํ า เนิ น งาน
(กฎสามารถยืดหยุ่นได้ตามการตกลงของกลุ่มชาวบ้าน)
การวางแผนการขาย หรือการตลาดนั้น ทางกลุ่มผู้จัดทําได้นํากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
(7Ps) มาใช้ ซึ่งส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) เป็นพื้นฐานสําคัญก่อนที่จะต่อยอดไปสู่การทําการตลาด
จริง โดยกลุ่มผู้จัดทําได้เสนอแนวทางการวิเคราะห์ ดังนี้
1) ด้ านผลิ ตภั ณฑ์ (Product) เป็ นผลิตภัณฑ์ ในชุ มชนบ้ า นหนองสามพรานซึ่ง มี สินค้ า OTOP
15 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งควรรู้จุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะสามารถเสนอขายผลิตภัณฑ์ของตนเองได้เหมาะสม
2) ด้ านราคา (Price) นํ าเสนอแนวทางในการตั้ ง ราคา 3 กลยุ ทธ์ คื อ การตั้ ง ราคาแบบเลขคี่
(Odd Pricing) กลยุทธ์แนวระดับราคา (Price Lining) และกลยุทธ์ราคาชุด (Product Set Pricing)
3) ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) คือ ร้านขายของฝากชุมชนบ้านหนองสามพราน
4) ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion)

ภาพที่ 1 ร้านขายของฝากชุมชนบ้านหนองสามพราน
การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)
- มีสินค้าให้ทดลอง เช่น กล้วยอบเนยมีสินค้าให้ทดลองชิม แชมพูมีสินค้าให้ทดลองดมกลิ่น
- ออก Package ใหม่ๆ สําหรับเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ สงกรานต์
- ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น น้ําปั่น นําแก้วมาเองรับส่วนลด 5 บาท น้ํายาล้างจาน
นําขวดมาเองรับส่วนลด 5 บาท
- จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย เช่น ชิ้นละ 35 บาท 3 ชิ้น 100 บาท
การโฆษณา (Advertising)
- โฆษณาออนไลน์ (Online) ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านทาง FACEBOOK ซึ่งเป็นเพจของชุม ชน
ชื่ อเพจ “นวั ตวิ ถี บ้า นหนองสามพราน” และให้ ค นมี ส่ว นร่ วมในการทํ า กิ จ กรรม เช่ น ทํ า กิ จกรรมใส่
แฮชแท็ก เช็คอิน หรือ ทํา blog ตั้งกระทู้ pantip เพื่อการประชาสัมพันธ์
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- โฆษณาออฟไลน์ (Offline) ทํ าป้ า ยบอกทางเป็ นระยะ ๆ การไปออกบู ธ ขายสิ นค้ า ในงาน
ประจําปี และงานประเพณี หรืองานแสดงสินค้าต่าง ๆ ทําป้ายโปรโมทร้านขายของฝากชุมชนบ้านหนอง
สามพรานตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น บขส. รถโดยสารประจําทาง (กาญจนบุรี-สังขละ) และมีกล่องรั บฟัง
ความคิดเห็นภายในร้านค้า

ภาพที่ 2 ป้ายบอกทางร้านค้าของฝากจากบ้านหนองสามพราน
การใช้พนักงานขาย (Personal Selling)
มีพนักงานขายในร้านจะต้องทราบรายละเอียด และข้อมูลบางส่วน ของสินค้าในร้าน เพื่อที่จะ
สามารถตอบคําถาม หรือแนะนําผลิตภัณฑ์ได้ เป็นการโน้มน้าวใจอย่างหนึ่ง แล้วอาจทําให้ลูกค้าประทับใจ
และสามารถเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรงและรวดเร็ว
การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Public Relation)
- ให้การสนับสนุนกิจกรรมภายในท้องถิ่น หรือส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในชุมชน
เช่น จัดผลิตภัณฑ์ช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วม นําเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญวัดในชุมชน
- ทําใบโบรชัวร์แสดงสินค้า เช่น พืชผักเกษตรอินทรีย์ เขียนในใบว่าปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีทั้งสิ้น
(จะเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้สินค้า ไม่ใช่การขายโดยตรง ไม่ต้องบอกราคา
ในใบ แต่เน้นการบอกสรรพคุณ คุณค่าสินค้า หรือเรื่องราวของชุมชน)
5) ด้านบุคลากร (People)

ภาพที่ 3 หน้าที่ของแต่ละฝ่ายในชุมชน
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6) ด้านการให้บริการ (process)
คนขายสินค้าให้บริการด้านการแนะนําผลิตภัณฑ์ และแนะนํารูปแบบการใช้สินค้าที่เหมาะสม
กับลูกค้าได้ รวมถึงสามารถตอบคําถามให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และการติดตามความสนใจของลูกค้า
ซึ่งสมาชิกในร้านค้าควรรู้ทุกคน เพื่อที่จะทําให้บริการเป็นมาตรฐานในทุกครั้ง และสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าได้
7) ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence)
ป้ายไวนิลหน้าร้าน

ภาพที่ 4 ป้ายไวนิลร้านของฝากจากบ้านหนองสามพราน
แนะนํารูปแบบการจัดร้าน
- ตําแหน่งของการวางสินค้า แนะนําให้วางสินค้าตามยอดขายจากสถิติในอดีต โดยวางสินค้าที่มี
ยอดขายมากให้เห็นได้ชัดเจน และวางสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือสินค้าโปรโมชั่น ถัดจากสินค้าขายดี
และวางสินค้าอื่น ๆ แบ่งตามหมวด เช่น ของสด ผลิตภัณฑ์แปรรูป เป็นต้น
- การปรับภูมิทัศน์ของร้าน ปรับพื้นที่โดยรอบ ทําความสะอาด เพื่อความสะดวกในการจอดรถ
นําต้นไม้มาปลูกเพื่อสร้างร่มเงาและอากาศที่สดชื่น จัดซุ้มดอกไม้ตรงทางเดินเข้าไปฟาร์มแพะ ซึ่งควรเป็น
ไม้ที่สามารถเก็บผลผลิตได้ เพื่อเพิ่มกิจกรรมให้กับผู้เดินทางมาเยี่ยมชม ปรับรูปแบบฟาร์มแพะให้สวยงาม
ขึ้น เพื่อสามารถต่อยอดการค้าอื่น ๆ ได้อีก เช่น จําหน่ายหญ้าแพะ สร้างแลนด์มาร์คและจุดเช็คอินเพื่อ
ถ่ า ยรู ป เป็ น การดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ สั ญ จรไปมาเห็ น แล้ ว สวยงามจึ ง อยากแวะ และเป็ น การสร้ า ง
เอกลักษณ์ให้กับชุมชน
- ตัวอย่างการออกแบบร้าน

ภาพที่ 5 ตัวอย่างการออกแบบร้านของฝากจากบ้านหนองสามพราน
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อภิปรายผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะ
จากการระดมสมองของนั ก ศึ ก ษา อาจารย์ ต ลอดจนผู้ นํ า ชุ ม ชนและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในชุ ม ชน
ได้บทสรุปร่วมกันที่จะนําแนวทางในการแก้ไขปัญหาร้านของฝากจากบ้านหนองสามพรานไปใช้โดยใช้
หลักการวิ เคราะห์ จากแนวทางจากหลั ก ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงของพระบาทสมเด็ จพระเจ้ า อยู่ หัว
รัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางการดําเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
- ด้านความรู้ มีหลักการวางแผนการขาย การทําการตลาด
- ด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความอดทน และความสามัคคีของชาวบ้าน ในการผลิตสินค้า ที่ มี
คุณภาพ ปลอดภัย หรือ คิดกําไรให้เหมาะสม ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคจนเกินไป
- ความพอประมาณ รู้จักเตรียมผลิตและสินค้าอย่างเหมาะสมไม่ให้ สินค้าหมดหรือเหลื อจนเน่า
เสีย มีการบริหารทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
- มีเหตุผล สร้างรายได้ สร้างอาชีพ มีศูนย์กระจายสินค้าที่แน่นอน
- มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี มีสติ ทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย ทําให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
ในส่วนของข้อเสนอแนะจากการดําเนินโครงการนี้มีดังนี้
- ควรแสวงหาความร่วมมือร่วมกับองค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายนอกชุมชนให้มากขึ้น
เพื่อส่งเสริมให้องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ให้มากขึ้น เช่น ผู้สนับสนุน
ด้านการเงิน ผู้สนับสนุนด้านการตลาด เป็นต้น
- ควรแสวงหาความร่ วมมือ จากบุคคล องค์กร ที่มีความถนัดเฉพาะด้า นเข้ามาช่ วยสนั บ สนุ น
กิ จกรรมของโครงการ เช่ น การออกแบบโครงสร้ า งและการตกแต่ง ร้ า นค้ า การออกแบบระบบบั ญชี
และการจัดการการเงิน เป็นต้น
ประโยชน์ที่ได้รับ
- ด้านวัตถุ มีผลิตภัณฑ์จากคนในชุมชน และคนในชุมชนมีรายได้
- ด้านสังคม ทุกคนมี ปฏิสัม พั นธ์ร่ วมกั นมากขึ้ น เกิดความสามัคคี และมีการช่ วยเหลื อ กั นใน
ชุมชน
- ด้านวัฒนธรรม ทําให้ชุมชนมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง และช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในชุมชน
- ด้ านสิ่ ง แวดล้ อ ม การทํ า บรรจุ ภั ณฑ์ จากวั ต ถุ ดิ บธรรมชาติ มี ก ารสนั บสนุ น ให้ ลู กค้ า ใช้ วั ส ดุ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น ใช้ถุงผ้ามาซื้อของ เป็นต้น หรือการนําบรรจุภัณฑ์มาใช้ซ้ํา เช่น นําขวดน้ํายาล้าง
จานขวดเก่ามาเติมผลิตภัณฑ์น้ํายาอเนกประสงค์ซ้ํา (สําหรับคนในชุมชน) เป็นการช่วยลดโลกร้อน
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การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของฝาก “พริกแกงสมุนไพรบ้านวังสิงห์”

ณัชชา ตระการภัทร1
เบญจรัตน์ แกล้วณรงค์1, ลลิตา โปธา1, ต่อตระกูล นามสุวรรณ1
จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค1, ธีรพงษ์ เที่ยงสมพงษ์1
บทคัดย่อ
กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านวังสิงห์ ตําบลสิงห์ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รวมตัวกันทําพริก
แกงสมุนไพรขายเพื่อ สร้างรายได้ เสริม และเป็ นเงินทุ นสวั สดิการให้กับคนในชุมชน เนื่องจากพริก แกง
สมุนไพรของกลุ่มมีความเป็นเอกลักษณ์ คุณภาพ และรสชาติดี จึงได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอก
แต่ ก ลุ่ ม ยั ง ประสบปั ญหาเรื่ อ งบรรจุ ภั ณฑ์ ที่ไม่ ดึง ดู ดกลุ่ ม ผู้ บริ โ ภคที่ ต้อ งการซื้ อ เป็ นของฝากเท่ า ที่ ค วร
เพื่อช่วยให้ชุมชนมีช่องทางการจัดจําหน่ายมากขึ้น นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุ รี
ในรายวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงได้จัดทําโครงงานนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง
บรรจุภัณฑ์พริกแกงสมุนไพรในรูปแบบของฝากให้เกิดความน่าสนใจดึงดูด และทําให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการผลิตและบรรจุพริกแกงสมุนไพรทําให้
สามารถออกแบบบรรจุ ภั ณฑ์ รู ปแบบใหม่ ที่มี เอกลั กษณ์ ไ ด้ ม าตรฐาน และมี ต้นทุ นที่ ชุม ชนยอมรั บ ได้
และมีแนวโน้ มที่ ชุมชนจะนํ า ไปใช้ ได้ จริง ทั้งนี้กระบวนการออกแบบบรรจุ ภัณฑ์ ที่ยึด หลั กปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้เกิดความคิดที่เป็นระบบ สร้างความสมดุล และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ด้านวัตถุ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
คําสําคัญ : พริกแกง, บรรจุภัณฑ์, ของฝา,ก บ้านวังสิงห์, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1

กลุ่มสาขาวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
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ที่มาและความสําคัญ
“พริกแกงสมุนไพร” เป็นกิจกรรมที่รวมกลุ่มคนในชุมชนบ้านวังสิงห์ หมู่ที่ 2 ตําบลสิงห์ อําเภอ
ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อทํางานร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิด เชื่อมความสัมพันธ์และสร้างรายได้
เสริมให้กับชาวบ้านในกลุ่มได้เป็นอย่างดี แต่เดิมบรรจุภัณฑ์มีรูปแบบใส่ถุงพลาสติกและกระปุกเพื่อนําไป
ขายในชุ มชนบ้ า นวั ง สิ ง ห์ เป็ นหลั ก ต่ อ มาได้ มีหน่ ว ยงานเข้ า มาสนั บสนุ น บรรจุ ภั ณฑ์ ข องพริ ก แกงให้ มี
มาตรฐานมากขึ้น ทําให้พริกแกงของชุมชนได้รับการยอมรับจากภายนอก เช่น กลุ่มคนที่มาศึกษาดูงาน
และทางหมู่บ้านได้มีโอกาสเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งออกร้านขายพริกแกงในงานตาม
โอกาสต่ า ง ๆ แต่ บรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ใช้ ยั ง ไม่ ดึ ง ดู ด กลุ่ ม ผู้ บริ โ ภคที่ ต้อ งการซื้ อ พริ ก แกงเพื่ อ ไปเป็ นของฝาก
เท่าที่ควร นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในรายวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนจึงจัดทําโครงงานเพื่อช่วยปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบของฝากให้เกิดความน่าสนใจ ดึงดูด และทํา
ให้เกิดรายได้หมุนเวียนภายในชุมชนเพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ พริกแกงสมุนไพรของชุมชนบ้านวังสิงห์ในรูปแบบของฝากบนพื้ นฐาน
ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความน่าสนใจ ดึงดูด และทําให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
เดือน มกราคม 2562-เดือน มีนาคม 2562
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มลูกค้าที่มาศึกษาดูงานที่หมู่บ้านวังสิงห์ และกลุ่มลูกค้าตามสถานที่ออกงานต่าง ๆ
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
ทําการเก็บข้อมูลในชุมชนเพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการทําพริกแกง วัสดุอุปกรณ์
วัตถุดิบ และการใส่บรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พริกแกงมากยิ่งขึ้น นําข้อมูล
ที่ได้มาวิ เคราะห์ เพื่ อหาแนวทางพั ฒนาปรั บปรุ ง บรรจุ ภัณฑ์ บนพื้ นฐานของหลั ก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง (ทิศนา แขมมณี, 2559) และทําการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่ต้องการปรับปรุงใหม่ให้ดึงดู ดกลุ่ม
ลูกค้าและเป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น บรรจุภัณฑ์ต้นแบบจากขั้นตอนนี้จะถูกนําไปเสนอต่อสมาชิกกลุ่มทํา
พริกแกงอีกครั้ง เพื่อสอบถามความคิ ดเห็ นและรั บข้ อเสนอแนะจากชุม ชนมาปรั บปรุงแก้ ไขให้มีค วาม
เหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนมากยิ่ ง ขึ้น
ในขั้นตอนสุดท้ายเมื่อได้ทําการวิเคราะห์ ออกแบบ และปรับปรุงแก้ไขรูปแบบบรรจุภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อย
แล้วจึงได้มีนําเสนอและส่งมอบผลงานต้นแบบบรรจุภัณฑ์ของฝากให้กับคนในชุมชนบ้านวังสิงห์อีกครั้ง
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สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
จากเดิ ม ที่ ชุ ม ชนใช้ บรรจุ ภั ณ ฑ์ แ บบถุ ง พลาสติ ก สุ ญ ญากาศพิ ม พ์ ล ายโลโก้ ขนาด 500 กรั ม
และกระปุกพลาสติกที่ไม่ติดฉลาก ขนาด 100 กรัม (ภาพที่ 1) และจากการสนับสนุนของกรมการพัฒนา
ชุมชนทําให้ชุมชนมีการปรับเปลี่ยนโลโก้ของสินค้าแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้โลโก้ใหม่นั้นบนบรรจุภัณฑ์ เมื่อมีการ
ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคนในชุมชนพบว่า ชุมชนมีความต้องการเปลี่ยนฉลากบรรจุ
ภัณฑ์ของฝากใหม่ให้ดูทันสมัย มีเอกลักษณ์ ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น และมีต้นทุนที่ชุมชนยอมรับได้ ทําให้ได้
ข้อสรุปการปรั บปรุง บรรจุ ภั ณฑ์ เป็นการพั ฒนาฉลากบรรจุ ภัณฑ์ ใหม่ (ภาพที่ 2) สําหรับซองพลาสติ ก
สุญญากาศขนาด 500 กรัม กระปุกพลาสติกขนาด 100 กรัม และเพิ่มแบบซองพลาสติกสุญญากาศขนาด
100 กรั ม เพื่ อความสะดวกในการนํ า ไปประกอบอาหารสํ า หรั บผู้ บริ โภคที่ ต้ องการทดลองผลิ ต ภั ณ ฑ์
หรือต้องการใช้ปริมาณน้อยในแต่ละครั้ง (ภาพที่ 3)

(ก)
(ข)
ภาพที่ 1 : รูปแบบบรรจุภัณฑ์เดิม (ก) ถุงพลาสติกสุญญากาศ (ข) กระปุกพลาสติก

(ก)
(ข)
ภาพที่ 2 : ฉลากบรรจุภัณฑ์ใหม่ (ก) ฉลากแบบถุงพลาสติกสุญญากาศ (ข) ฉลากแบบกระปุกพลาสติก
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(ก)
(ข)
ภาพที่ 3 : บรรจุภัณฑ์ของฝากรูปแบบใหม่ (ก) ถุงพลาสติกสุญญากาศใช้กับปริมาณ 100 กรัม
และ 500 กรัม (ข) กระปุกพลาสติกปริมาณ 100 กรัม
อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระชับ และข้อเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ของฝากพริกแกงสมุนไพรของชุมชนบ้านวังสิงห์นี้สอดคล้อง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2 เงื่อนไข 3 หลักการ) (ทิศนา แขมมณี, 2559) ดังนี้
เงื่ อ นไขความรู้ อาศั ย องค์ ค วามรู้ ที่ ห ลากหลายเพื่ อ ออกแบบและพั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ์ ได้ แ ก่
หลักการตลาด (Kotler and Keller, 2014) การออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยโปรแกรมกราฟฟิก กระบวนการ
ทําพริกแกงสมุนไพร การแปรรูปและการถนอมอาหาร การจัดหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพและราคาที่
เหมาะสม
เงื่อนไขคุณธรรม กระบวนการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์นี้จะสําเร็จได้ต้องอาศัยคุณธรรมในการสร้าง
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฎิบัติงานร่วมกับผู้อื่น การรับฟังความคิดเห็น
ของชุมชนและนํามาวิเคราะห์เพื่อเกิดการต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ ๆ การปรับทัศนคติเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ อยู่
เสมอให้ก้าวทันเทคโนโลยี การมีวินัยตรงต่อเวลาในการทํางานร่วมกันในชุมชน การใช้สติหยั่งรู้เพื่อให้เกิด
ปัญญาคิดแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ ตลอดจนความขยันหมั่นเพียรในการทํางาน
หลักความพอประมาณ ข้อสรุปในการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์นี้เกิดจากความพอประมาณที่พิจารณา
จากการนําวัตถุดิบของชุมชนมาผลิตเพื่อประหยั ดต้นทุน การเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมแก่การลงทุน
ของชุมชน และไม่ดูหรูหราฟุ่มเฟือยเกินไปสําหรับผู้ซื้อ และการเลือกปรับปรุงเฉพาะผลิตภัณฑ์ของฝาก
ทําให้กลุ่มผู้บริโภคเดิม (เช่น คนในชุมชน) ไม่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนและราคาขายของผลิตภัณฑ์
หลักความมีเหตุผล ได้แก่ ปรับภาพลักษณ์ของผลิตภั ณฑ์ เพื่อยกระดับสิ นค้าในตลาดของฝาก
ทําให้สินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดและเพิ่มยอดของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทําให้เกิดรายได้หมุนเวียนภายใน
ชุมชน
หลักการมีภูมิคุ้มกัน กระบวนการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์นี้มีการคํานึงถึงการควบคุมคุณภาพสินค้า
ให้เป็ นที่ ยอมรั บของลู ก ค้ า กระบวนการออกแบบบรรจุ ภั ณฑ์ มี ขั้ น ตอนการทํ างานชั ดเจน ผ่ า นการมี
ส่วนร่วมของชุมชน และชุมชนสามารถนํา ไปต่ อ ยอดด้ วยตนเองได้ มีรูปแบบบรรจุภั ณฑ์ ที่หลากหลาย

542

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

(กระปุก 100 กรัม ซอง 100 กรัม และ ซอง 500 กรัม) ทําให้เกิดทางเลือกที่หลากหลายกับผู้บริโภค เป็น
ต้นทุนที่ชุมชนยอมรับได้ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กลุ่มผู้ผลิตพริกแกงสมุนไพรบ้านวังสิงห์
หลังจากการนําเสนอและส่งมอบผลงานต้นแบบบรรจุภั ณฑ์ ของฝาก ชุมชนได้ร่วมแลกเปลี่ ยน
ความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในอนาคต ด้วยการให้กลุ่มเย็บผ้าของชุมชน
ผลิ ตถุ ง ผ้ าสํ า หรั บใส่ บรรจุ ภั ณฑ์ พริ ก แกงเพื่ อ เพิ่ ม ความสะดวกในการขนส่ ง และลดการใช้ ถุ ง พลาสติ ก
รวมทั้งทํากล่องกระดาษเพื่อรวบรวมบรรจุภัณฑ์ซองพริกแกงขนาด 100 กรัม เข้าด้วยกันเป็นบรรจุภัณฑ์
ทางเลือกอีกรูปแบบหนึ่งสําหรับผู้บริโภค
ประโยชน์ที่ได้รับ
การปรับปรุ ง บรรจุ ภั ณฑ์ ข องฝากพริ กแกงสมุนไพรของชุ มชนบ้า นวัง สิ ง ห์ บนพื้ น ฐานของหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะทําให้ชุมชนเกิดความยั่งยืน มีความสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
ใน 4 มิติ (ทิศนา แขมมณี, 2559) ดังนี้
ด้านวัตถุ (เศรษฐกิจ) เพิ่มมูลค่าและทําให้ผลิตภัณฑ์ เป็ นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น สามารถเพิ่มรายได้
ให้กับชุมชน
ด้านสังคม ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมกลุ่มสัมมาชีพพริก
แกงสมุนไพรบ้านวังสิงห์ และช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น
ด้านวัฒนธรรม เป็นการอนุรักษ์อาหารไทย คงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน และส่งเสริมการนํา
ความรู้ทางด้านสมุนไพร ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาปรับใช้ในผลิตภัณฑ์
ด้ านสิ่ ง แวดล้อ ม การส่ ง เสริ มผลิ ตภั ณฑ์ พ ริ ก แกงสมุ นไพรบ้ า นวั ง สิ ง ห์เ ป็ นแนวทางหนึ่ ง ที่ ช่ ว ย
อนุรักษ์พืชสมุนไพรให้คงอยู่ นอกจากนี้แนวคิดที่จะพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ในอนาคตด้วยการทําถุงผ้าใส่
บรรจุภัณฑ์พริกแกง นอกจากเป็นการลดการใช้ถุงพลาสติกยังช่วยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดด้วย
เอกสารอ้างอิง
ทิศนา แขมมณี (2559). ถอดรหัสปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การสอนกระบวนการคิด. กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Kotler, P., and Keller, K. L. (2014). Marketing management. 15th ed. Upper Saddle River,
N.J: Pearson Prentice Hall.
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กระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาฐานทรัพยากรชีวภาพ
กรณีศึกษา ไก่เขียวพาลี จังหวัดอุตรดิตถ์

สิริวดี พรหมน้อย1
บทคัดย่อ
ไก่เขียวพาลี เป็นสัตว์พื้นเมืองประจําถิ่นของจังหวัดอุตรดิตถ์ นับว่าเป็นแหล่งพันธุกรรมที่มีคุณค่า
แหล่งหนึ่ง การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผสาน
กับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์พันธุกรรมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงไก่เขียวพาลี ด้วยการศึกษา
ข้อมูลพื้นฐานทางด้านภูมิปัญญาการเลี้ยงไก่เขียวพาลี ลักษณะทางสัณฐาน (อุดมทัศนีย์) เฉพาะของไก่
เขียวพาลี และเทคโนโลยีชีวภาพในการศึกษาข้อมูลเชิงลึกทางด้านดีเอ็นเอด้วยการใช้ลําดับนิวคลีโอไทด์
ของไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอบริเวณไซโตโครมบี เพื่อศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของไก่เขียวพาลี
ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จากการศึกษาในครั้งนี้ทําให้ได้ข้อมูลพื้นฐานทั้งทางด้านพันธุกรรมของไก่ เขียว
พาลีทั้งภายนอก (อุดมทัศนีย์) จากการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและองค์กรภาคีต่าง ๆ และลักษณะสาร
พันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) ที่ใช้องค์ความรู้ด้านวิชาการมาอธิบาย ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการเลี้ยงไก่
เขียวพาลีของทั้งภาครัฐ และภาคประชาชนในการร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาไก่
เขียวพาลีให้เป็นเอกลักษณ์คงอยู่คู่จังหวัดอุตรดิตถ์ และประเทศไทยตลอดไป
คําสําคัญ : กระบวนการมีส่วนร่วม, ฐานทรัพยากรชีวภาพ, ไก่เขียวพาลี, อุตรดิตถ์

1

หลักสูตรชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ที่มาและความสําคัญ
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีไก่เขียวพาลีเป็นสัตว์พื้นเมืองประจําถิ่น นับว่าเป็นแหล่งพันธุกรรมที่มีคุณค่า
แหล่งหนึ่ง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ปศุสัตว์อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ให้มุมมองสถานการณ์ในพื้นที่
ไว้ว่า “ปัจจุบันมีเกษตรกรจํานวนไม่มากที่มีการเลี้ยงไก่เขียวพาลี ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่รักในสายพันธุ์จริง ๆ
เท่านั้น ประชาชนทั่วไปไม่ค่อยให้ความสนใจ ไม่มีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่
เป็ นรู ปธรรม ถูก ละเลยไปไม่ เ ห็ นคุ ณค่ า ของไก่ พื้ นเมื องที่ เป็ น ไก่ ในบ้ า นเกิ ดของตั วเอง ข้ อมู ลล่ า สุ ด ที่
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์รวบรวมได้จํานวนไก่เขียวพาลีที่พบมีแค่ประมาณ 70 ตัวเท่านั้น พ่อแม่
สายพันธุ์แท้ก็หาได้ยาก และมีราคาแพง นอกจากนี้ปัญหาที่ปศุสัตว์ไปส่งเสริมการเลี้ยงไม่ได้คือ การขาด
การร่วมกําหนดลักษณะภายนอกที่ เฉพาะเจาะจง (อุดมทัศนีย์) ว่าเป็นลักษณะประจําพันธุ์ไก่เขียวพาลี
จังหวัดอุ ตรดิ ตถ์ ทําให้สํา นัก งานปศุ สัตว์ จัง หวั ดไม่สามารถทํ าการจั ดซื้ อพ่ อแม่พันธุ์ ให้ กับเกษตรกรได้
เมื่อมีกลุ่มผู้เลี้ยงจํานวนน้อยการถ่ายทอดองค์ความรู้รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ก็ขาดแรงสนับสนุนไปด้วย
จึงเกิดความล่าช้าในการพัฒนาการเลี้ยงไก่เขียวพาลี จากเสียงสะท้อนของเกษตรกรผมคิดว่า คงต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการช่วยกันผลักดัน ส่งเสริม และหาแนวทางร่วมกัน เพื่อให้ไก่เขียวพาลี
อยู่คู่อุตรดิตถ์ต่อไป ถ้าอาจารย์มาช่วยกันผมก็เต็มที่ในฐานะที่ ผมเป็ นคนอุตรดิตถ์เหมือนกัน” (นายสุ ธี
ใจหวัง, สัมภาษณ์ 1 สิงหาคม 2556)
จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นต้นกําเนิดของไก่เขียวพาลี และอําเภอพิชัย เป็นพื้นที่หลักที่มีจํานวนไก่เขียว
พาลี อยู่ มากที่ สุดในจั ง หวั ด ประกอบกับมี ก ารตั้ ง คณะกรรมการกลุ่ มคนรั กไก่ ชน อํ าเภอพิ ชัย ตั้ งแต่ ปี
พ.ศ. 2553 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง
และมีความต้องการที่จะอนุรักษ์ความทรงจําที่มีต่อท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก เนื่องจากไก่ชนของท่านพ่อ
พระยาพิชัยดาบหัก ชื่อว่า พาลี ทําให้ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ เรียกไก่เขี ยวหางดําว่า ไก่เขียวพาลีเรื่อ ยมา
(กลุ่ ม วิจัย ความหลากหลายทางชี ว ภาพ, [ออนไลน์ ] , 2557) จึ งถื อได้ ว่ า เป็ นไก่ ประจํ า ถิ่ นของจั ง หวั ด
อุตรดิตถ์ แต่มีปัญหาหลั กคือ ยังไม่สามารถส่ง เสริมได้ อย่างจริงจั ง เนื่องจากยังขาดข้อมูลเชิง วิชาการ
ทางด้านลักษณะอุดมทัศนีย์ที่เฉพาะเจาะจง และข้อมูลเชิงลึกทางด้านพันธุกรรมของไก่เขียวพาลี จังหวัด
อุตรดิตถ์
จากสถานการณ์ ปั ญ หาทางด้ า นการส่ ง เสริ ม การเลี้ ย งไก่ เ ขี ย วพาลี ข องทั้ ง ภาครั ฐ และภาค
ประชาชน ทําให้ต้องใช้องค์ความรู้ทางวิชาการมาช่วยในการหนุนเสริม จึงควรมีกระบวนการดําเนิ นการ
โดยอาศั ย การมี ส่วนร่ วมของเกษตรกรและองค์ กรภาคี ต่า ง ๆ เพื่ อขั บเคลื่ อ นแนวทางในการอนุ รั ก ษ์
และพัฒนาไก่เขียวพาลีให้เป็นเอกลักษณ์คงอยู่คู่จังหวัดอุตรดิตถ์ และประเทศไทยตลอดไป
วัตถุประสงค์
เพื่อใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์
พันธุกรรมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงไก่เขียวพาลี
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ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2556-กันยายน 2561
กลุ่มเป้าหมาย
เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มคนรักไก่ชน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
องค์การบริหารส่วนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพิชัย
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
1. จั ดเวที ร่ วมกั บกลุ่ ม คนรั ก ไก่ ชน ผู้ เลี้ ยงไก่ เขี ยวพาลี ทั้ งในพื้ นที่ อํา เภอพิ ชั ย และเครื อ ข่ า ย
องค์การบริหารส่วนตําบลคอรุม และปราชญ์ชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลลักษณะอุดมทัศนีย์ของไก่เขียว
พาลี จัง หวั ด อุ ต รดิ ตถ์ ณ ห้ อ งประชุ ม สํ า นั ก งานปศุ สั ตว์ จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ เมื่ อ วั นที่ 7 มกราคม 2557
(ภาพที่ 1)

ภาพที่ 1 : เวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลลักษณะอุดมทัศนีย์ของไก่เขียวพาลีจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่มา : สิริวดี และสมเกียรติ (2559)
2. เก็บตัวอย่างเลือดจากเส้นเลือดดําบริเวณใต้ปีก (wing vein) จากไก่เขียวพาลีของเกษตรกรใน
พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จํานวน 35 ตัวอย่าง ปริมาณ 1 มิลลิลิตรต่อตัว ใส่ในหลอดเก็บเลือดที่มีสารป้องกัน
การแข็งตัวของเลือด (EDTA) เพื่อป้องกันการแข็งตัวของเลือด (Pramual et al., 2013) นํามาสกัดดีเอ็น
เอในส่วนของไมโตคอนเดรียดีเอ็นเอบริเวณไซโตโครมบี เพื่อนําไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ
ในการบอกถึ ง ความหลากหลายทางพั น ธุ ก รรม โดยการทดลองในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทางอณู วิ นิ จ ฉั ย
ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. จัดเวทีร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อทวนสอบข้อมูลร่วมกันทั้งลักษณะอุดมทัศนีย์ และข้อมูลด้าน
พันธุกรรมของไก่เขียวพาลี และวางแผนการอนุรักษ์ ปรับปรุงพันธุ์ และส่งเสริมร่วมกัน ณ ห้องประชุม
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561
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สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
จากผลการดํา เนิ นงานจากการขับเคลื่อ นภายใต้ก ลุ่มคนรั กไก่ชน ร่วมกับองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลคอรุม เกิดการขยายเครือข่ายการทํางานร่วมกับภาคีเพิ่มขึ้น ประกอบด้วย กลุ่มอนุรักษ์ไก่พื้นเมือง
จังหวัดอุตรดิ ตถ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไก่เหลืองหางขาว จังหวัดพิษณุโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิ ตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพิชัย สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่แสดง
ให้เห็นถึงแนวทางการสร้างกลไกการจัดการเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากไก่เขียวพาลีอย่างยั่งยืนต่อไป
ทั้งนี้มีเวทีการประกวดไก่พื้นเมืองในแต่ละเวทีเป็นเครื่องมือในการทํางานร่วมกันในระดับเครือข่าย ได้แก่
เวทีประกวดไก่พื้นเมืองประจําปีในงานบ้านเกิดท่านพ่อพระยาพิชัย อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ มหกรรม
ไก่พื้นเมือง จังหวัดลําปาง งานประกวดไก่พื้นเมือง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ งานประกวดไก่
พื้นเมือง จังหวัดพิษณุโลก
การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนและให้ข้อมูลลักษณะทางอุดมทัศนีย์เบื้องต้นของ
ไก่เขียวพาลีจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งลักษณะภายนอกที่อธิบายได้ด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น จนได้ออกมาเป็น (ร่าง) หนังสือ เขียวพาลี ไก่ดีคู่เมืองอุตรดิตถ์ (ภาพที่ 2) เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การสร้างการเรียนรู้ของบุคคลทั่วไปให้ทราบถึงข้อมูลลักษณะอุดมทัศนีย์ของไก่เขียวพาลี จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาพที่ 2 : (ร่าง) หนังสือ เขียวพาลี ไก่ดีคู่เมืองอุตรดิตถ์
ที่มา : สิริวดี และสมเกียรติ (2559)
การใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ในการศึกษาข้อมูลดีเอ็นเอเชิงลึกของไก่เขียวพาลี
ทําให้ทราบข้อมูลทางพันธุกรรมในส่วนของไมโตคอนเดรียดี เอ็นเอบริเวณไซโตโครมบีของไก่เขีย วพาลี
จากความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการพบว่า ไก่เขียวพาลีที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มย่อย
(Haplotype) และไก่เขียวพาลีที่นํามาศึกษาทั้งหมดอยู่ในกลุ่ม Gallus gallus ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กั บไก่ พื้ นเมื องจากประเทศจี น (Liu et al., 2006) และเวี ยดนาม (Ramadan et al., 2011) แต่ ยั ง มี
บางส่วนของไก่เขียวพาลีที่แสดงให้เห็นเป็นนัยว่า มีความหลากหลายทางพันธุกรรมในกลุ่มประชากรไก่
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เขียวพาลีที่น่าจะมีลักษณะทางพันธุกรรมเฉพาะที่แตกต่างจากไก่พื้นเมืองสายพันธุ์อื่น (สิริวดี และคณะ,
2559) จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอี ยดทางพันธุศาสตร์โมเลกุล สําหรับใช้ประโยชน์ เพื่ อ การ
อนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์ไก่เขียวพาลีของประเทศต่อไป
อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์ และข้อเสนอแนะ
จากการสร้างแนวทางกลไกการจัดการแบบความร่วมมือ ทําให้เห็นแนวทางได้การสร้างความ
ยั่งยืนให้กับการอนุรักษ์และส่งเสริมไก่เขียวพาลีของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีกลไกของพื้นที่คือ ภาคท้องถิ่น
โดยองค์การบริหารส่วนตําบลคอรุม อําเภอพิชัย เป็นกลไกหลักในการส่งเสริม ภาครัฐ (สํานักงานปศุสัตว์
อําเภอ สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด) ภาคประชาชน (กลุ่มคนรักไก่ชน อําเภอพิชัย กลุ่มอนุรักษ์ไก่พื้นเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไก่เหลืองหางขาว จังหวัดพิษณุโลก) และภาควิชาการ (มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
กรุงเทพฯ) โดยจากภาคีความร่วมมือทั้ง 4 ภาคส่วนนี้ ทําให้องค์การบริหารส่วนตําบลคอรุม มีการจัดทํา
แผนเพื่อการจัดการฐานทรัพยากรชีวภาพไก่เขียวพาลีในท้องถิ่นโดยชุมชนมีส่วนร่วม และเกิดเป็นศูนย์การ
เรียนรู้เกี่ยวกับไก่เขียวพาลีให้กับผู้สนใจทั่วไป
นอกจากนั้ นยั ง มี กิ จกรรมต่ อ เนื่ อ งในทุ ก ๆ ปี คื อ งานบ้ า นเกิ ดถิ่ นกํ า เนิ ดพระยาพิ ชั ยดาบหั ก
ณ อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งในงานจะต้องมีการประกวดไก่พื้นเมือง ที่จะต้องมีการจัดประเภทของ
ไก่เขียวพาลี เป็นประเภทหนึ่งในการประกวดแข่งขั น เพื่อสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์ และเป็ น เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มและเครือข่าย มหาวิทยาลัย สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ และหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในพื้นที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการดําเนินงาน (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 3 : งานประกวดไก่พื้นเมือง งานบ้านเกิดถิ่นกําเนิดพระยาพิชัยดาบหัก ประจําปี 2557
อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ 7 เมษายน 2557 ณ อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่มา : สิริวดี และคณะ (2559)
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. กระบวนการในการพัฒนาการเลี้ยงไก่เขียวพาลีในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เกิดจากการผสมผสานกัน
ระหว่างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ข้อมูลทางด้านอุดมทัศนีย์ และความหลากหลายทางพันธุกรรมของไก่เขียวพาลีในพื้นที่จังหวัด
อุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการสร้างฐานองค์ความรู้ในเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับดีเอ็นเอในการประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน
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การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงการพัฒนาการปรับปรุงสายพันธุ์ และการอนุรักษ์
พันธุกรรมของไก่เขียวพาลีต่อไป
3. กระตุ้นให้ชุมชนเกิดพลังแห่งการอนุรักษ์ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดความร่วมมือ
ในการอนุ รั ก ษ์ ร ะหว่ า งชุ ม ชน หน่ ว ยงานภาคี และสถาบั นการศึ ก ษา สร้ า งชุ ม ชนเข้ ม แข็ ง เกิ ด กลุ่ ม
และเครือข่าย รวมถึงองค์ความรู้ท้องถิ่นได้รับการถ่ายทอดพัฒนาและต่อยอด
4. เกษตรกรตื่นตัว และให้ความสําคัญกับสายพันธุกรรมไก่เขียวพาลี ซึ่งเป็นไก่พื้นเมืองประจําถิ่น
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นทรัพยากรที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และมีแนวทางการพัฒนาให้เป็นอาชีพ เสริม
รายได้
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การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

อุษณีย์ เขนยทิพย์1
สุภัตรา สาขา1, รุ่งทิวา ปราบริปู1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษและความ
พึ ง พอใจในการจั ดกิ จกรรมของครู สอนภาษาอั ง กฤษโดยใช้ การเรี ย นรู้ แ บบมี ส่ว นร่ วม โรงเรีย นบ้ า น
เด่นเหล็ก ตําบลเด่นเหล็ก อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประชากรในการวิจัย นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 จํานวน 21 คน และครูสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 1 คน โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ตําบลเด่นเหล็ก
อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบประเมินความพึงพอใจ แบบนิเทศ
การสอน และการวิเคราะห์ความพึงพอใจโดยใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) โดยใช้การวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) และวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1. การศึ กษาแนวทางการพั ฒนาศั ก ยภาพครู สอนวิ ชาภาษาอั ง กฤษ โดยใช้ก ารเรียนรู้ แ บบมี
ส่วนร่วม โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ตําบลเด่นเหล็ก อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จากการนิเทศภายในโดย
แบบประเมิน 2 ครั้ง พบว่า การประเมินผลครั้งที่หนึ่งคะแนน 102.75 คะแนน และการประเมินครั้งที่สอง
คิดเป็ นคะแนน 110.00 คะแนน มีค่าผลเฉลี่ ยของผลต่ าง 7.25 S.D. มีค่าเฉลี่ ยผลต่าง 3.202 ค่าที
4.529* อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั้นหมายความว่า ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาก่อนและหลัง
การนิเทศการสอน
2. การศึกษาความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของครูสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แ บบมี
ส่ ว นร่ ว มโดยรวม ของนั ก เรี ย นชั้ น ปะถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นบ้ า นเด่ น เหล็ ก ตํ า บลบ้ า นเด่ น เหล็ ก
อํ าเภอน้ํ า ปาด จั ง หวั ดอุ ตรดิ ต ถ์ มี ค วามพึ ง พอใจการจั ด กิ จกรรมค่ า ยภาษาอั ง กฤษ อยู่ ในระดั บ มาก
มีค่าเฉลี่ยโดยรวม ( X ) = 3.96 (S.D.= 0.88) คิดเป็นร้อยละ 22.24 ตามแบบการประเมิน 5 ระดับ
คําสําคัญ : การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ, การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
1

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ที่มาและความสําคัญ
การจัดการศึกษาพัฒนาคนให้ มีคุ ณภาพเพื่ อเป็ นกํา ลัง สําคั ญในการพั ฒนาประเทศนั้ นนั บ ว่ ามี
ความสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลได้ ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการให้หลักประกันขั้นพื้นฐานบริการ
ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญในการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของคนไทยอย่างมีการบูรณาการและสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบการศึ กษา เสริ ม สร้ า งและพั ฒนาคุณภาพระบบการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต พั ฒนาหลั กสู ตร
ปรั บระบบการผลิ ต และพั ฒ นาครู ใ ห้ มี คุ ณ ภาพและคุ ณ ธรรมอย่ า งทั่ ว ถึ ง ต่ อ เนื่ อ งและก้ า วทั น การ
เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์
ส่ ว นแนวทางการปฏิ รู ป การศึ ก ษาไทยในศตวรรษที่ ส อง (พ.ศ. 2552-2561) ที่ เ น้ น พั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์โดยพัฒนาครูและกระบวนการจั ดการเรียนรู้ของครู ให้มีบทบาทสําคัญต่อการพั ฒ นา
ความคิด และศักยภาพของบุคคลด้านความมี เหตุ ผล ความมีระบบและความเป็นระเบี ยบ การสื่อสาร
ตลอดจนการเลื อ กสรรสารสนเทศและกํา หนดกลยุ ทธ์ ก ารแก้ ปัญหาการดํ าเนิ นชี วิ ตของคน และเป็ น
เครื่องมือเสริมสร้างทักษะเพื่อการศึกษาในศาสตร์อื่น ๆ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 92) อนึ่ง จากคํา
แถลงนโยบายของรัฐบาล ที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูปการศึกษา
ทั้งระบบ โดยการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ ที่สอง (พ.ศ.2552-2561) รัฐบาลจะมุ่งเน้นให้คนไทยได้
เรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ตอย่ า งมี คุ ณภาพ พั ฒ นาการศึ ก ษาอย่ า งเป็ นระบบ ไม่ ใช่ ส่ว นหนึ่ ง ส่ ว นใดของระบบ
และพิจารณาระบบการศึกษาและเรียนรู้ในฐานะที่ เป็ นส่ วนหนึ่งของระบบการพัฒนาประเทศ ซึ่งต้อง
เชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบอื่น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เกษตรกรรม สาธารณสุข การจ้างงาน
เป็ นต้ น วิ สัยทั ศ น์ คนไทยได้ เ รี ย นรู้ ต ลอดชี วิต อย่ า งมี คุ ณภาพภายในปี 2561 มี การปฏิ รู ปการศึ ก ษา
และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ เป็นผู้เอื้ออํานวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ รวมทั้ง
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชน เอกชน และทุกภาคส่วน โดยให้ผู้เรียนเลือกรับบริการและเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ปี 2560-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ว่าด้วย
เรื่องยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตามเป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลและมี ความสามารถเรี ยนรู้ ด้วยตนเองอย่างต่ อ เนื่ อง และยุทธศาสตร์ ที่ 2
การสร้างความเป็ นธรรมและลดความเหลื่ อมล้ํา ในสั ง คม เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึง บริ การ
พื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ ดังกล่าวแล้วนั้นยังเชื่อมโยงถึงการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศ ที่คนในประเทศไทยควรได้สื่อสารๆได้ทันต่อข่าวสารเหตุการณ์
ต่าง ๆ ได้สัมผัสกับภาษาและวัฒนธรรมมากมายในหลายประเทศ ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่
ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาต่างประเทศ (English Foreign Language) เพื่อสื่อสารกับบุคคลทั่วโลกเช่นกัน
ทั้งในด้านธุรกิจ สังคม ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในด้านการศึกษาภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทในการ
เรียนการสอนมากกว่าหนึ่งร้อยปี โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ให้ประกาศใช้
พระราชบัญญัติวิชา พ.ศ. 2433 มีหลักสูตรภาษาอังกฤษแบ่งออกเป็น 6 ชั้น ทรงโปรดให้ตั้งโรงเรียนสอน
ภาษาอั ง กฤษเป็ น ครั้ ง แรก จากนั้ น มาหลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษได้ พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง มาโดยตลอดและ
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เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของสังคม และไพฑูรย์ มะณู (2555) ได้อ้างถึงนักการศึกษาเช่น บราวน์
และคณะ กล่าวว่า จําพวกอุปกรณ์ทั้งหลายที่สามารถช่วยเสนอความรู้ให้แก่ผู้เรียนจนเกิดผลการเรียนที่ดี
ทั้ ง นี้ รวมถึ ง กิ จกรรมต่ า ง ๆ ที่ ไม่ เฉพาะแต่ สิ่ง ที่ เป็ นวั ตถุ หรื อ เครื่ องมื อเท่ า นั้ น การศึ ก ษานอกสถานที่
การแสดง บทบาทนาฏการ การสาธิต การทดลอง ตลอดจนการสัมภาษณ์และการสํารวจ
ด้วยเหตุนี้ การยกระดับภาษาอังกฤษในการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย จึงเป็นประเด็น
สําคัญที่จะต้องมีการจัดบุคลากรทางการศึกษาที่สอนภาษาอังกฤษให้สามารถใช้ความรู้ทักษะทางภาษา
เพื่อถ่ายทอดให้ผู้เรียนเกิดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนภาษาอังกฤษให้ดีมากขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการได้
ผลั ก ดั น การศึ ก ษาในการก้ า วเคลื่ อ นไปข้ า งหน้ า เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเป็ น สากลในการเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 และมีความยั่งยืนในการศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ ในการใช้ภาษาอังกฤษอย่าง
ต่อเนื่องในสาขาอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน
ดังนั้น การยกระดับภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้ จําเป็นต้องพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
เป็นอันดับแรก โดยความร่วมมือของคณะครุศาสตร์และภาคีเครือข่าย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ จึงได้ทําโครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้การเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม เพื่อพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ การเรียนรู้และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษ ได้บุคลากรต้ นแบบที่ สามารถถ่ายทอดการจัดการเรี ย นรู้
ให้กับคนในท้องถิ่น และยังมีผลถึงการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิ ทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุ ณภาพ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายอย่างยั่งยืน ทั้งในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร
ในอาเซียนและประเทศอื่น ๆ และประโยชน์ในศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค์
1. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่ วม
โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ตําบลเด่นเหล็ก อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
2. เพื่อหาความพึงพอใจนักเรียนต่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในการจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษโดยใช้
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ตําบลเด่นเหล็ก อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
เดือนมีนาคม-เดือนสิงหาคม 2561
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6 จํานวน 21 คน ครูสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 1 คน โรงเรี ยน
บ้านเด่นเหล็ก บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน องค์กร จํานวน 17 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
จํานวน 64 คน ตําบลเด่นเหล็ก อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
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การดําเนินโครงการ
การดําเนินโครงการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1. เก็บข้อมูลการแสดงความคิดเห็น โดยใช้แบบสอบถามการแสดงความคิดเห็น บุคลากรทางการ
ศึกษาอื่น ชุมชน องค์กร นักเรียน ด้านความสําคัญของภาษาอังกฤษ และเก็บข้อมูลการแสดงความคิดเห็น
2. การเข้าค่ายกิจกรรมฐานการเรียนรู้ เป็นการเข้าค่ายกิจกรรมฐานการเรียนรู้ มีระยะเวลาใน
การเข้าค่ายเชิงปฏิบัติการ 2 วัน ณ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ตําบลเด่นเหล็ก อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ดําเนินการจัดกิจกรรม 3 ฐานกิจกรรม ซึ่งฐานกิจกรรมผ่านการตรวจความเหมาะสมของผู้เชี่ ยวชาญ
ฐานละ 1 ชั่วโมง บุคลากรทางการศึกษาอื่น ชุมชน องค์กร นักเรียนที่เข้าฐาน ร่วมกันประเมินความพึง
พอใจที่มีต่อศักยภาพครูด้านการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ โดยใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
3. การนิ เ ทศภายใน เป็ นการนิ เ ทศแผนการจั ด การเรี ย นรู้ ข องครู ผู้ ส อน มี ก ารติ ด ตามและ
ประเมินผลการพัฒนา ให้คําแนะนํา คําปรึกษา ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
จั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ ก ารเรี ย นรู้ แ บบมี ส่ ว นร่ ว ม พั ฒ นาศั ก ยภาพครู ผู้ ส อน นิ เ ทศแบบให้ คํ า ชี้ แ นะ
(Coaching) ด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การผลิตสื่อการสอนและการจัดกิจกรรม และประเมิน
การนิ เ ทศการสอนตามแบบการนิ เ ทศการสอนของนั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร์ เอกประถมศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิ ธีก ารประเมิ น โดยใช้ ค่ าร้ อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ ย (Mean Score: X ) ค่ า เบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ค่ า t –test และค่ า IOC (Index of Congruence: IOC) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ
สรุปผลการดําเนินงาน
1. การประเมินความพึงพอใจกิจกรรมฐานภาษาอังกฤษ จํานวน 20 ข้อ ของตัวแทนครูบุคลากร
ที่เกี่ยวข้ องทางการศึก ษา ตัวแทนองค์กร ตัวแทนชุ ม ชน สรุปผลการวิ เคราะห์ ตามแบบการประเมิ น
5 ระดับ แสดงความเห็นเหมาะสมมากที่สุด อยู่ในระดั บ 4.51-5.00 ตามเกณฑ์ มาตราส่วนประมาณค่า
(ค่าเฉลี่ ย 4.92/ค่า เบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.19) สรุปได้ ว่า ตัวแทน ผู้เกี่ยวข้ อ ง และครูประสานสั ม พั นธ์
สนับสนุนการสอนสู่การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ในการพัฒนาศักยภาพของครูและคุณภาพ
ของนักเรียนอย่างยั่งยืน
2. การเข้ า กิ จ กรรมฐานภาษาอั ง กฤษ โดยจั ด ฐานกิ จ กรรมภาษาอั ง กฤษเป็ น 3 ฐาน ได้ แ ก่
ฐาน Who are you ฐาน Entertain และฐาน Amazing Asean โดยใช้ แ บบประเมิ น ความพึ ง พอใจ
จํานวน 20 ข้อ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สรุปผลการวิเคราะห์ ตามแบบการประเมิน 5 ระดับ
แสดงความเห็นเหมาะสมมาก อยู่ในระดับ 3.51-4.50 ตามเกณฑ์มาตราส่วนประมาณค่า (ค่าเฉลี่ย 4.21/
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.80) นักเรียนมี ทักษะทั้ง 4 เพิ่มขึ้น กิจกรรมเป็นการเสริมแรงนั ก เรี ยนให้ ก ล้ า
แสดงออก เกิดความยั่งยืนในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร ในชุมชนและท้องถิ่นในอนาคตสู่ประเทศเพื่อน
บ้านและประเทศอื่น ๆ
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3. การนิเทศภายในโดยแบบประเมิน 2 ครั้ง พบว่า การประเมินผลครั้งที่หนึ่ง คิดเป็นร้อยละมาก
ที่สุด 72.26 และร้อยละ 22.74 ระดับมาก และการประเมินครั้งที่สองคิดเป็นร้อยละมากที่สุด 100 สรุป
ได้ ว่า ครู ผู้สอนภาษาอั ง กฤษพั ฒนาศั ก ยภาพของตนเอง จั ดกิ จกรรม จั ดทํ า สื่ อ ในการเรียนการสอน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนิเทศการสอน ได้รับการสนับสนุน อย่างสม่ําเสมอ และมีความต่อเนื่องยั่งยืนใน
การพัฒนาการสอนของตนเอง โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ
4.ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ในการจัดกิจกรรม
ภาษาอังกฤษโดยใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยรวม จํานวน 20ข้อ มีผลการวิเคราะห์ ตามแบบการ
ประเมิน 5 ระดับ แสดงความเห็นเหมาะสมมาก อยู่ในระดับ 3.51-4.50 ตามเกณฑ์มาตราส่วนประมาณ
ค่า (ค่าเฉลี่ย 3.96/ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.88) สรุปได้ว่า นักเรียนกล้าแสดงออกตามบทบาทสมมติ แสดง
ละครภาษาอังกฤษ การจัดสถานการณ์ตามความเหมาะสม ได้เรียนรู้ภาษาในการสื่อสารและสามารถ
พัฒนาการสื่อสารสู่ชุมชนและประเทศเพื่อนบ้าน โดยการพัฒนาครูด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ
อภิปรายผลการดําเนินงาน
1. การศึ กษาแนวทางการพัฒนาศั ก ยภาพครู สอนวิ ชาภาษาอัง กฤษ โดยใช้ก ารเรียนรู้ แ บบมี
ส่วนร่วม โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ตําบลเด่นเหล็ก อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ จากการนิเทศภายในโดย
แบบประเมิน 2 ครั้ง พบว่า การประเมินผลครั้งที่หนึ่งคะแนน 102.75 คะแนน และการประเมินครั้งที่สอง
คิดเป็ นคะแนน 110.00 คะแนน มีค่าผลเฉลี่ ยของผลต่ าง 7.25 S.D. มีค่าเฉลี่ ยผลต่าง 3.202 ค่าที
4.529* อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั้นหมายความว่า ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาก่อนและหลัง
การนิเทศการสอน
2. การศึกษาความพึงพอใจในการจั ดกิ จกรรมของครู สอนภาษาอังกฤษโดยใช้ การเรี ยนรู้ แ บบ
มีส่วนร่วมโดยรวม ของนักเรียนชั้นปะถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ตําบลบ้านเด่นเหล็ก อําเภอ
น้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความพึงพอใจการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ อยู่ในระดั บมาก มีค่าเฉลี่ ย
โดยรวม ( X ) = 3.96 (S.D.= 0.88) คิดเป็นร้อยละ 22.24 ตามแบบการประเมิน 5 ระดับ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรได้ พั ฒ นาครู ผู้ สอนภาษาอั ง กฤษคนอื่ น ๆ ในโรงเรี ยนและโรงเรี ย นใกล้ เคี ยงเพื่ อ เป็ น
แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การเรียนการสอนได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. ครู ผู้ สอนควรจั ดกิ จกรรมอื่ น ๆ เพิ่ ม ขึ้ นเพื่ อ เสริ ม แรง ให้ นั ก เรี ย นมี ทัก ษะทั้ ง 4 และกล้ า
แสดงออก เช่น การแสดงละครภาษาอังกฤษ สนทนาทักทายก่อนการเรียนหรือตามความเหมาะสมซึ่งกัน
และกัน
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ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษพัฒนาศักยภาพ จัดกิจกรรม จัดทําสื่อ ในการเรียนการสอนโดยการ
จัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและมีความยั่งยืนในการพัฒนาการสอนของตนเองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนภาษาอัง กฤษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรียนบ้ าน
เด่นเหล็ก ตําบลเด่นเหล็ก อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
3. นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากและพัฒนาการเรียนรู้ ต่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2561, พฤษภาคม 30). โครงการแบรนด์ ซัม เมอร์แ คมป์ 2018 ( BRAND’S
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ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เพ็ญพักตร์ ปานเพชร1
ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล1
บทคัดย่อ
งานวิ จัย นี้ จั ดทํ า ขึ้ นโดยมี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาระบบบริ หารจั ด การเว็ บ ไซต์ หน่ ว ยจั ด การ
งานวิจัยและพันกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และสร้าง
ระบบฐานข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หน่ ว ยจั ด การงานวิ จั ย ที่ ส ามารถจั ด การข้ อ มู ล ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์ เน็ ต และจัดเก็ บลงฐานข้ อมู ลได้ รวมไปถึงสามารถบริ หารจั ดการเว็ บไซต์แ ละจั ดการข้ อมู ลที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ฯ โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบคือ ภาษาพี
เอชพี (PHP) ออกแบบบนพื้ น ฐาน MVC (Model View Controller) และใช้ บู ท สแตรปเฟรมเวิ ร์ ก
(Bootstrap Framework) พัฒนาส่วนด้านหน้าเว็บไซต์ โดยใช้มายเอสคิวแอล (MySQL) ในการพั ฒนา
ระบบฐานข้อมูล โดยมีกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย ได้แก่ กรรมการหน่วยจัดการงานวิจัย เจ้าหน้าที่หน่วย
จั ดการงานวิ จัย ผู้ ดู แ ลระบบ อาจารย์ แ ละบุ ค คลทั่ ว ไป เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย คื อ แบบสอบถาม
ประสิ ทธิภ าพการใช้ งานระบบสารสนเทศ และสถิ ติที่ใช้ ในการวิ จัย ได้ แก่ ร้ อยละ ค่ าเฉลี่ ย และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่าระบบที่พัฒนาสามารถบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ สามารถนําไปใช้งานได้ จริง
การออกแบบฐานข้อมูลมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีความปลอดภัย โดยกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ
ต่อประสิทธิภาพการใช้งานระบบอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.54
คําสําคัญ : ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์, เว็บไซต์สารสนเทศงานวิจัย, เว็บไซต์หน่วยจัดการงานวิจัย

1

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ที่มาและความสําคัญ
ปั จจุ บันการเผยแพร่ข้ อ มู ลขององค์ก รหรื อหน่ ว ยงานจํ า เป็ น ต้ อ งใช้ เทคโนโลยี ทางด้ านระบบ
เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต เข้ า มามี ส่ว นเกี่ ยวข้ อ งในการประชาสั ม พั นธ์ แ ละเผยแพร่ ข่ า วสารขององค์ ก ร
การนําเสนอข้ อมู ลที่ อยู่ ในรู ปแบบของเว็ บไซต์ จึง เป็นแนวทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้ อมู ลข่ าวสารที่ ผู้ใช้
สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความโดดเด่นและสามารถนําเสนอข้อมูลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพนั้นถือเป็นข้อได้เปรียบและสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี โดยในการพั ฒนา
เว็บไซต์ขององค์กรหากขาดผู้เชี่ยวชาญอาจต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการค่อนข้างนาน ดังนั้นหากมี
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์สําเร็จรูปที่ช่วยในการสร้างเว็บไซต์ให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยมี
ระบบการบริ หารเว็บไซต์ ที่ง่า ยต่ อ การใช้งาน บุคลากรในองค์ กรสามารถบริ หารจั ดการเว็ บไซต์ ไ ด้ เอง
และสามารถปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ให้ตรงตามความต้องการขององค์กร ย่อมจะทําให้เกิดประสิทธิภาพต่ อ
การเผยแพร่ข้อมูลขององค์กรหรือหน่วยงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่ทํา
หน้าที่ในการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการทําวิจัยให้แก่บุคลากรนักวิจัยในคณะ ไม่ว่าจะเป็น
คณาจารย์ ผู้สอนและบุ ค ลากรสายสนั บสนุ น โดยเริ่ มตั้ ง แต่ การหาโจทย์ วิจั ย ติ ดตามดู แลการทํ า วิ จั ย
ตลอดจนการจัดทําเล่มรายงานการวิจัย และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ รวมทั้งทําหน้าที่ใน
การแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยให้กับบุคลากรในคณะได้ทราบ ปัจจุบันการอํานวย
ความสะดวกและการแจ้งข่าวสารการวิจัยต่าง ๆ ให้แก่นักวิจัยนั้นทําได้ไม่สะดวกและทั่วถึง เนื่องจากขาด
ระบบจั ดการข้ อมู ลและจั ดเก็ บข้ อ มู ล ไม่ มี ศูนย์ ก ลางข้อ มูลและเว็ บไซต์ ในการเผยแพร่ ข้อ มู ลข่ า วสาร
ประชาสัมพันธ์ ไม่มีบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถจัดทําเว็บไซต์เพื่ อเผยแพร่ ข้อ มู ล
งานวิ จัย ในด้ า นต่ า ง ๆ จากปั ญหาดั ง กล่ า วจึ ง ทํ า ให้ นัก วิ จั ยส่ ว นใหญ่ ไม่ ทราบข้ อ มู ลข่ า วสารงานวิ จั ย
และไม่มีแหล่งจัดเก็บหรือดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดั ง นั้ น การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การเว็ บ ไซต์ ห น่ ว ยจั ด การงานวิ จั ย และพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลั ยราชภัฏ อุตรดิ ตถ์ จะเป็นแนวทางที่ ช่วยให้หน่วยจั ด การ
งานวิจัยของคณะและบุคลากรที่ เกี่ยวข้องสามารถบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่ อ
นําเสนอข้อมูลงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยสามารถนําไปประยุกต์เพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการและสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลการทําวิจัยของอาจารย์ และบุคลากรในคณะ มีระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ
ให้มี ประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น รวมไปถึ ง สามารถเป็ นต้ นแบบให้ กั บ หน่ ว ยงานที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น ได้ นํ า ไป
ประยุกต์ใช้ได้ต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2. เพื่ อ สร้ า งระบบฐานข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หน่ ว ยจั ด การงานวิ จั ย และพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม-มิถุนายน 2561
กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์
และบุคคลทั่วไป
การดําเนินโครงการ
ในการดําเนินงานเรื่องการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจ
สั ม พั น ธ์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ อุ ตรดิ ต ถ์ ผู้ วิ จัย ได้ ดํ า เนิ นงานตาม
กระบวนการวิจัยโดยสรุปได้ดังนี้
1. วิธีดําเนินการรวบรวมข้อมูล
1.1 วางแผนแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยวิธีการมีส่วนร่วมของผู้ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัย กรรมการบริหารหน่วยจัดการงานวิจัย อาจารย์และบุคลากร
ฝ่ายสนับสนุนภายในคณะ รวมถึงผู้บริหารคณะ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
1.2 ศึกษาขั้นตอนการทํางานของระบบงานเดิม กระบวนการจัดเก็บข้อมูลเอกสาร ข้อมูล
งานวิ จัย ข้ อมู ลรายงานการประชุ ม ข้ อมู ลข่ า วสารกิ จกรรม และช่อ งทางการเผยแพร่ ข้ อ มู ลข่า วสาร
โดยรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรค
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยจัดการงานวิจัย
1.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยงานวิจัยนี้มีแนวคิดจากการพัฒนาระบบจัดการ
เว็บไซต์ต้นแบบสําหรับหน่วยงานทางการศึกษา ของ ภัทรพงษ์ อักษร [1] และการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเว็บไซต์กองบิน ของกองทัพอากาศไทย ของ สําราญ ชอบใจ [2] โดยได้พัฒนาระบบจัดการเว็บไซต์
ต้นแบบเพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้นําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของตนเอง ซึ่งได้มีการพัฒนา
องค์ประกอบของโมดูลในการจัดการเว็บไซต์ ประกอบด้วยโมดู ลผู้ ดูแลระบบ โมดูผู้ใช้งาน โมดูลข้อมู ล
ทั่วไป โมดูลข่าวสารกิจกรรม โมดูลบุคลากร เป็นต้น ดังนั้นจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยจึงได้นําแนวคิด
ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเว็บไซต์และการจัดการระบบฐานข้อมูล
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1.4 ศึกษาความเป็นไปได้ของการแก้ไขปัญหา เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ระบบงานใหม่ ศึกษา
เทคโนโลยีอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ในปัจจุบันที่จะนํามาพัฒนาระบบ
2. การวิเคราะห์ การออกแบบ และพัฒนาระบบ
2.1 วิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล วิเคราะห์การทํางานของระบบ ออกแบบส่วนการ
นําเข้า (Input) และส่วนการแสดงผลข้อมูล (Output) เพื่อรองรับกับการทํางานของระบบงานปั จจุ บัน
โดยใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลหน่วยจัดการงานวิจัย มีการกําหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้แต่ละ
ระดับ สามารถจัดการข้อมูล ค้นหา และรายงานข้อมูลแต่ละระดับได้ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์
และออกแบบระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ ใช้แผนภาพกระแส
ข้ อมู ล (Data Flow Diagram : DFD) เพื่ อจํ า ลองขั้ น ตอนการทํ า งานของระบบ (Process Modeling)
และใช้บรรยายภาพรวมของระบบโดยแสดงขั้นตอนการทํางานของระบบหรือโปรเซส (Process) ข้อมูลที่
เข้าและออกจากระบบ รวมทั้งข้อมูลที่ไหลอยู่ภายในระบบจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่ง [3]
2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ โดยพัฒนา
อยู่ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาษาที่ใช้ในการ
พั ฒ นาระบบงานคื อ ภาษาพี เ อชพี (PHP) ถู ก ออกแบบบนพื้ น ฐาน MVC (Model View Controller)
โดยใช้บูทสแตรปเฟรมเวิร์ก (Bootstrap Framework) ซึ่งเป็น Front-End Framework ที่ทําหน้าที่เป็น
ชุ ดโค้ ดที่ ช่ว ยพั ฒ นาส่ว นด้ า นหน้ า ของเว็ บไซต์ หรื อ Front-End [4] ในส่ วนของการจั ด การฐานข้ อ มู ล
ผู้ พัฒนาได้ ทํา การเลื อกใช้ โปรแกรมจัดการฐานข้ อมู ลของโปรแกรมเว็บเซอร์ เวอร์ อ าพาเช่ (Apache)
และตัวจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ซึ่งมีคุณสมบัติที่เหมาะสําหรับระบบฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่หรือระดับองค์กร สามารถรองรับการใช้งานแบบ Multi-user, Multi-threaded สามารถการกําหนด
สิทธิ์และรหัสผ่านของผู้ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลได้ มีความปลอดภัย และมีความยืดหยุ่นสูง [5] โดยระบบ
สามารถแบ่งเป็นโมดูลหลักที่ใช้ในการจัดการข้อมูล 4 โมดูล ดังนี้
1) ส่วนจัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ และจัดการสิทธิการเข้าใช้ระบบ
2) ส่วนจัดการข้อมูลหน่วยจัดการงานวิจัย ได้แก่ จัดการข้อมูลเบื้องต้นหน่วยจั ดการ
งานวิจัย จัดการข้อมู ลโครงสร้างการบริ หาร จัดการข้อ มู ลตารางกิ จกรรม จัดการข้อมู ลภาพกิ จกรรม
จัดการข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ จัดการข้อมูลโจทย์วิจัย จัดการข้อมูลแหล่งตีพิมพ์ และจัดการข้อมูล
วาระการประชุม
3) ส่วนจัดการข้อมูลไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยจัดการงานวิจัย
4) ส่วนประมวลผลรายงาน ได้แก่ รายงานวาระการประชุม และรายงานการประชุมโดย
แบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
1) ผู้ดูแลระบบ มีสิทธิ์ในการบริหารจัดการ กําหนดระดับสิทธิผู้ใช้งาน ตรวจสอบการเข้า
ใช้งานของผู้ใช้ และแสดงรายงานข้อมูลสิทธิผู้ใช้
2) เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการงานวิจัย มีสิทธิในการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงาน
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3) กรรมการหน่วยจัดการงานวิจัย มีสิทธิในการเรียกดูรายงานการประชุมของหน่ วย
จัดการงานวิจัย และรายงานข้อมูลส่วนตัวของตนเอง
4) อาจารย์และบุคคลทั่วไป มีสิทธิในการเรียกดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย และถาม
ตอบกระดานสนทนา
โดยสามารถแสดงการทํางานของระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การทํางานของระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์
2.3 ติดตั้งทดสอบและประเมินระบบงานกับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อทดสอบการทํางานร่วมกันของ
ระบบปรับปรุงแก้ ไข และตรวจสอบข้อผิ ดพลาดของระบบ หลังการทดสอบกับกลุ่ ม ตัวอย่าง ประเมิน
คุณภาพการทํางานของระบบและการจัดการฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถทํางานได้ตามความต้องการของ
ผู้ใช้แต่ละระดับ
2.4 สรุปผลการวิจัย จัดทําเอกสารงานวิจัย และจัดทําคู่มือการใช้งาน
3. กลุ่ มตั วอย่าง/ผู้ ให้ ข้อ มู ลหลั ก ผู้เชี่ ยวชาญจากหน่ วยจั ดการงานวิ จัยและพั น ธกิ จ สั ม พั นธ์
จํานวน 15 คน ประกอบด้วย กรรมการหน่วยจัดการงานวิจัย 5 คน เจ้าหน้าที่หน่วยจัดการงานวิจัย 1 คน
ผู้ดูแลระบบ 1 คน อาจารย์และบุคคลทั่วไป 8 คน
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามประสิทธิภาพการใช้งานระบบบริหารจั ดการ
เว็บไซต์หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
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5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยอ่านค่าเฉลี่ยและ
นําผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน [6] ดังนี้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.01 – 1.50 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การเว็ บ ไซต์ ห น่ ว ยจั ด การงานวิ จั ย และพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มีการพัฒนาเป็ นเว็บแอปพลิเคชัน นําไป
ติ ด ตั้ ง บนเครื่ องแม่ ข่ าย (Server) โดยเรี ยกใช้ ผ่ า นร ะบบผ่ า นเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ได้ ที่
http://sci.uru.ac.th/rmu/ และมีการทดลองใช้งานระบบภายในคณะ โดยระบบสามารถแบ่งเป็นโมดูล
หลักที่ใช้ในการจัดการข้อมูล 4 โมดูล ได้แก่ 1) ส่วนจัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ และจัดการสิทธิการเข้า ใช้
ระบบ 2) ส่วนจัดการข้อมูลหน่วยจัดการงานวิจัย 3) ส่วนจัดการข้อมูลไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วย
จัดการงานวิจัย และ 4) ส่วนประมวลผลรายงาน โดยหน้าแรกของเว็บไซต์หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธ
กิจสัมพันธ์ฯ แสดงดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 หน้าแรกของเว็บไซต์หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ฯ
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1) ส่วนจัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ และจัดการสิทธิการเข้าใช้ระบบ ผู้ดูแลระบบจะมีหน้าจอในการ
จัดการสิทธิ์การเข้าใช้งาน โดยแสดงข้อมูลผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ระบบ และรอการอนุมัติผู้ใช้งาน
จากผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกอนุมัติผู้ใช้งาน และกําหนดสิทธิ์การเข้าใช้งาน แสดงหน้าจอดัง
ภาพที่ 4

ภาพที่ 4 หน้าจออนุมัติการเข้าใช้งานระบบ
2) ส่วนจัดการข้อมูลหน่วยจัดการงานวิจัย ในส่วนงานของเจ้าหน้าที่ เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าสู่ระบบจะ
แสดงหน้าจอการใช้งานหน้าแรก โดยแสดงเมนูการบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์ในส่วนต่าง ๆ ของหน่วย
จัดการงานวิจัยและพั นธกิ จสัม พั นธ์ฯ ได้แก่ การจัดการภาพสไลด์ หน้าเว็ บ จัดการข่าวประชาสั มพั นธ์
จัดการภาพกิจกรรม จัดการข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน จัดการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย และอับโหลดไฟล์
เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ แสดงดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 หน้าจอการใช้งานหน้าแรกในส่วนการใช้งานของเจ้าหน้าที่
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เจ้าหน้าที่สามารถจัดการข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน ข้อมูลความเป็นมา วัตถุประสงค์ ข้อมูล
ปรัชญา พันกิจ เป้าหมาย ข้อมูลยุทธศาสตร์งานวิจัยของคณะ และจัดการภาพกิจกรรม ดังภาพที่ 8-9

ภาพที่ 8 จัดการข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

ภาพที่ 9 จัดการข้อมูลภาพกิจกรรม

ในส่ ว นของข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บการวิ จั ย เจ้ า หน้ า ที่ ส ามารถจั ดการข้ อ มู ลโจทย์ วิ จัย จั ด การ
ประเภทแหล่งตีพิมพ์ ข้อมูลงานประชุมวิชาการ จัดการข้อมูลแหล่งตีพิมพ์ต่าง ๆ และค่าคะแนนน้ําหนัก
เพื่อเป็นข้อมูลแสดงในหน้าเว็บไซต์แก่นักวิจัยที่สนใจ ดังภาพที่ 10-11

ภาพที่ 10 จัดการข้อมูลโจทย์วิจัย

ภาพที่ 11 แสดงข้อมูลงานประชุมวิชาการ

3) ส่วนจั ดการข้ อมู ลไฟล์ เอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับหน่ วยจั ดการงานวิ จัย ในส่วนของแบบฟอร์ ม
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่สามารถจัดการข้อมูลแบบฟอร์มเอกสารเพื่อให้นักวิจัยสามารถดาวน์
โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์ ดังภาพที่ 12-13

ภาพที่ 12 จัดการข้อมูลเอกสารแบบฟอร์ม

ภาพที่ 13 หน้าเว็บดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
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4) ส่วนประมวลผลรายงาน ในส่วนของกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยสามารถลงทะเบียนสมัคร
สมาชิก และเข้าสู่ระบบการใช้งาน และสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว และเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ และจะมี
สิทธิ์ในการเรียกแสดงรายละเอียดวาระการประชุม และรายงานการประชุมได้ ดังภาพที่ 14

ภาพที่ 14 หน้าจอแสดงรายงานการประชุมของกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัย
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
ผู้วิจัยได้ ทําการทดสอบระบบผ่า นทางระบบเครือข่า ยอิ นเทอร์เน็ ต โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ
กล่องดํา (Black box Testing) ซึ่งเป็นเทคนิคการประเมินคุณภาพการทํางานของซอฟต์แวร์หรื อแอป
พลิเคชัน เพื่อประเมินความพึงพอใจของระบบ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสามารถในการ
ทํ า งานตามความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ (Functional Requirement Test) 2) ด้ า นหน้ า ที่ ข องระบบ
(Functional Test) 3) การประเมิ น ด้ า นการใช้ ง านของระบบ (Usability Test) และ 4) ด้ า นความ
ปลอดภัยของระบบและข้อมูล (Security Test) [7] โดยทดสอบจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 15 คน ได้ผล
การประเมินแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้ต่อประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการเว็บไซต์
หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รายการประเมิน
1. ด้านการออกแบบระบบ
(Functional Design Test)
2. ด้านหน้าที่การทํางานของระบบ
(Functional Test)
3. ด้านการใช้งานของระบบ (Usability Test)
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ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน ระดับความ
( x ) มาตรฐาน (SD) พึงพอใจ
4.73

0.38

มากที่สุด

4.43

0.55

มาก

4.53

0.53

มาก
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รายการประเมิน
4. ด้านความปลอดภัยของระบบและข้อมูล
(Security Test)
ค่าเฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน ระดับความ
( x ) มาตรฐาน (SD) พึงพอใจ
4.48

0.48

มาก

4.54

0.49

มาก

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณารายการประเมิ นพบว่ า ผู้ ใช้ มีความพึงพอใจต่ อ ประสิ ทธิภ าพของ
ระบบสารสนเทศ โดยมี ร ายการประเมิ น ที่ อ ยู่ ใ นระดั บมากที่ สุ ด ได้ แ ก่ 1) ด้ า นการออกแบบระบบ
( x =4.73, S.D.=0.38), 2) ด้านการใช้งานของระบบ ( x =4.53, S.D.=0.53) และ 3) ด้านความปลอดภั ย
ของระบบและข้ อ มู ล ( x =4.48, S.D.=0.48) ในส่ ว นด้ า นหน้ า ที่ ก ารทํ า งานของระบบ ( x =4.43,
S.D.=0.55) โดยผลการประเมินระบบในภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก มีคะแนนค่าเฉลี่ยทั้ง 4
ด้านเท่ากับ 4.54 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49
อภิปรายผลการดําเนินงาน
การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การเว็ บ ไซต์ ห น่ ว ยจั ด การงานวิ จั ย และพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มีการศึกษาโมดูลที่ใช้ในการจัดการข้อมู ล
หลัก 5 โมดูล ได้แก่ 1) ส่วนจัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ และจัดการสิทธิการเข้าใช้ระบบ 2) ส่วนจัดการข้อมูล
หน่ วยจั ดการงานวิ จัย 3) ส่ วนจั ดการข้ อมู ลไฟล์ เอกสารที่ เกี่ ยวข้ องกั บหน่ วยจั ดการงานวิ จัย 4) ส่ วน
ประมวลผลรายงาน และ 5) ส่ วนจั ด การข้ อ มู ลถามตอบกระดานสนทนา โดยได้ ศึ ก ษาจากเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เหมาะสมสําหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ของ
หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ฯ โดยระบบที่พัฒนาสามารถจัดเก็บข้อมูลบนระบบฐานข้อมูลที่
สามารถใช้ ข้ อ มู ลร่ ว มกั น ได้ ซึ่ ง จากการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ
สารสนเทศ มี ผู้ ประเมิ น ที่ ประกอบด้ ว ยผู้ เ ชี่ ย วชาญจากหน่ ว ยงานจํ า นวน 15 คน ผลการประเมิ น
ประสิทธิภาพแต่ละด้าน พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ
ด้านการออกแบบระบบ (Functional Design Test) มีค่าเฉลี่ย 4.73 ทั้งนี้เนื่องจากระบบริหารจัดการ
เว็ บไซต์ที่ พัฒ นาได้ ใช้ บู ทสแตรปเฟรมเวิ ร์ก (Bootstrap Framework) มาพั ฒนาในส่ วนด้ า นหน้ า ของ
เว็บไซต์หรือ Front-End โดยเป็นชุดคําสั่งสําเร็จรูปที่ใช้ในการจัดวาง Layout ของเว็บเพจ ทําให้ในส่วน
ด้านหน้าของเว็บไซต์มีความเป็นมาตรฐาน โดยผู้วิจัยได้ทําการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้เข้ากับบริบทของ
หน่ วยงาน สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ กาญจนา ดงสงคราม และคณะ [8] ที่ ได้ ศึ ก ษาองค์ ประกอบ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาเว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการสาขาวิชา พบว่าประกอบด้วย
3 องค์ ประกอบหลั ก คื อ 1) องค์ ประกอบเพื่ อ นํ า เสนอข้ อ มู ล 2) องค์ประกอบเพื่ อ การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
และ 3) องค์ประกอบเพื่อการบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วย

565

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

จัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ฯ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ประเมินมีความพึงพอใจในประเด็นการจัดรูปแบบ
ในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งานมากที่สุด และมีความคิดเห็นคือ การใช้งานสะดวก เข้าใจง่าย
รูปแบบการใช้ ไม่ซับซ้อน การนําเสนอข้อมูลและตกแต่งมีความสวยงาม และสามารถใช้งานตามความ
ต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ได้ เว็ บ ไซต์ ห น่ ว ยจั ด การงานวิ จั ย และพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2. มี ฐานข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ หน่ ว ยจั ด การงานวิ จั ยและพั น ธกิ จสั ม พั นธ์ คณะวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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การออกแบบและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

คทาวุธ ชาติศักดิ์ยุทธ1
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบทและความต้องการจําเป็นของครูและนัก เรี ยน
โรงเรี ย นบ้ า นเด่ น เหล็ ก ที่ มี ต่ อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5
2) ออกแบบและพัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้ตอบสนอง
ต่อบริบทและความต้องการของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก แบ่งขั้นตอนการดําเนินการวิ จัย
เป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ศึกษาบริบทและความต้องการจําเป็นของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเด่น
เหล็กเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคล และการ
สนทนากลุ่ม ระยะที่ 2 การออกแบบและการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยนําผลการวิเคราะห์
จากระยะที่ 1 มาเป็นข้อมูลในการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผ่านความ
คิดเห็นและคําแนะนําจากผู้ เชี่ ยวชาญจํานวน 3 คน ระยะที่ 3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โดยนําผลจากระยะที่ 2 ไปดําเนินการในพื้นที่โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
ผลการวิจัย พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมในระดับที่ สูงกว่าร้อยละ 80 โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวม ร้อยละ 89.58 ค่าสูงสุดอยู่ที่แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เศษส่วนอย่างต่ํา ร้อยละ 92
รองลงมาเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องเศษส่วนที่เท่ากัน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เศษส่วนที่
เท่ากับจํานวนนับ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง เศษส่วนแท้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง จํานวน
คละ มีค่าร้อยละ 90.67 และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน มีค่าร้อยละ
90.22 ซึ่งคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเรื่อง เศษส่วน มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 9.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.30 และคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน เรื่อง เศษส่วน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.20
1
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ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสู ง กว่ า ก่ อ นเรี ย น และความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจส่วนมากอยู่ในระดับมากที่ สุดคื อ
ด้านการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมทุกคนซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.95 มีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.10 ด้านการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้นักเรียนคิดเป็น ทําเป็น ด้านการจัดการ
เรียนรู้มุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักการทํางานเป็นกลุ่มมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.27 และด้านการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนใส่ใจดูแลนักเรียนทุกคน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.28
คําสําคัญ : การออกแบบและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์, บริบทและความต้องการ
ที่มาและความสําคัญ
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ใช้วิธีการสอนหรืออธิบายเนื้อหาสาระแล้วให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดก็ เป็น
การเพียงพอ (สมนึก ภัททิยธนี, 2546) หรือใช้วิธีการสอนคณิ ตศาสตร์ตามวิธีการที่ ตนเองถนั ดวิ ธีการ
เดิม ๆ 2-3 วิธี ซึ่งแท้จริงแล้วครูผู้สอนคณิตศาสตร์ควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมความรู้ หรือทดลองค้นหาวิธีการ
สอนใหม่ ๆ มาเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ ย ๆ เพื่ อ ทํ า ให้ ก ารสอนของตนเองเหมาะสมกั บ ชั้ น เรี ย น มี ค วามน่ า สนใจ
และครอบคลุมข้อดีด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น (ทิศนา แขมมณี, 2551) โดยธรรมชาติของนักเรียน โดยเฉพาะ
นักเรียนระดับประถมศึกษา นักเรียนมีความเป็นเด็กอยู่ในตัว ทําให้ธรรมชาติของนักเรียนมีความชื่นชอบ
การเล่นมากกว่าเรียน ครูผู้สอนจึงควรออกแบบหรือหากิจกรรมต่าง ๆ มาใช้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้
นัก เรี ยนได้เกิ ดองค์ ความรู้ ผ่า นประสบการณ์ก ารจั ดกิ จกรรมที่ ครู นํา มาให้ อีก ทั้ ง วิ ธีสอนที่ หลากหลาย
สามารถทําให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นยิ่งขึ้น มีความอยากรู้ อยากเห็น สนุกกับการได้ร่วมกิจกรรม
ใหม่ๆ มากกว่าการเรียนการสอนตามปกติ ยิ่งคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยาก นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบ ยิ่งเป็น
หน้าที่ ที่สําคัญของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ต้องค้นหา และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีความแปลกใหม่
เสมอ (รุ่ ง อรุ ณ ลี ย ะวณิ ช ย์ , 2556) ทุ ก วั นนี้ ห ลั ก การสอน หรื อ วิ ธี ก ารสอนคณิ ตศาสตร์ นั้ น มี แ นวคิ ด
หรือหลักการใหม่ๆเกิดขึ้นมาเรื่อย ๆ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ควรนําสิ่งเหล่านั้นมาปรับใช้ในกิจกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรี ยนให้ เหมาะสม เพื่อให้นักเรี ยนเกิดการพัฒนาการเรี ยนรู้ของตนอย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ
ครูจะต้องมุ่งให้นักเรียนเกิดความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ ไปพร้อมกับการพัฒนาทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์จากประสบการณ์ในชั้นเรียน ซึ่งในปัจจุบันสาระสําคัญที่ครูควรให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งคือ
ทักษะการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การเชื่อมโยงความรู้ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมไป
ถึงการพัฒนาคุณลัก ษณะอันพึง ประสงค์ ในการเรียนคณิ ตศาสตร์ (วิสุทธิ์ คงกัลป์, 2558) นอกจากนั้ น
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์นั้นจําเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน
ที่แตกต่างกันออกไปตามศักยภาพหรือบริบททางสังคม ท้องถิ่นที่นักเรียนอยู่อาศัย เช่นนักเรียนที่อาศัยอยู่
เมืองใหญ่ศูนย์กลางทางเทคโนโลยี ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนก็จะเป็นรูปแบบหนึ่ง
ส่วนนักเรียนที่อาศั ยอยู่พื้นที่ ทางการเกษตร ชนบท ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่นักเรี ยนมีค วามต้อ งการ
หรือมีความจําเป็นกับนักเรียนมีลักษณะที่แตกต่างกัน บทเรียนที่นักเรียนได้รับการเรียนรู้นั้น นักเรียนต้อง
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สามารถนําไปใช้ ได้ ในชีวิตจริ งมองเห็ นความเกี่ ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างคณิ ตศาสตร์กับชี วิตประจํ า วั น
(อัมพร ม้าคนอง, 2558) ซึ่งโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา ) อ.1-ม.3 (อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของคณะครุศาสตร์ตามยุทธศาสตร์พันธกิจสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อีกทั้งทางโรงเรียนมีความพร้อมทางด้านบุคลากร และสถานที่สามารถ
ส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของอําเภอน้ําปาดได้ ดังนั้นการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของนักเรียนจึงมีความสําคัญ
เป็นอย่างยิ่งเพื่อช่วยในการยกระดับการศึกษาของนักเรียนให้สูงยิ่งขึ้น และตอบโจทย์การนําคณิตศาสตร์
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาบริบท และความต้องการจําเป็นของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเด่นเหล็กที่มีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2. ออกแบบและพั ฒนาวิ ธีการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ วิชาคณิ ตศาสตร์ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5
ให้ตอบสนองต่อบริบทและความต้องการของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
พฤษภาคม-มีนาคม 2561 (ปีการศึกษา 2561)
กลุ่มเป้าหมาย
ครู ผู้ ส อนวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โรงเรี ย นบ้ านเด่ น เหล็ ก
อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
ระยะที่ 1 : การศึกษาบริบท และความต้องการจําเป็นของครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียน
บ้านเด่นเหล็ก ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาชั้นประถมศึกษา และโรงเรียนขนาดกลาง
ตลอดจนลักษณะต่าง ๆ ของพื้นที่โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก อําเภอน้ําปาด จังวัดอุตรดิตถ์
2. กําหนดและจัดทําแผนปฏิบัติงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
3. ดําเนินการติดต่อกับทางเขตพื้นที่ ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 และโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
เพื่อชี้แจงและขอความร่วมมือในการดําเนินการวิจัย
4. ออกแบบเครื่องมือบันทึกข้อมูล และข้อคําถามหลักสําหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริหาร
กรรมการสถานศึกษา ครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
5. ลงพื้นที่ศึกษาบริบท ความต้องการจําเป็นที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ของผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา ครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก โดยใช้การ
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สังเกต สนทนากลุ่ม และสัมภาษณ์เชิงลึก แล้วบันทึกวีดิทัศน์โดยผู้วิจัย ตามแบบสัมภาษณ์และข้อคําถาม
หลักที่ได้ออกแบบไว้
6. ดํ า เนิ นการถอดบทสนทนากลุ่ ม และบทสั ม ภาษณ์ ทั้ง หมดแล้ ววิ เคราะห์ ข้ อ มู ล หาบริ บ ท
และความต้องการจําเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
บ้านเด่นเหล็ก
7. นําข้อสรุปที่ได้รับจากการวิเคราะห์คืนข้อมูลกลับไปร่วมอภิปรายกับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก เพื่อยื่นยันความเชื่อมั่นของผลการวิเคราะห์
ระยะที่ 2 : การออกแบบและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
และเทคนิ ค การจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ในโรงเรี ยนขนาดกลาง ตลอดจนหลั ก สู ตรแกนกลางการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2551 ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลบริบท และความต้องการของโรงเรียน
บ้านเด่นเหล็ก
2. ดําเนินการออกแบบการจั ดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง เศษส่วน โดยใช้ บาร์
โมเดลร่ วมกั บเกมชั้นประถมศึ ก ษาให้ เหมาะสม และสอดคล้ อ งกั บความต้ องการของครู แ ละนัก เรี ยน
โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลบริบท และความต้องการของโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
3. นํ า รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ปรึ ก ษา
ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อหาความเหมาะสมของแผนและกิจกรรมการจัดการเรียรู้ จํานวนทั้งสิ้น 12 แผนการ
จัดการเรียนรู้
4. นํารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาที่ปรับปรุงแก้ไขตาม
คําแนะนํา ของผู้ เชี่ ยวชาญปรึกษากั บครู ผู้สอนวิ ชาคณิ ตศาสตร์ ชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 เพื่อดํา เนิ น การ
ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการของโรงเรียน
5. ผลิตสื่อการสอนประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ระยะที่ 3 : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
1. ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ และสาธิตการจั ดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิ ตศาสตร์ ให้ กับ
ครูผู้สอนและนักเรียน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบในระยะที่ 2 โดยลงพื้นที่ดําเนินกิจกรรม
ที่โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
2. ดํ า เนิ น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 โดยครู ผู้ ส อนวิ ช า
คณิตศาสตร์ของโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
3. ลงพื้นที่ นิเทศติ ดตาม สอบถามการดํ า เนิ นการของครู ผู้สอนวิ ชาคณิ ตศาสตร์ข องโรงเรี ยน
บ้านเด่นเหล็ก อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม
4. เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5
ของโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน และระดับความพึงพอใจ

570

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของทั้งครูและนักเรียน โดยใช้ แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และแบบวัด
ความพึงพอใจ
5. ถอดบทสัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งด้านด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และระดับความพึงพอใจ แล้วจัดทํารูปเล่มรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
จากการศึ ก ษาพบว่ า โรงเรี ยนบ้ า นเด่ นเหล็ ก เป็ น โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา (ขยายโอกาสทาง
การศึกษา) จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุ บาล ถึงระดับมัธยมตอนต้น มีพื้นที่บริการได้แก่ บ้านเด่นเหล็ก
บ้านนาน้ําพาย บ้านห้วยแค บ้านท่าโพธิ์ บ้านต้นม่วง และบ้านแก่งปลาจ๋อย โรงเรียนบ้านเด่นเหล็กจัดเป็น
โรงเรียนขนาดมีบุคลากรทางการศึกษาจํานวน 22 คน และนักเรียน จํานวน 266 คน คิดเป็นอัตราส่วน
ครู 1 คนต่อนักเรียน 13 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีนักเรียนจํานวน 26 คน เป็นนักเรียนชาย
จํานวน 8 คน นักเรียนหญิงจํานวน 18 คน การสัมภาษณ์ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ของโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
มีความต้องการสื่อการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาคณิตศาสตร์ได้ง่าย
และรวดเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น ครู ผู้ ส อนคณิ ต ศาสตร์ เ สนอว่ า การใช้ สื่ อ จะสามารถทํ า ให้ นั ก เรี ย นสั ม ผั ส จั บ ต้ อ ง
และเรี ยนรู้ค ณิ ตศาสตร์ ได้ จากรู ปธรรมสู่ นามธรรมมากยิ่ ง ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บครู ผู้สอนคณิ ตศาสตร์ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ครูผู้สอนเองมีความสนใจในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บาร์โมเดล ซึ่งเป็นการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์ มีการใช้แถบบาร์แทนจํานวนใช้การเลื่อนแถบบาร์
แทนการดําเนินการทางคณิตศาสตร์ซึ่งเนื้อหาที่เหมาะสมและครูผู้สอนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
มีความสนใจจะใช้บาร์โมเดลคือเรื่อง เศษส่วน ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีความจําเป็นกับชีวิตประจําวันของนักเรียน
และจากประสบการณ์ของครูผู้สอนพบว่าเนื้อหาเรื่องเศษส่วนเป็นเนื้อหาที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอยู่ในระดับต่ํา จากการสัมภาษณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่านักเรียนส่วนมากมีเจตคติที่ไม่
ดีกับวิชาคณิตศาสตร์ เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ยากต่อการทําความเข้าใจ ทําให้เวลาเรี ยนไม่
น่าสนใจประกอบกับการสอนโดยการบรรยายทําให้นักเรียนไม่กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ รวมไปถึงปริมาณ
ของงาน หรื อ การบ้ า นที่ ไ ด้ รั บจากครู ผู้ สอนมี ม ากจนเกิ น ไปทํ า ให้ นั ก เรี ย นรู้ สึก เบื่ อ หน่ า ยไม่ อ ยากทํ า
ไม่อยากเรียน ซึ่งถ้าครูผู้สอนสามารถอธิบายให้เห็นภาพและเข้าใจง่ายจะสามารถทําให้นักเรียนไม่รู้สึกท้อ
และถ้าการจัดการเรียนรู้มีลักษณะของกิจกรรม หรือเกมส์ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมก็จะสามารถกระตุ้นให้
นักเรียนกลับมาสนใจ และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนถ้าปริมาณงาน หรือการบ้านลดลง
เปลี่ยนเป็ นงานกลุ่ม หรือแบบฝึกหั ดในชั้นเรี ยน ใช้คะแนนจากการร่วมกิ จกรรมในชั้ นเรียนมากยิ่ ง ขึ้ น
ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมาก
แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมในระดับที่สูงกว่าร้อยละ 80 โดยมีค่าเฉลี่ยรวม ร้อยละ
89.58 ค่าสูงสุดอยู่ที่แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เศษส่วนอย่างต่ํา ร้อยละ 92 รองลงมาเป็นแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องเศษส่วนที่ เท่ากัน แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เศษส่วนที่ เท่ากับจํานวนนับ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง เศษส่วนแท้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง จํานวนคละ มีค่าร้อยละ
90.67 และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน มีค่าร้อยละ 90.22 ซึ่งคะแนน
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จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเรื่อง เศษส่วน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.68
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.30 และคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียน เรื่อง เศษส่วน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.20 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการ
จัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจส่วนมากอยู่ในระดับมากที่สุดคือด้านการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการทํากิจกรรมทุกคนซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.95 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.10
ด้านการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้นักเรียนคิดเป็น ทําเป็น ด้านการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักการ
ทํางานเป็นกลุ่มมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.27 และด้านการจัดการเรียนรู้
ครูผู้สอนใส่ใจดูแลนักเรียนทุกคน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28
อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระฉับ และข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ให้ความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า การ
จั ดการเรี ยนรู้ ค วรมี ลัก ษณะเป็ น เกม หรื อ กิ จ กรรม เนื่ อ งจากนั ก เรี ยนในระดั บ ประถมชอบที่ จ ะเล่ น
ชอบการแข่งขัน ชอบกิจกรรมที่ได้เคลื่อนไหวสอดคล้องกับ รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์(2556) ที่กล่าวถึงธรรมชาติ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่จะชอบการเล่นมากกว่าการเรียน ชอบความสนุกสนานมากกว่าเคร่งเครียด
ชอบการเคลื่อนไหวมากกว่านั่งนิ่ง ชอบการแข่งขัน ชอบพูดแสดงความคิดเห็น ชอบเล่นเกม ชอบการ
ยอมรั บจากเพื่ อ นและครู การจั ดการเรียนรู้ จึง ต้ อ งมี ก ารออกแบบให้ สอดคล้ อ งกั บความต้ องการของ
นักเรียน ส่วนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บาร์โมเดล เป็นคําแนะนําจากครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับ
ความคิ ดเห็ นของนั ก เรี ย นที่ อ ยากให้ ก ารเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ เ ป็ น เรื่ อ งที่ ง่ า ยกว่ า เดิ ม สามารถเข้ า ใจ
และมองเห็นภาพได้ง่ายขึ้น และความคิดเห็นของตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาก็เช่นเดียวกันที่อยาก
ให้ครูสอนคณิตศาสตร์ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ ฉวีวรรณ เศวตมาลย์ (2543) ที่กล่าวว่าการ
เริ่มต้นด้วยประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมที่สามารถสัมผัสได้ซึ่งจะทําให้เกิดความเข้าใจความหมายก่อนที่จะ
พิสูจน์อย่างเป็นขั้นตอน กิจกรรมที่ทําให้มองเห็นภาพจริง หรือภาพในใจ จะช่วยให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย
คล่องตัว และสร้างสรรค์
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. เกิดความรู้ ความเข้าใจในบริบทและความต้องการจําเป็นของโรงเรียนระดับประถมศึกษา
สามารถนําไปสู่การพัฒนาการศึกษาได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของพื้นที่
2. ครูผู้สอนสามารถจั ดกิ จกรรมการเรียนรู้วิชาคณิ ตศาสตร์ ได้อ ย่างทั่วถึงและมี ประสิ ท ธิ ภ าพ
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
3. ครู แ ละนั ก เรี ยนเกิ ด เจตคติ ที่ ดี ต่อ วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละตระหนั ก ถึ ง ความจํ า เป็ นของวิ ช า
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน
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การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV EDLTV สําหรับครู
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนโรงเรียนยอดโพธิ์ทอง 1 จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีการศึกษา 2561

สมุทร สีอุ่น1
เชาวฤทธิ์ จั่นจีน1, พิสุทธฺ์ ศรีจันทร์1
บทคัดย่อ
การทํ า งานเชิ ง วิ ช าการร่ ว มกั น ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย กั บ สั ง คมในพั น ธกิ จ หลั ก ทุ ก ด้ า นของ
มหาวิทยาลัย เป็นพันธกิจที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา จากการบริการวิชาการและการเรียนรู้ร่วมกัน
กว่า 20 ปีในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน พบว่า โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ ทอง 1
เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่ อําเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล
ถึงชั้น ป.6 มีนักเรียนรวมจํา นวน 60 คน มีครูและผู้บริหารรวม 7 คน ซึ่งครบตามชั้นเรียนที่ เปิ ดสอน
เป็นที่พึ่งทางวิชาการของโรงเรียนในพื้นที่นอกจากนั้นโรงเรียนยังประสบกับปัญหาการจัดการศึกษาอย่าง
อื่นอีกหลายประการ โดยในเบื้องต้นนี้ ทางโรงเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการสอนด้ วยระบบโทรทั ศ น์
ทางไกล DLTVกับครู และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ EDLTV สําหรับสนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยได้รับการ
สนับสนุนทุนจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาในโครงการพี่เลี้ยงสถานศึกษาในปีการศึกษา 2560
และได้รับการติดตามและพัฒนาในปี 2561 ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อติดตามประเมินการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV EDLTVสําหรับครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1
2. เพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ DLTV/EDLTV ร่วมกับสื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีฯ 3. พัฒนาให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงใน
การทํากิจกรรมบริการวิชาการร่วมกับชุมชนและสถานศึกษาในท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่ 1
การติ ด ตามและประเมิ น ทั ก ษะการสอนด้ ว ย DLTVกั บครู ณ.โรงเรี ย นตํ า รวจตระเวนชายแดนยอด
โพธิ์ ทอง 1 กิ จกรรมที่ 2 การอบรมทั ก ษะการสอนด้ วย EDLTV ร่ วมกั บการใช้ สื่อ 60 พรรษาสมเด็ จ

1

อาจารย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์/คณะครุศาสตร์
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พระเทพรั ต นราชสุ ด าสยามบรมราชกุ ม ารี ฯ กิ จ กรรมที่ 3 ปรั บ ปรุ ง แหล่ ง เรี ย นรู้ DLTV /EDLTV
จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ผลการการพั ฒ นาทั ก ษะการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ DLTV EDLTVสํ า หรั บครู โ รงเรี ย นตํ า รวจ
ตระเวนชายแดนโรงเรียนยอดโพธิ์ทอง๑ จังหวัดอุตรดิตถ์ปีการศึกษา 2561 พบว่าครูทุกคนมีการใช้สื่อ
การจัดการเรียนรู้ DLTV โดยผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเที ยม และ EDLTV โดยใช้ External
Drive ครู ได้ รั บ ความรู้ จากการอบรมในการใช้ DLTV /EDLTV ร่ ว มกั บการใช้ สื่ อ 60 พรรษาสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ตัวแทนนักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการ
อบรม ได้มีการติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ในการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ DLTV และ EDLTV
คําสําคัญ : การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้, DLTV, EDLTV
ที่มาและความสําคัญ
ความเจริ ญก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ตามยุ ค สมั ย ที่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ทํ า ให้ ว ง
การศึกษาในประเทศไทยจําเป็นต้องตอบสนองต่อความท้าทายที่ต้องเผชิญอยู่นี้ เราต้องการรูปแบบการ
ทํ า งานที่ สามารถพั ฒนากรอบความคิ ดเพื่ อ การเรี ยนรู้ แห่ งศตวรรษที่ 21 เพื่ อที่ สามารถจั ดการศึ ก ษา
ตอบสนองต่อความต้ องการที่ กําลัง เปลี่ ยนแปลงของสังคมซึ่ง เยาวชนไทยกํา ลังเผชิ ญอยู่ ซึ่งนิยามของ
ทักษะแห่งศตวรรษที่21 นั้นพบว่าผู้เรียนในอนาคตมีคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ วิถีทางของการคิด คือ
สร้ า งสรรค์ คิ ดวิ จารณญาณ การแก้ปัญหา การเรี ยนรู้ แ ละตั ดสิ น ใจ (Ways of Thinking, Creativity,
Critical Thinking, Problem-solving, decision- Making and Learning) วิ ถี ทางของการทํ า งาน คื อ
กา รติ ดต่ อ สื่ อสา รแ ละก าร ร่ ว มมื อ (Ways of Working. Communication and Collaboration)
เครื่อ งมื อ สํ า หรั บ การทํ า งาน คื อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และความรู้ ด้ า นข้ อ มู ล (Tools for Working,
Information and Communications Technology, and Information Literacy) และทั ก ษะสํ า หรั บ
ดํารงชีวิตในโลกปัจจุบัน คือ ความเป็นพลเมืองชีวิตและอาชีพ และ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(Skills for Living in the World, Citizenship, Life and Career, and Personal and Social
Responsibility) ดัง นั้ นการจั ดการเรี ย นการสอนต้ อ งมี ก ารเปลี่ ยนแปลงเกิ ดขึ้ น (โชติ ม าพร ไชยสิ ท ธ:
2559)
การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยี(Technology-based Learning) ครอบคลุมวิธีการเรียนรู้หลากหลาย
รูปแบบผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท เช่น อินเทอร์เน็ต (Internet) อินทราเน็ต
(Intranet) เอ็กซ์ทราเน็ต (Extranet) การถ่ายทอดผ่านดาวเทียม (Satellite broadcast) แถบบันทึกเสียง
และวิดีทัศน์(Audio/Video Tape) และซีดีรอม (CD-ROM) เป็นต้น การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็น
วิธีการเรียนรู้ที่มีความสําคัญมากขึ้น แต่จากการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งของเทคโนโลยีทําให้
ผู้สอนจําเป็นต้องศึกษา หาความรู้และเตรียมพร้อมตนเองเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เหล่านี้ในการเรียนการสอนวิธีการเตรียมตัวในการใช้เทคโนโลยีในการสอนคือ เทคนิครู้เขารู้เรา โดยสิ่งที่
ครูต้องรู้มี 2 ประการคือ การรู้และเข้าใจศักยภาพของทรัพยากรที่โรงเรียนมีเช่น ครูต้องรู้ว่าในโรงเรียนมี
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อะไรที่สามารถใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้, และครูต้องมีความรู้
ด้านเทคโนโลยีที่สามารถนํามาใช้ในการเรียนการสอน รวมไปถึงข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ โปรแกรมประยุกต์ที่
เป็ นประโยชน์ในการเรี ยนการสอน สื่ อ ภาพและเสี ยง วี ดีทัศน์ ข่า วและประเด็ นที่ เป็ นที่ ส นใจ เป็ นต้ น
เทคโนโลยีที่ครูสามารถนํามาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิด มี
จํ า นวนมาก และครู ส ามารถเลื อ กใช้ ไ ด้ ต ามความถนั ด หรื อ ความสนใจ รายละเอี ยดดั ง นี้ (บุ ป ผชาติ
ทัฬหิกรณ์: 2551) นโยบายรัฐบาลปัจจุบันได้มุ่งทิศทางในการพัฒนาประเทศชาติให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน โดยเฉพาะในด้า นการสนั บสนุ นการจั ดการเรี ยนการสอนโรงเรี ยนในโครงการพระราชดํา ริ
ซึ่งหนึ่งในนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นความสําคัญของการส่งเสริมบทบาทให้
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงให้แก่สถานศึกษาในท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมผลักดัน ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เครือข่ายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างจึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาในท้องถิ่น
เพื่อเป้าหมายในการยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของท้องถิ่นให้เกิดผลการพัฒนาการเรียนการสอนได้ใน
ทุ ก มิ ติ Engagement Thailand ได้ กํ า หนดความหมายของ “University Engagement” ไว้ ดั ง นี้
การทํางานเชิงวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมใน พันธกิจหลักทุกด้านของมหาวิทยาลัย บน
หลักการพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่ 1) ร่วมคิดร่วมทําแบบหุ้นส่วน (Partnership) 2) เกิดประโยชน์ร่วมกัน
แก่ผู้เกี่ยวข้องทุก ฝ่าย (Mutual benefit) 3) มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกั น (Scholarship)
และ 4) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาสมาชิกของเครือข่า ยเพื่อการพั ฒ นา
อุดมศึกษาตอนล่างเห็นว่า การทํางานเชิงวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับสังคมในพันธกิจหลักทุก
ด้านของมหาวิทยาลัย เป็นพันธกิจที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา โดย จากการบริการวิชาการและการ
เรียนรู้ร่วมกันกว่า 20 ปีในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน พบว่า โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนยอด
โพธิ์ ทอง๑ เป็ นโรงเรี ย นประถมศึ กษาขนาดเล็ ก ตั้ งอยู่ ที่ อํา เภอบ้ า นโคก จั งหวั ดอุ ตรดิ ต ถ์ เปิ ดสอน
ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้น ป.6 มีนักเรียนรวมจํานวน 60 คน มีครูและผู้บริหารรวม 7 คน ซึ่งครบตามชั้นเรียน
ที่เปิดสอน เป็นที่พึ่งทางวิชาการของโรงเรียนในพื้นที่ นอกจากนั้น โรงเรียนยังประสบกับปัญหาการจั ด
การศึกษาอย่างอื่นอีกหลายประการ โดยในเบื้องต้นนี้ ทางโรงเรียนมีได้รับการพัฒนาทักษะการสอนด้วย
ระบบโทรทัศน์ทางไกล DLTVกับครู และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ EDLTV สําหรับสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรจัดบริการวิชาการโดยการติดตามและพัฒนาครูในการใช้สื่อ
DLTV/EDLTV ร่วมกับสื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ให้กับครูโรงเรียน
แห่งนี้
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วัตถุประสงค์
1.เพื่ อ ติ ดตามประเมิ น การพั ฒ นาทั ก ษะการจั ด การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ DLTV EDLTV สํ า หรั บ ครู
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง1
2.เพื่ อพั ฒ นาทั ก ษะการจั ดการเรี ย นรู้ DLTV/EDLTV ร่ วมกั บสื่ อ 60 พรรษาสมเด็ จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ
3.พัฒนาให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการทํากิจกรรม
บริการวิชาการร่วมกับชุมชนและสถานศึกษาในท้องถิ่น
ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
เป้าหมายการดําเนินงานจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการจํานวนทั้งสิ้น ประกอบด้วย
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ : อาจารย์ 3 คน นักศึกษา 5 คน รวม 8 คน
2. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1 : ผู้บริหาร 1 คน ครู 6 คน
และนักเรียน 60 คน รวม 67คน
วิธีดําเนินการวิจัย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โรงเรียน : ตํารวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1
โครงการ : โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV และ EDLTV โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ตารางที่ 1 กิจกรรมและการดําเนินการ
กิจกรรม
1. ติดตามและประเมินทักษะการสอน
ด้วย DLTV/EDLTV

เนื้อหาที่ดําเนินการ
ประชุมติดตามการใช้ DLTV/EDLTV ของครูโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง1
- ติดตามผลการใช้ DLTV ผ่านระบบการศึกษาทางไกล
- ติดตามผลการใช้ EDLTV โดยใช้ External Drive
2. การอบรมทักษะการสอนด้วย
จัดอบรมทักษะการสอนด้วย DLTV/EDLTV ร่วมกับสื่อ 60
DLTV/EDLTV ร่วมกับสื่อ 60 พรรษา พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
ให้กับครู ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้
บรมราชกุมารีฯ
1. การใช้สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีฯ
2. การจัดกิจกรรมเสริม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วย
EDLTV
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กิจกรรม

เนื้อหาที่ดําเนินการ
3. การแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน EDLTVเบื้องต้น
3. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้EDLTV/DLTV นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และชุมชน มุมการใช้แหล่ง
ภายในโรงเรียน
เรียนรู้EDLTV ภายในโรงเรียน
ตารางที่ 1 รูปแบบการจัดกิจกรรม
ดําเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย DLTV และ EDLTV ตามการศึกษากระบวนการออกแบบ
การจั ด การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาบทเรี ย น ตามทฤษฎี ก ารยอมรั บ นวั ต กรรมของโรเจอส์ (Innovation
Adoption Theory) ซึ่งนักการศึกษาและนักวิจัยให้การยอมรับว่าสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิรูป
การเรี ย นรู้ ใ นโรงเรี ย นได้ ในสาระสํ า คั ญ ของทฤษฎี นี้ โรเจอส์ ( Roger. 1962: 76-120) ได้ อ ธิ บ าย
ไว้ ถึ ง กระบวนการการยอมรั บ นวั ต กรรม (Adoption Process) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 5 ขั้ น ตอนได้ แ ก่
1. ขั้ นตระหนั ก 2. ขั้ นสนใจ 3. ขั้ น ประเมิ น 4. ขั้ นทดลอง และ 5. ขั้ น ยอมรั บ จากการวิ เคราะห์
กระบวนการเหล่านี้พบว่า การยอมรับนวัตกรรมอาจไม่ได้สิ้นสุดอยู่ที่ขั้นการยอมรับ และอาจเกิดขึ้นโดย
ไม่เรียงตามลําดับขั้นของกระบวนการดังกล่าวก็ ได้ เช่น การประเมินอาจเกิดขึ้นได้ ตลอดกระบวนการ
มากกว่ า ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในขั้ น ประเมิ น เท่ า นั้ น โรเจอส์ แ ละซู ม าเกอร์ (Rogers; & Shumaker. 1971:
101-118) จึงได้นําเสนอกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม (Innovation-Decision Process) ขึ้นมา
ใหม่ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ขั้นความรู้ 2. ขั้นความรู้สึก 3. ขั้นตัดสินใจ และ 4. ขั้นยืนยัน
ต่อมาโรเจอส์ (Rogers. 1983: 163-169) ได้ปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมอีกครั้งจน
เป็นที่ยอมรับในปัจจุบันซึ่งมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ขั้นความรู้ 2. ขั้นจูงใจ 3. ขั้นตัดสินใจ 4. ขั้นนํามาใช้
และ 5. ขั้นยืนยัน
ตัวบ่งชี้ ที่ เป็ นองค์ประกอบของการยอมรั บในการศึ กษาและพั ฒนารู ปแบบการจั ดการเรี ย นรู้
ของครู ผู้ บริ หารโรงเรี ย น ผู้ เชี่ ยวชาญภายนอก และศึ กษานิ เทศก์ ซึ่ ง เป็ น ผู้ ที่มี ส่ว นร่ วมในการศึ ก ษา
และพัฒนาบทเรียนให้สอดคล้องกับความคิด ความเข้าใจ และความรู้สึกของบุคคลในแต่ละขั้นตอนของ
กระบวนการดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังตาราง 1
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กระบวนการ
ตัดสินใจ
เกี่ยวกับ
นวัตกรรมของ
โรเจอส์
1. ขั้นความรู้

2. ขั้นจูงใจ

3. ขั้นตัดสินใจ

4. ขั้นนํามาใช้

องค์ประกอบซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึง
การยอมรับในการศึกษา
และพัฒนาในโครงการพัฒนา
ลักษณะพฤติกรรมของบุคคลในแต่ละขั้นตอน ทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ตามกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม
DLTV EDLTV สําหรับครู
ของโรเจอส์
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
โรงเรียนยอดโพธิ์ทอง 1
จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีการศึกษา 2561
ศึกษาหาข้อมูลเพื่อให้เกิดความรู้ ความเช้าใจ 1. การมีความเข้าใจใน
เกี่ยวกับนวัตกรรมในด้านต่อไปนี้
ความสําคัญของการพัฒนา
- หลักการ ทฤษฎี ข้อเท็จจริง หรือเป้าหมาย
ทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ที่อยู่เบื้องหลังของการใช้นวัตกรรม
DLTV EDLTVสําหรับครู
- ปัจจัยที่ส่งเสริมให้สามารถนํานวัตกรรมมา
โรงเรียนตํารวจตระเวน
ใช้ได้อย่างเหมาะสม
ชายแดนโรงเรียนยอดโพธิ์
- แนวทางการดําเนินงานในการใช้นวัตกรรม
ทอง 1 จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีการศึกษา 2561
สามารถพิจารณาความเหมาะสมและคุณค่า
2. การมองเห็นประโยชน์จากการ
ของนวัตกรรมที่มีต่อบุคคลและหน่วยงาน
นําการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ตามสภาพการทํางานที่เป็นอยู่ โดยคํานึงถึง
DLTV/EDLTV
ประโยชน์และโทษเมื่อมีการนํานวัตกรรม
3. การสนับสนุนและยืนยันให้มี
มาใช้
การนํา DLTV / EDLTV มาใช้
สามารถประมวลความรู้ความเข้าใจที่มีต่อ
ในโรงเรียน
นวัตกรรม ความเหมาะสมและคุณค่าของ
การนํานวัตกรรมมาใช้เพื่อตัดสินใจที่จะ
ยอมรับหรือไม่ยอมรับนวัตกรรม
นํานวัตกรรมมาใช้ในสถานการณ์จริง
4. ครูมีการใช้ DLTV/EDLTV
และสืบสอบเพื่อให้ได้คําตอบในสิ่งที่เคลือบ
มาใช้ในโรงเรียน
แคลงสงสัยเกี่ยวกับความเหมาะสมและคุณค่า
อันเกิดจากกการใช้นวัตกรรม ข้อจํากัดของ
การใช้นวัตกรรม และเสนอทางออกให้
ข้อจํากัดนั้นได้ รวมถึงสามารถให้รายละเอียด
เมื่อมีการปรับปรุง
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องค์ประกอบซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึง
การยอมรับในการศึกษา
กระบวนการ
และพัฒนาในโครงการพัฒนา
ลักษณะพฤติกรรมของบุคคลในแต่ละ
ตัดสินใจ
ทักษะการจัดการเรียนรู้โดย
ขั้นตอนตามกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับ
ใช้ DLTV EDLTV สําหรับครู
นวัตกรรมของโรเจอส์
นวัตกรรมของ
โรงเรียนตํารวจตระเวน
โรเจอส์
ชายแดนโรงเรียนยอดโพธิ์
ทอง 1 จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีการศึกษา 2561
5. ขั้นยืนยัน
แสดงออกถึงการสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนให้ 5. ครูมีการใช้ DLTV/EDLTV
มีการนํานวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานอีก
มาใช้ในโรงเรียนและมี
กระบวนการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง
ตารางที่ 2 องค์ ประกอบซึ่ งเป็ น ตั ว บ่ งชี้ ถึง การยอมรั บในการศึ ก ษาและพั ฒ นาบทเรี ย นของผู้ ที่ มี
ส่วนร่วมในการศึกษาและพัฒนาบทเรียนจากการวิเคราะห์วิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรมของบุคคลตาม
กระบวนการตัดสินใจของโรเจอร์
การดําเนินการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ติดตามและประเมินทักษะการสอนด้วย DLTV/EDLTV
ประชุม ติดตามการใช้ DLTV/EDLTV ของครูโรงเรียนตํ ารวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ ทอง 1
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พบว่าครูมีความตื่นตัวในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีการ
เพิ่มจํานวน External Drive จาก 2 เครื่อง เป็น 6 เครื่อง ด้วยงบประมาณส่วนตัวของครู มีการติดตั้ ง
สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการเอกชนนอกเหนือจากทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลโดย
ใช้ ง บประมาณของครู เ พื่ อ ความสะดวกในการจั ด การเรี ย นการสอน ทํ า ให้ ส ามารถรั บ ชม EDLTV
ผ่านระบบออนไลน์ได้
กิจกรรมที่ 2 การอบรมทักษะการสอนด้วย EDLTVร่วมกับสื่อ60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา
สยามบรมราชกุมารีฯ ประกอบด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้
1. การใช้สื่อ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ
2. การจัดกิจกรรมเสริม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วย EDLTV
3. การแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน EDLTVเบื้องต้น
ผลการประเมินการจั ดอบรมโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยครูโรงเรียนตํ ารวจตระเวนชายแดน
โรงเรีย นยอดโพธิ์ ทอง 1 จั งหวั ดอุ ตรดิ ตถ์ จํ านวน 7 คน และโรงเรี ยนในเขตพื้ น ที่ ได้แ ก่ โรงเรี ย น
ตํารวจตระเวนชายแดนบุญธรรม บุญพริ้ง จํานวน 7 คน และโรงเรียนบ่อเบี้ย 2 คน รวม 16 คน
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รายการประเมิน

SD

X

ระดับการ
ประเมิน

1. ด้านการบริหารโครงการ/กระบวนการ
1.1 มีขั้นตอนการจัดกิจกรรม
0.48 4.69
มากที่สุด
1.2 กระบวนการจัดกิจกรรมตรงกับวัตถุประสงค์การจัด
0.52 4.50
มาก
โครงการ
1.3 มีการอํานวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม
0.51 4.56
มากที่สุด
1.4 การประชาสัมพันธ์โครงการ
0.50 4.38
มาก
1.5 การติดต่อประสานงาน การอํานวยความสะดวก
0.48 4.31
มาก
1.6 ความเหมาะสมของสถานที่อบรม
0.50 3.88
มาก
1.7 อาหารว่าง/อาหาร
0.45 4.25
มาก
1.8 ความในการเดินทาง
0.40 4.19
มาก
1.9 ภาพรวมของการจัดการโครงการ
0.40 4.19
มาก
รวม
4.32
มาก
2. ด้านวิทยากร
2.1 ความเหมาะสมในการแต่งกาย/บุคลิก/ท่าทาง
0.25 4.06
มาก
2.2 ความรู้ ความเชี่ ยวชาญของวิ ทยากรความรู้ ค วามสามารถ
0.40 4.19
มาก
ในการบริการเช่น การตอบคําถาม ชี้แจงข้อสงสัย แนะนํา
2.3 เนื้อหาสาระที่ได้จากการอบรมมีความสอดคล้องกับ
0.34 4.13
มาก
วัตถุประสงค์
2.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม
0.40 4.19
มาก
2.5 มีการวิเคราะห์และชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาได้ชัดเจน
0.34 4.13
มาก
ตรงประเด็น
รวม
4.14
มาก
3. ด้านการนําไปประยุกต์ใช้
3.1 สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และสามารถนําไป
.57 4.53
มากที่สุด
ปฏิบัติงานได้จริง และถ่ายทอดได้
รวม
4.53
มากที่สุด
ผลรวม
4.33
มาก
ตารางที่ 4 ผลการประเมินโครงการการอบรมทักษะการสอนด้วย EDLTVร่วมกับสื่อ 60 พรรษาสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ
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จากตาราง ผลประเมินโครงการอบรมทักษะการสอนด้วย EDLTVร่วมกับสื่อ60 พรรษาสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ในภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.33 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการนําไปประยุกต์ใช้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดั บมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 รองลงมาคือ ด้านการบริหารโครงการฯ มีความพึงพอใจอยู่ในระดั บมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 และ ด้านวิทยากร มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14
กิจกรรมที่ 3 ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ DLTV /EDLTV
1. ปรั บปรุ ง คอมพิ ว เตอร์ sever สํ า หรั บบริ ก ารครู ในการจั ดการเรี ย นการสอนและนั ก เรี ย น
เพื่อความสะดวกในการทบทวนบทเรียนให้มีความสมบูรณ์ และพร้อมใช้งาน
2. ปรับปรุงป้ายนิเทศให้ความรู้มุม EDLTV สําหรับครูและนักเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาสมาชิกของเครือข่า ยเพื่อการพั ฒ นา
อุ ด มศึ ก ษาตอนล่ า งเห็ นว่ า การทํ า งานเชิ ง วิ ชาการร่ วมกั น ระหว่ า งมหาวิ ทยาลั ย กั บ สั ง คมในพั นธกิ จ
ของมหาวิทยาลัย เป็นพันธกิจที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา โดย จากการบริการวิชาการและการเรียนรู้
ร่วมกันกว่า 20 ปีในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในพื้ นที่จัง หวั ด
อุ ต รดิ ต ถ์ แ ละจั ง หวั ด น่ า นมี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ตรดิ ต ถ์ เ ป็ น ที่ พึ่ ง ทางวิ ช าการ มี ศั ก ยภาพส่ ง เสริ ม
และสนับสนุนให้เกิดคุณภาพทางการศึกษาในโรงเรียนถิ่นธุรกันดาร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยทําให้เกิด
ความเท่าเทียมกันทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เอกสารอ้างอิง
โชติมาพร ไชยสิทธิ์. (2555). ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สอนอย่างไรให้เกิดผลกับผู้เรียน : (วิทยานิพนธ์
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม.
บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์. (2551). เทคโนโลยีทางการศึกษา ทฤษฎีและการวิจัย. กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์.
ทิศนา แขมมณี. (2545). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ.
กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
. (2548). รู ปแบบการเรี ย นการสอนทางเลื อ กที่ ห ลากหลาย. (พิม พ์ ค รั้ง ที่ 3). กรุ ง เทพฯ :
ด่านสุทธาการพิมพ์.
วั ฒนา ระงั บทุ ก ข์ . (2542). แผนการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง. (พิ ม พ์ ครั้ ง ที่ 2). กรุ ง เทพฯ :
แอล ที เพลส.
Rogers, E.M. and Shoemaker, F.F. (1971) Communication of Innovation A Cross-Cultural
Approach. 2nd Edition, The Free Press, New York.
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แนวทางการมีส่วนร่วมของนักเรียน และชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียนร่มเกล้าตําบลหนองตะเคียนบอน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สุภารัตน์ คําเพราะ1
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาต้นทุนชีวิตของนักเรียนเพื่อหาแนวทางการมีส่วนร่วมส่งเสริม
ประชาธิปไตย กรณีศึกษาโรงเรียนร่มเกล้า ตําบลหนองตะเคียนบอน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ วเป็ น
การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ เครื่องมือที่ใช้ คือแบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis)
กลุ่มตัวอย่างมาจาก นักเรียน ครู และตัวแทนชุมชน 80 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการประชุม
กลุ่มย่อย (Focus Group) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
ผลการวิ จั ยพบว่ า ต้นทุ นชี วิ ตของนั กเรี ยนมี 5 ด้ าน สู งสุ ดคื อ 1) พลั งในตั วเอง ร้ อยละ 27.57)
พลังครอบครั ว ร้อยละ 22.80 3) พลังปั ญญา ร้อยละ 19.06 4) พลังเพื่ อนและกิ จกรรมร้ อยละ 17.685)
พลังชุมชน และสภาพของการมีส่วนร่วมร้อยละ 12.89 สภาพการมีส่วนร่วมยังขาดการประสานร่วมมื อกั น
ระหว่างชุมชนกับโรงเรี ยนในการแก้ ไขปั ญหาเด็ กและเยาวชน ปัญหาประชาธิ ปไตยในชุ มชนและโรงเรี ยน
และปัญหาการมี ส่วนร่ วมในการตรวจสอบภาคประชาชน ประชาชนในชุ มชนคิ ดว่ าควรจะเป็ นหน้าที่ ทาง
โรงเรียนที่จะให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน กิจกรรมเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการมีส่วนร่วมส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรี ยนร่มเกล้ามี 4 ขั้น ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสิ นใจห้ องเรียนประชาธิไตย 2) เวที อิ สระ
3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลกิจกรรมธนาคารความดี
คําสําคัญ : การมีส่วนร่วม, กิจกรรมการเรียนรู้, ประชาธิปไตย

1

สังกัดสํานักงานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
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ที่มาและความสําคัญ
ตามที่พระราชบัญญั ติการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ระบุให้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข และ สอดคล้องกับมาตรฐาน
การประเมิน คุณภาพภายนอกด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 1 ที่กล่าวว่าผู้เรียนมี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่ พึ งประสงค์ ซึ่งส่ งเสริ ม ให้ ผู้เรียนมี ความเมตตากรุ ณา มี ความ ซื่ อสัตย์ สุจริ ต มี ความรับผิดชอบ เป็ นต้ น
และผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
ผู้ วิ จั ยได้ ทํ า การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ลด้ ว ยการประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ยเมื่ อ วั น ที่ 16-17 มี นาคม 2560
ที่ประกอบด้วย ผู้นําชุมชน เช่น นายกองค์การบริหารส่วนตําบล กลุ่มแม่บ้าน อสม. รพสต. ผู้ปกครอง และครู
โรงเรียนร่มเกล้า ตําบลหนองตะเคียนบอน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเรียงตามลําดับความรุนแรงของ
ปัญหาที่ชุมชนต้องการให้ช่วย แก้ปัญหา ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน
ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมในการ จัดการทรัพยากรน้ําในชุมชน ปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ประชาธิปไตย และปัญหาการมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบภาคประชาชน ตามลําดับ และจากปัญหาที่พบผู้วิจัย
ได้ทําการวิเคราะห์แล้วพบว่า ประเด็นที่สะท้อนสภาพ ปัญหาในชุมชนและในโรงเรียนร่มเกล้า ได้แก่ ปัญหาด้าน
นักเรียนขาดความมั่นใจในตนเอง ไม่กล้าแสดงออก และเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ เช่น การติดเกม
เด็กแว้น มาโรงเรียนสาย ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสะท้อนถึงการขาดระเบียบวินัย
ความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ส่วนปัญหาที่ผู้ปกครองพบ ได้แก่ เด็กก้าวร้าวไม่มีมารยาทไม่เชื่อฟัง
พ่อแม่ การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนคือการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ นั้นคือการผสานความร่วมมือทํากิจกรรมกับทาง
โรงเรียน บ้าน และชุมชน เช่น การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ซึ่งประชาธิปไตยไม่ได้ หมายความเพียง
รูปแบบการปกครองเท่านั้น แต่ยังหมายถึง การมีระเบียบ วินัย การยอมรับฟังความคิดเห็น ที่แตกต่างอย่างมี
เหตุผล เป็นต้น
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็ก และเยาวชนได้โดยกระบวนการวิจัย
แบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Cohen, J.M., & Uphoff, N.T. ;1981 (อ้างถึงในวารสารวิจัยวิชาการปีที่ 2
ฉบับที่1 (ม.ค.-เม.ย. 2562) 4 ขั้น คือ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน
3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วนร่วมของกลุ่ม ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องตามแบบประชาธิปไตยจากประชาชนอย่างสมัครใจใน 3 ประการคือเป็นเรื่องที่สนับสนุนต่อ
การพั ฒ นา การมี ส่ว นร่ ว มแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ ที่ เ ป็ น ผลจากการพั ฒ นานั้ น (มิ ดเกลย์ แ ละคนอื่ น ๆ
(Midgley & Others, 1986: 25) เพื่อให้เกิดการยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
เป็นแนวทางในการปลูกฝังการดําเนินชีวิตตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
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วัตถุประสงค์
ศึ ก ษาต้ นทุ นชี วิตของนั ก เรี ย นเพื่ อหาแนวทางการมี ส่วนร่ วมส่ ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตย ในโรงเรี ยน
ร่มเกล้า ตําบลหนองตะเคียนบอน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2562
กลุ่มเป้าหมาย
มีผู้เข้าร่วม 80 คน ประกอบด้วย นักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้นําชุมชน ดังนี้ 1) ครู 5 คน 2) นักเรียน
65 คน 3) ผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน 10 คน (ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล)
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
ดําเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนางานตามกระบวนการของโจทย์วิจัยร่วมกับชุมชน นักวิจัยเชิงพื้นที่
โดยมีลําดับขั้นตอน การสนทนากลุ่ม ดังตารางภาพต่อไปนี้
แนวทางการมีส่วนร่วมส่งเสริมประชาธิปไตย ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ดังนี้
ภาพที่ 1 การดําเนินโครงการและ กิจกรรม
ต้นทุนชีวิตของนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้า
ตําบลหนองตะเคียนบอน อําเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยวิธีการ จัดเวทีประชาคม ใช้ทฤษฎี
ต้นไม้ปัญหา เวทีประชาคม ประชากร
ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน
ผู้ปกครอง ครู ผู้นําชุมชน

แนวทางกิจกรรมการมีส่วนร่วมส่งเสริม
ประชาธิปไตย 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) การมีส่วน
ร่วมตัดสินใจกิจกรรมห้องเรียนประชาธิปไตย รับรู้
กิจกรรมเวทีอิสระ 2) การมีปฏิบัติการในกิจกรรม
รณรงค์การเลือกตั้งสู่ชุมชน 3) การมีส่วนร่วมรับ
ประโยชน์ในกิจกรรมหน้าเสาธง และ 4) การมีส่วน
ร่วมประเมินผลกิจกรรมธนาคารความดี

จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน และจัดทํา Workshop
กิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนร่มเกล้า
เสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียนร่มเกล้า อ.วันฒนานคร จ.สระแก้ว

เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิ จั ยเป็ นเครื่ องมื อในการเก็ บรวบรวมข้ อมู ล ประกอบด้ วย แบบสอบถาม
การประชุมกลุ่มย่อย เวทีประะชาคม และแบบวิเคราะห์การมีส่วนร่วม ดังภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อย
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ภาพที่ 2 การสนทนากลุ่มย่อย
(วันที่ 6-7 มีนาคม 2560 ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตะเคียนบอน)
ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือก่อนนํามาใช้มี 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 คณะผู้วิจัยได้ทําการศึกษาจากเอกสาร ตํารา หนังสือ ขั้นตอนที่ 2 นําผลจากการศึกษา
ข้อมูลคณะผู้วิจัยนําแบบการวัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ ฉันทนา จันทร์บรรจง, 2541) มาใช้เป็นแบบในการหา
ข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 นําแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นให้ผู้ทรงวุฒิพิจารณาความเหมาะสม ขั้นตอนที่ 4
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ในแบบสอบถาม แล้วนําคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับจุดประสงค์ของการสร้าง IOC ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.80-1.00 สูงกว่าเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ คือ 0.80 ทุกข้อ ขั้นตอนที่ 5 นําแบบสอบถามที่ไปทดลองใช้ กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กั บประชากรที่ จะศึ กษาตั้ งแต่ จํ านวน 30 คน นํ าผลการตอบมาวิ เคราะห์ ค่าความเที่ ยงของแบบสอบถาม
ด้ ว ยสู ต รการหาสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s D - coefficient) ผลการวิ เ คราะห์
แบบสอบถามมีค่าความเที่ยง รวม = 0.96 และขั้นตอนที่ 6 ตรวจสอบแบบสอบถามอีกครั้ง ดําเนินการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลต้นทุนชีวิตโดยใช้แบบสอบถาม
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
ผลการวิเคราะห์ระดั บต้ นทุ นชีวิตนั กเรี ยนโรงเรี ยนร่มเกล้า ตําบลหนองตะเคี ยนบอน อําเภอ
วั ฒนานคร จั ง หวั ดสระแก้ ว กลุ่ มตั วอย่ างนั กเรี ยนระดั บชั้ นมั ธยมศึ ก ษาปี ที่ 1-3 โดยใช้ แ บบสอบถาม
จํานวน 48 ข้อ ข้อที่ตอบใช่จะได้ค่าคะแนน เท่ากับ 1 ข้อที่ตอบไม่ใช่จะได้ค่าคะแนน เท่ากับ 0 หลังจาก
นั้ น จึ ง ทํ า การรวมคะแนนและแปลผลได้ โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ ของสุ ริ ย าเดว ทรี ปาตี แ ละคณะ
(2553: 55) พบว่า ต้นทุนชีวิตของนักเรียนโรงเรียนร่มเกล้าด้านพลังตัวตนส่วนใหญ่มีพลังตัวตนคือเชื่อว่า
การได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมากจํานวน 65 คนคิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือยึดมั่นใน
พฤติ ก รรมที่ จํ า นวน 31 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.69 และต้ นทุ นชี วิต ที่ น้อ ยที่ สุด คื อฉั นสามารถคบคุ ม
สถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นกั บตนเองได้ เช่น ควบคุมอารมณ์ เวลาโกรธได้ ดี เมื่อเกิดการโต้ เถี ยงหรื อขั ด แย้ ง
จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.07
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สํ าหรับข้อ มูลที่ นํา มาใช้ในการวิ เคราะห์ คือ ผลการวิ เคราะห์ ต้ นทุน ชี วิ ตของนั กเรี ยนโรงเรี ย น
ร่มเกล้า โดยนําพลังชีวิตในแต่ละด้านมาใช้ในการวิเคราะห์ โดยดูจากพลังชีวิตที่น้อยที่สุด ส่วนข้อมูลด้าน
สภาพปัญหาของนัก เรียนโรงเรียนร่ม เกล้านั้ นได้ จากการจั ดเวทีระดมความคิด ซึ่งสามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์ได้ดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางวิเคราะห์ต้นทุนชีวิต สภาพปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหา
พลังต้นทุนชีวิตที่มีปัญหา
พลังตัวตน
เ ข า ไม่ ส า ม า ร ถ ค ว บ คุ ม
สถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นกั บตนเอง
ได้ เช่ น ควบคุ ม อารมณ์ เ วลา
โกรธได้ ดี เมื่ อ เกิ ด การโต้ เ ถี ย ง
หรือขัดแย้ง

สภาพปัญหาของนักเรียน
การแก้ไขปัญหา
ปัญหาติดเทคโนโลยี
ผู้นําชุมชน
เด็กติดเกมติดโทรศัพท์ เข้า
สร้ า งกิ จกรรมเรียนรู้ ชุ ม ชน
ร้านเกม หนีโรงเรียนไปเล่ นเกม เ ช่ น ก า ร ล ง แ ข ก ดํ า น า ปั่ น
ติดทีวี
จักรยานท่องเที่ยวปางสีดา

ปัญหาความรุนแรง
ครู
ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ เถียงกับพ่อ
สร้ า งกิ จ กรรมการส่ ง เสริ ม
พลังครอบครัว
แม่ ใช้ คํ า พู ด หยาบคาย รั ง แก ประชาธิปไตยในโรงเรียนชุมชน
เ ข า ไ ม่ ส า ม า ร ถ พู ด คุ ย เพื่ อ น รั ง แกน้ อ ง ทุ บ ตี พ่ อ แม่
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ รื่ อ งราว ทะเลาะวิวาทเล่นการพนัน ไม่มี ผู้ปกครอง
สร้างกิจกรรมขึ้นมาเพื่อลด
เกี่ ย วกั บ สื่ อ เช่ น วิ ท ยุ ที วี สื่ อ สัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ในชุมชน
พฤติ ก รรม เสี่ ย งและเป็ น การ
ประเภทอื่น ๆ ภายในครอบครัว
ปัญหายาเสพติด
ป้องปรามการเข้าใกล้ยาเสพติด
เป็นประจํา
มีพฤติกรรมเสี่ยงกับสารเสพ เช่นการประชุมผู้ปกครอง การ
พลั งปั ญญ า เขา ไม่ ใฝ่ รู้ ภู มิ ติดเริ่มทดลองสูบบุหรี่
เข้ า ร่ ว มกิ จกรรมวั น สํ า คั ญ กั บ
ปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชน
ทางโรงเรียน
ปัญหาการเรียน
พลังเพื่อนและกิจกรรม
ขี้เกียจ ไม่รักเรียน
นักเรียน
เขาไม่ ได้ เ ล่ นกี ฬ าหรื อ ออก
สร้ างกิ จ กรร มกี ฬ า แ ล ะ
ปั
ญ
หาด้
า
นความคิ
ด
กําลังกายเป็นประจํา
ดนตรี กิจกรรมการเสริ ม อาชี พ
ความเห็นขั ดแย้ ง แตกแยก เพื่อให้ มี ส่ง เสริ มอาชี พติ ด ตั ว ไป
พลังชุมชน เขาไม่รู้สึกว่า คนใน การไม่ ย อมรั บความคิ ดเห็ น คน กิจกรรมค่ายธรรมะ กิจกรรมจิต
ชุ ม ชนให้ ค วามสํ า คั ญ และเห็ น อื่น ขาดความรับผิดชอบ เห็นแก่ อาสา
คุณค่าของเด็กและเยาวชน เขา ตัว
ไม่ ไ ด้ รั บ มอบหมายบทบา ท
ห น้ า ที่ ที่ มี คุ ณ ค่ า แ ล ะ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อชุมชน
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ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนวทางในการส่งเสริมส่งเสริมประชาธิปไตยใน โรงเรียนร่ม
เกล้ า จั ง หวั ดสระแก้ ว วั นที่ 30 มี นาคม 2561 ในการประชุ มเชิ ง ปฏิบัติก ารครั้ ง นี้ ผู้ เข้ า ร่ วมประชุ ม
ได้ร่วมกั นวิ เคราะห์กระบวนการในการส่ง เสริมความเป็ นประชาธิ ปไตย และออกแบบรู ปแบบกิ จ การ
และวางแผน การดําเนินงานกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคือผู้นําชุมชน ครู ผู้ปกครอง
วิ เคราะห์ สภาพปัญหา เพื่ อ ศึ ก ษาหารู ปแบบ และเสนอแนะแนวทางในการส่ง เสริ มประชาธิ ปไตยใน
โรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนร่มเกล้า ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ภาคีเครือข่าย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กิจกรรม
คณะกรรมการสภา
นักเรียน

นักเรียนโรงเรียนร่ม
เกล้า เยาวชน

โรงเรียนร่มเกล้าแต่ละ
สายชั้น

โรงเรียนร่มเกล้า

กิจกรรมห้องเรียน
ประชาธิปไตย

เยาวชนและประชาชน
ผู้สนใจ

บูรณาการกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม
สาระ

โรงเรียนร่มเกล้า
และ องค์การบริหาร
ส่วนตําบล

กิจกรรมเวทีอิสระ

โรงเรียนร่มเกล้า

โรงเรียนชุมชนร่มเกล้า
พัฒนา

องค์การบริหารส่วน
ตําบล

กิจกรรมรณรงค์การ
เลือกตั้งสู่ชุมชน

นักเรียนโรงเรียนร่ม
เกล้า ชุมชน

ชุมชน

โรงเรียนร่มเกล้า
ชุมชนร่มเกล้าพัฒนา

วัด บ้าน โรงเรียน

องค์การบริหารส่วน
ตําบลและโรงเรียน
ชุมชน

กิจกรรมธนาคาร
ความดี

เยาวชนและประชาชน

ผลการวิเคราะห์หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยแบบสอบถาม
ความ คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนร่มเกล้า ตําบลหนองตะเคียนบอน
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในแต่ละกิจกรรมและพิจารณา เป็นรายข้อดังนี้
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ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย (x̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของการจัดกิจกรรม ส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียนร่มเกล้า โดยรวมทั้ง 5 กิจกรรม ดังนี้
ตารางที่ 3 ตารางการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมส่งเสริมประชาธิปไตย
การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมส่งเสริมประชาธิปไตย
ระดับปฏิบัติการ (n= 100)
X
S.D.
ระดับ
อันดับ
การมีส่วนร่วมกิจกรรมห้องเรียนประชาธิปไตย
3.83
0.60
มาก
6
การมีส่วนร่วมกิจกรรมเวทีอิสระ
3.88
0.57
มาก
5
การมีส่วนร่วมกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสู่ชุมชน
3.99
1.67
มาก
1
การมีส่วนร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
3.94
0.68
มาก
3
การมีส่วนร่วมกิจกรรมธนาคารความดี
3.90
0.53
มาก
4
จากตาราง พบว่ า ความคิ ดเห็ นของนั ก เรี ย นที่ ที่มี ต่อ การจั ด กิ จกรรมส่ ง เสริ ม ประชาธิ ป ไตย
โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ค่ามาตรฐานเท่ากับ 0.51 อยู่ในระดับมากทุกข้อ และเมื่อพิจารณา
เป็นรายกิจกรรม พบว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยโดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ย จากมากไปหาน้อย
คือ กิจกรรมเวทีอิสระ มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 3.99 ค่ามาตรฐานเท่ากับ 1.67กิจกรรมรณรงค์การเลื อกตั้ งสู่
ชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94ค่ามาตรฐานเท่ากับ 0.68 กิจกรรมธนาคารความดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90
ค่ามาตรฐานเท่ากับ0.53 กิจกรรมห้องเรียนประชาธิปไตย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 ค่ามาตรฐานเท่ า กับ
0.57 และกิ จกรรมที่ นักเรี ยนมีค วามคิดเห็ น ค่า เฉลี่ ยต่ํ าสุ ด คื อ กิ จกรรมคณะกรรมการสภานั ก เรี ยน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ค่ามาตรฐานเท่ากับ 0.60 ตามลําดับ

ภาพที่ 2 สรุปวิเคราะห์การมีส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียนร่มเกล้า
อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระชับและข้อเสนอแนะ
1. การมีส่วนร่วมคิ ด ร่วมตั ดสิ นใจในกิ จกรรมห้ องเรี ยนประชาธิ ปไตย พบว่า ความคิ ดเห็ นของ
นักเรี ยนที่ มีต่ อการจั ดกิ จกรรมส่ งเสริ มประชาธิ ปไตยโดยภาพรวม นั กเรียนปฏิ บั ติตามข้ อตกลงของกลุ ่ ม
ตามเกณฑ์ห้องเรียน เคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันและมีเหตุผล ซึ่งสอดคล้อง
กับคู่มือกิจกรรมประชาธิปไตยโรงเรียนวัดลาญบุญ (2554) พบว่า โรงเรียนโรงเรียนประสบผลสําเร็จในการจัด
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กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย นักเรียนรู้จักการทํางานเป็นทีม กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็นยอมรับความ
คิดเห็นของเพื่อนใช้เหตุผลในการทํางาน แก้ไขปัญหาต่าง ซึ่งเป็นลักษณะที่พึ่งประสงค์สําหรับนักเรียนในระดับ
ประถมศึ กษา สํ าหรั บกิ จกรรมเวที อิ สระ พบว่ า นั กเรี ยนรู ้ จักการแก้ ปั ญหาด้ วยตนเอง มี ความเสี ยสละ
และสามารถทํางานร่วมกันได้ รู้จักแบ่งหน้าที่ ทํางานและหน้าที่รับผิดชอบ สอดคล้องกับ (สมพงษ์จิตระดับ,
2553) การหล่อหลอมประชาธิปไตยในระบบการศึกษานั้นครูต้องทําให้เด็กมีโอกาสอภิปรายโต้ตอบแสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยมีแนวทางในทางปฏิบัติ โดยการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกั บ
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. การมีร่วมคิดร่ วมตั ดสิ นใจ และร่วมปฏิบัติการในกิ จกรรมรณรงค์ การเลื อกตั้ งสู่ชุมชน พบว่ า
ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเฉพาะบางกิจกรรม เช่น กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมเชิญชวนไป
เลือกตั้งผู้นําชุมชน หรือกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง สอดคล้องกับ (วัลลยา อุบลพงษ์, 2557) ได้ศึกษาเรื่องการ
จัดกิจกรรมส่ งเสริมประชาธิ ปไตยในโรงเรี ยนวั ดลานบุ ญเขตลาดกระบั ง กรุงเทพมหานคร พบว่า กิจกรรม
คณะกรรมการสภานั กเรี ยน เป็นแกนนําเข้ าไปมี ส่วนร่วมในกิ จกรรมทางการเมื องของชุ มชน รองลงมาคื อ
การตัดสินใจแบบผสมการตัดสินใจแบบกลุ่มตัวแบบผู้นํา ตัวแบบสถาบัน เข้าไปมีส่วนร่วมกับทางชุมชนมากขึ้น
3. การมีส่วนร่วมรับประโยชน์ทั้งทางบวกและทางลบในกิจกรรมหน้าเสาธง พบว่าความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองเห็นว่ากิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติหน้าเสาธง เป็นการสร้างนิสัย ทําให้นักเรียนมีวินัยก่อให้เกิด
การเคารพกฎระเบียบ นักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลงของกลุ่มทํากิจกรรมร่วมกันและรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพ
ในสถาบั นชาติ ศาสนา และพระมหากษั ตริ ย์ซึ่ งสอดคล้ องกั บ (วั ลลยา อุ บลพงษ์ , 2557) การพั ฒนาการ
ดําเนินงานเสริมสร้างวินัยนั กเรียน โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง อําเภอศรีสมเด็ จ จังหวัดร้อยเอ็ ด ปริญญา
การศึกษามหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2547 พบว่านักเรียนขาดวินัยการ
เข้าแถว
4. การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผลกิจกรรมธนาคารความดี พบว่า ผู้ปกครองเห็นด้วยกับการ
บันทึกความดี โดยพ่อแม่คอยตรวจเชค และรับรู้พฤติกรรมของลูกผ่านสมุดสะสมความดีที่ นักเรียนตั้งใจทํา
ความดี เคารพในกฎเกณฑ์และความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักยอมรับ ฟังความคิดเห็นทุก ๆ ภาคส่วนซึ่ง สอดคล้
องกับ (ลัดดา แซ่ปั่ง อ้างถึงใน วัลลยา อุบลพงษ์, 2557) ได้ศึกษาการใช้กิจกรรมกลุ่ม สร้างงานคุณภาพเพื่อลด
พฤติกรรมไม่ตั้งใจ เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียนจํานวน 16 คน แบ่งเป็น
กลุ่มทดลองและกลุ่ มควบคุ ม กลุ่มละ 8 คนโดยกลุ่ ม ทดลองได้รั บการสอนโดยใช้กิ จกรรมกลุ่ ม ส่วนกลุ่ ม
ควบคุมได้รับการสอนปกติผลการทดพบว่า กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียนลดลงกว่าการทดลองอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ประโยชน์ที่ได้รับ
ได้แนวทางของการมี ส่วนร่วมส่งเสริ มประชาธิ ปไตยที่ เหมาะสมกั บโรงเรี ยนร่ มเกล้า ตําบลหนอง
ตะเคียนบอน อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
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ข้อเสนอแนะเพื่อการนําไปใช้
การจัดทําฐานข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและวิธีการในการแก้ไขปัญหาของชุมชนเพื่อนํามาใช้ในการพัฒนา
ชุมชน และควรมีการคืนผลข้อมูลให้กับคนในชุมชนได้รับทราบและร่วมกันแก้ไขปัญหา
เอกสารอ้างอิง
คู่มือกิจกรรมประชาธิปไตยโรงเรียนวัดลาญบุญ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554.
ฉั นทนา จั นทร์ บรรจง. (2541). รูปแบบที่ พึงประสงค์ ในการจั ดการศึ กษาสํ าหรั บเด็ กพิ การในจั งหวั ด
ภาคเหนือตอนล่างการศึกษาด้วยเทคนิคเดลไฟ. รายงานการวิจัย. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
นิคม สุมงคล. (2549). คู่มือเตรียมสอบ O-NET สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร. ซีเอ็ด.
วารสารวิจัยวิชาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2562).
วัลลยา อุบลพงษ์. (2557). การจัดกิจกรรมส่ งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนวัดลานบุ ญ เขตลาดกระบั ง
กรุงเทพฯ. หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
สมพงษ์ จิตระดับ [ออนไลน์] เข้าถึงข้อมูลได้ที่ http://www.dailynews.co.th, 2553).
โรงเรียนร่มเกล้า. (2560). ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 จังหวัดสระแก้ว (ออนไลน์) เข้าถึงข้อมูล
ได้ที่, http://www.romklao.org.
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การสังเคราะห์กระบวนการเสริมสร้างรายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน
ตามโครงการสระแก้วเมืองแห่งความสุข 4 ดีวิถีพอเพียง จังหวัดสระแก้ว

คณิต เรืองขจร1
กีรฉัตร วันช่วย1
บทคัดย่อ
การสั งเคราะห์ กระบวนการเสริม สร้ า งรายได้ ชุม ชนอย่ า งยั่ งยื น ตามโครงการสระแก้ ว เมื อ ง
แห่งความสุข 4 ดีวิถีพอเพียง จังหวัดสระแก้วครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการเสริม สร้าง
รายได้ของชุมชนอย่างยั่งยืน 2) ศึกษาความสําเร็จของกระบวนการเสริมสร้างรายได้ของชุมชนอย่างยั่งยืน
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ในการ
วิ เคราะห์ และสั ง เคราะห์ การถอดบทเรี ย น มี ก ารกํ าหนดขอบเขตด้ า นพื้ น ที่ 2 พื้ นที่ ประกอบด้ ว ย
บ้ า นคลองอึ่ งดํ า ตํ า บลวั ง ทอง อํ า เภอวั ง สมบู ร ณ์ และพื้ นที่ บ้า นทั บทิ มสยาม 05 ตํา บลคลองไก่ เถื่ อ น
อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของการดําเนินการของชุมชน ประกอบด้ วย
3 ปัจจัย ได้แก่ 1) การลดรายจ่าย 2) การเพิ่มรายได้ และ 3) การสร้างเครือข่าย ซึ่งเป็นปัจจัย สํ าคั ญ
ในการขั บ เคลื่ อ นชุ ม ชนให้ เ กิ ด ความสํ า เร็ จ ในการเป็ น ต้ น แบบด้ า นรายได้ ดี และนอกจากนั้ น ยั ง
ค้นพบกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้านรายได้ ดี ประกอบด้วย 1) จุดเริ่มต้นจากการพบปั ญหา
2) การเตรียมความพร้อม 3) การเรียนรู้ 4) กิจกรรมการพัฒนา 5) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 6) การสร้าง
เครือข่ายและขยายผล
คําสําคัญ : กระบวนการ, รายได้, สระแก้วเมืองแห่งความสุข

1

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ที่มาและความสําคัญ
จังหวัดสระแก้ว ได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเป็น “สระแก้วเมืองแห่งความสุข” โดยมี
การกําหนดนโยบายภายใต้ 4 ดี วิถีพอเพียง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็ นศู นย์ กลาง เน้นการสร้ างความสุ ข ๔ ด้านได้ แ ก่ การเป็นคนดี สุขภาพดี สิ่งแวดล้ อ มดี
และรายได้ดี โดยการดําเนินนโยบายดังกล่าวจะให้มีความครอบคลุมพื้นที่ทั่วจังหวัดสระแก้วโดยหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชนในจังหวัดสระแก้ว (สํานักงานจังหวัดสระแก้ว, เว็บไซต์, 2561) จากการดําเนินนโยบายของ
จังหวัดสระแก้วโดย มีการกําหนดพื้นที่นําร่องตามโครงการสระแก้วเมืองแห่งความสุข ๔ ดีวิถีพอเพียง มิติ
ด้านรายได้ดี ซึ่งมีการกําหนดพื้นที่เป้าหมายในมิติแต่ละด้าน ให้เป็นพื้นที่ที่ดําเนินนโยบายในการส่งเสริม
การเป็นสระแก้วเมืองแห่งความสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีความร่วมมือกันในการในแต่ละด้านของ
ประชาชนในพื้นที่ จํานวน 2 พื้นที่ ประกอบด้วย ชุมชนบ้านทับทิมสยาม 05 ตําบลคลองไก่เถื่อน อําเภอ
คลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยได้มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปรรูปสมุนไพร และชุมชน
บ้านลองอึ่งดํา ตําบลวังทอง อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เป็นชุมขนที่มีการรวมกลุ่มการปลูกพืชผัก
สวนครัว จึงเป็นพื้นที่ที่ถูกกําหนดให้เป็นพื้นที่เป้าหมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
และเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ก ารดํ า เนิ น นโยบาย “มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ” ได้ เ ล็ ง เห็ น
ความสําคัญของการส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ได้ลงพื้นที่ชุมชน ในการพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น โดยมหาวิ ทยาลั ยฯ ได้ทํา ความร่ วมมื อกั บจั งหวั ดสระแก้ ว ในการขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ 4 ดี
วิถีพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสระแก้ว มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายมอบหมาย
ให้บุคลากรทางการศึกษาได้ลงพื้นที่เพื่อทําการศึกษาพื้นที่ในจังหวัดสระแก้ว และศึกษารูปแบบการพัฒนา
สระแก้วให้เป็นเมืองแห่งความสุขตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดสระแก้ว
เพื่อเป็นการยืนยันถึงความสําเร็จในการดําเนินนโยบายของชุมชนต้นแบบจากการกําหนดพื้ นที่
เป้ าหมายดั ง กล่ า ว จึ ง ทํา ให้ คณะผู้ ถ อดบทเรี ยนจึ ง มี ค วามสนใจในการศึ กษากระบวนการดํ า เนิ น งาน
ของชุมชนต้นแบบที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย ว่ามีการดําเนินงานให้เกิดความสําเร็จได้ตรงตามตัวชี้วัดหรือไม่
และมีการนําผลที่เกิดจากความสําเร็จไปใช้ในการขยายผลต่อชุมชนอื่นเพื่อให้เกิดความสําเร็จได้อย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษารูปแบบการเสริมสร้างรายได้ของชุมชนอย่างยั่งยืน
2. ศึกษาความสําเร็จของกระบวนการเสริมสร้างรายได้ของชุมชนอย่างยั่งยืน
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการวิจัยครั้งนี้เริ่มดําเนินงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ถึงเดือนตุลาคม 2561
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กลุ่มเป้าหมาย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกรณีศึกษา ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ บ้านทับทิมสยาม 05 ตําบล
คลองไก่ เถื่ อ น อํ า เภอคลองหาด จั ง หวั ด สระแก้ ว และชุ ม ชนบ้ า นคลองอึ่ ง ดํ า ตํ า บลวั ง ทอง อํ า เภอ
วังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยเป็นพื้นที่ที่จังหวัดสระแก้วคัดเลือกให้เป็นตัวอย่างประชากรของชุมชนที่มี
การปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice Cases) โดยกระจายครอบคลุมชุนชน และมีความหลากหลายทางด้าน
รูปแบบกระบวนการการสร้างรายได้
แนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดการมีรายได้อย่างยั่งยืน
บทความจาก กรุงศรี กูรู (2562) ได้อธิบายทฤษฎีการมีรายได้อย่างยั่งยืน เป็นหลักในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้กับทุกอาชีพ โดยมีหลักในการปฏิบัติ ดังนี้
1. การมีทัศนคติที่ดีต่องาน ต้องมีความรักในงาน และชี้ให้เห็นประโยชน์ว่า การทํางานนั้น ๆ
จะสร้างคุณค่าต่อสังคมอย่างไร
2. การทํางานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ต้องมีความตั้งใจอย่างแท้จริงในการทํางาน และยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น และนําข้อเสนอแนะมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. เริ่ ม ต้ น จากขอบเขตงานเล็ ก ๆ แล้ ว นํ า มาศึ ก ษาปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ไ ปตามความเหมาะสม
เมื่อประสบความสําเร็จแล้วค่อย ๆ ขยายการดําเนินงานออกไป
4. เน้นความจําเป็นพื้นฐานเป็นหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ การทํางานย่อมมีงบประมาณที่จํากัด
โดยควรเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ด้วยความเหมาะสม ไม่เกินความจําเป็น
5. เน้นการรวมกลุ่ม เพื่อมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาร่วมกัน สามารถพึ่งพาตนเองได้ และเกิดการ
รวมกลุ่มในการทํางานที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และก่อให้เกิดการ
พัฒนาร่วมกัน
6. การสื่อสาร ควรเน้นความเข้าใจภายในกลุ่มสมาชิก โดยเน้นให้เกิดความเข้าใจง่าย เพื่อทําให้
การทํางานบรรลุเป้าหมาย
7. มี ก ารวางแผนร่ ว มกั น เป็ น การลดความซ้ํ า ซ้ อ นในการทํ า งาน ทํ า ให้ ส มาชิ ก รู้ ถึ ง หน้ า ที่
และแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมถึงสามารถตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติงานได้
8. นําความรู้มาพัฒนาเพิ่มเติม สร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และเสริมสร้างองค์ความรู้ จาก
การลงมือปฏิบัติ รวมทั้งนําองค์ความรู้จากหลากหลายด้านมาประยุกต์ใช้
9. มี่คุณธรรม การทํางานร่วมกับผู้อื่นต้องใช้คุณธรรมพื้นฐานในการสร้างความสามัคคี และเป็น
พื้นฐานในการตัดสินใจ เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทํางานอย่างมีความสุข
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การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
ในการดํ า เนิ นการวิ จัย ในครั้ง นี้ การวิ จัยที่ มุ่ งวิ เคราะห์ แปลความหมายเกี่ ยวกั บรู ปแบบการ
เสริมสร้างกระบวนการเศรษฐกิจชุม ชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของชุม ชนเป็ นการอธิ บาย
ภาพรวมของความรู้สึกนึกคิด ความชื่นชอบ ความไม่ชอบ ความเชื่อและประสบการณ์ ในช่วงระยะเวลา
หนึ่งซึ่งการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลเป็ นลั กษณะของการวิ เคราะห์ จากส่ วนย่ อยแล้ วสรุ ปเป็ นข้ อ เท็ จจริ ง ใหญ่ ที่
เรียกว่า การวิเคราะห์อุปมาน (Inductive approach) (สุภางค์ จันทวานิ ช, 2547) ผู้วิจัยได้ดําเนิ นการ
โดยใช้วิธีการวิจัยใน 2 วิธี ดังต่อไปนี้
1. การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยมุ่งเน้นศึกษาค้นคว้าตําราทางวิชาการ
เอกสารทางราชการ รายงาน ระบบข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนํามาอ้างอิงเป็นข้อค้นพบ (Finding)
อันจะทําให้ผลงานวิจัยเกิดความน่าเชื่อถือ (Reliability) และความแม่นตรง (Validity)
2. การสั ม ภาษณ์ (Interviews) โดยการเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก ารใช้ ก ารสั ม ภาษณ์ โฟกั ส กรุ๊ ป
หรือเสวนากลุ่มย่อยและการกรอกแบบสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างการ
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และการสนทนากลุ่ม
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
การดําเนินการถอดบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตามโครงการสระแก้ว
กระบวนการสําคัญการศึกษาถึงแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายตามโครงการสระแก้วเมืองแห่งความสุข
เป็นการค้นหาชุมชนต้ นแบบด้า นการพั ฒนาเศรษฐกิ จชุม ชน ด้านการสร้างรายได้ ดี การถอดบทเรี ยน
ครั้ ง นี้ ทํา การศึ ก ษาในพื้ นที่ บ้า นทิ ม สยาม 05 ตํ า บลคอลงไก่ เถื่ อ น อํ า เภอคลองหาด จั ง หวั ดสระแก้ ว
และ บ้านคลองอึ่งดํา ตําบลวังทอง อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ดังนี้
1.จุดเริมต้ น
6.การสร้ าง
เครื อข่ ายและ
ขยายผล

2.การเตรียม
ความพร้ อม

รายได้ดี
5.การ
เปลียนแปลงที
เกิดขึน$

3.การเรีย นรู้
4.กิจกรรมการ
พัฒ นา

ภาพที่ 1 กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ด้านการสร้างรายได้ดี
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ภาพที่ 2 การสังเคราะห์กระบวนการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
รู ปแบบกระบวนการสั ง เคราะห์ ก ระบวนการพั ฒ นาเศรษฐกิ จชุ ม ชน ด้ า นการสร้ า งรายได้ ดี
คณะผู้ วิจัยได้ ดําเนิ นการศึ ก ษาข้ อ มู ลจากเอกสารที่ เกี่ ยวข้ องและข้ อมู ลขั้ นปฐมภู มิ พบว่ า ปั จจั ยแห่ ง
ความสําเร็จที่จะนําไปสู่การขยายผลและสร้างความเป็นรูปธรรม จนประสบผลสําเร็จ สามารถอธิบาย
ได้ดังนี้
1. การลดรายจ่าย จากเดิมพื้นที่กลุ่มเป้าหมายมีการประกอบอาชีพการทําไร่แปลงใหญ่ มีการ
ใช้ค่าใช้ใช้จ่ายจํานวนมากในการประกอบอาชีพ ทําให้ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพ จึงได้มีการ
ส่ งเสริ มให้ มี ก ารทํ า บั ญชี ค รั วเรื อ นของครั ว เรื อ นในชุ ม ชนเพื่ อ ทํ า ให้ เกิ ด การควบคุ ม ค่ า ใช้ จ่า ยและลด
ค่าใช้จ่ายที่ไม่มีความจําเป็นของครัวครัว ทําให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน และลด ละ เลิก อบายมุข
และสิ่งที่ไม่จําเป็นในครัวเรือน
2. การเพิ่มรายได้ เป็นกระบวนการสร้างอาชีพเสริมของชุมชน เพื่อให้เกิ ดรายได้ เพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น และต้องเป็นอาชีพที่ต้องไม่ใช้การลงทุนมาก และมีความเสี่ยงเรื่องการขาดทุนน้อย เพราะหากมี
ความเสี่ยงมากจะทําให้เกิดปัญหาหนี้สินเพิ่มมากขึ้น โดยได้มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและแปร
รูปสมุนไพร และชุมชนบ้านลองอึ่งดํา ตําบลวังทอง อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เป็นชุมขนที่มีการ
รวมกลุ่มการปลูกพืชผักสวนครัว
3. การสร้างเครือข่าย คือการทํางานร่วมกันโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ระหว่าง
กัน ช่วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการดําเนินกิ จกรรมของชุมชน และเป็นการสร้างเครือข่ายของ
ความสําเร็จให้มากยิ่งขึ้น

596

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

กระบวนการในการทํางานวิจัยที่ใช้ในการทํางานของโครงการ (ในลักษณะ สร้างคน สร้างงาน
สร้างเครือข่าย แบบบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน และภาคี)
1) สร้างคน บ้านคลองอึ่งดําเกิดกระบวนการร่วมกันในการพัฒนาความรู้ให้กับกลุ่มผู้ปลูกผักสวน
ครัวอย่างต่อ เนื่ องเกี่ ยวกั บวิธีการดู แ ลรั กษาและวิ ธีการเพาะปลู ก โดยกําหนดให้มีการวางแผนในการ
ดําเนินงานอย่างเป็นระบบ เช่น การวางแผนการปลูก การหาตลาดรองรับ หรือ การแลกเปลี่ยนความรู้
เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และสารอินทรีย์กําจัดวัชพืช ในส่วนบ้านทับทิมสยาม 05 ได้มีการคิดวางแผน
ร่วมกับทีมการถอดบทเรียนถึงวิธีการสร้างรายได้เพิ่มจาการจัดจําหน่ายพืชสมุนไพรแปรรูป ทําให้สมาชิก
เกิดความเข้าใจ และแนวทางในการแปรรูปสมุนไพรเพื่อการจัดจําหน่าย ตามมาตรฐานและคุณภาพ
2) สร้างงาน บ้านคลองอึ่งดํา เกิดการแลกแรงงานเพื่อใช้ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยเกิดการ
จ้างงานในพื้นที่แบบหมุนเวียนแรงงานซึ่งกันและกันในการเก็บเกี่ยว ทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจาก
การเพาะปลูกพืชผักสวนครัว เป็นรายได้อีกทางหนึ่ง ทําให้นํารายได้ในส่วนดังกล่าวมาใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการครัวเรือนของตนเองให้ดีขึ้น บ้านทับทิมสยาม 05 มีการจัดสรร พื้นที่อยู่อาศัย บางส่วน เพื่อใช้เป็น
แปลงในการปลู ก พื ชสมุ น ไพร และใช้ พื้น ที่ จั ดสรรของ โครงการอั นเนื่ อ งมาจากพระราชดํ าริ ทั บทิ ม
สยาม 05 ทําให้เกิดการจ้างงานในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต อีกทั้งงยังมีการจ้างงาน ณ กลุ่ม
วิสาหกิจกลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรแปรรูป อีกด้วย
3) สร้างเครือข่าย บ้านคลองอึ่ง ดํ า และบ้านทั บทิ มสยาม 05 กลุ่มผู้ปลูก ได้มีการแลกเปลี่ ย น
ข้อมูลต่าง ๆ ทําให้เกิดการติดต่อประสานงานเพื่อให้ได้รับข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีการบันทึกข้อมูล
การติ ด ต่ อ กั บ หน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ขอคํ า ปรึ ก ษาในการแก้ ไขปั ญ หา หรื อ ขอรั บ การส่ ง เสริ ม
และสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดในอนาคตของกลุ่มผู้ปลูกต่อไปได้
อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระชับและข้อเสนอแนะ
เป้ า หมายสู ง สุ ด ของการถอดบทเรี ย นในครั้ ง นี้ เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการสร้ า งรายได้ ดี ข อง
บ้ า นคลองอึ่ ง ดํ า ตํ า บลวั ง ทอง อํ า เภอวั ง สมบู ร ณ์ และ บ้ า นทั บ ทิ ม สยาม 05 ตํ า บลคลองไก่ เ ถื่ อ น
อําเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เพื่อนําไปเป็นข้อมูลต้นแบบที่จะสามารถนําไปถ่ายถอดและประยุกต์ใช้
กับพื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัดสระแก้ว และจังหวัดใกล้เคียงได้ต่อไป
ระบบการทํ า งานร่ ว มกั น กั บชุ ม ชนและภาคี การถอดบทเรี ย นครั้ ง นี้ ทํ าให้ เกิ ด องค์ ค วามรู้
ทางด้ านกระบวนการ และการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ด้า นข้ อมู ลระหว่ าง ชาวบ้ า น ชุ มชน และผู้ที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน ทําให้เกิดการวางแผนการทํางานของชุมชนต้นแบบด้านรายได้ดีในอนาคต
เกิดการสะท้อนปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาธารณะ สามารถเสนอแนะได้ ดังนี้
1) บ้านคลองอึ่งดํา หมู่ที่ 7 ตําบลวังทอง อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว เป็นพื้นที่เป้าหมาย
ของการปลูกพืชผักสวนครัว มีข้อเสนอแนะดังนี้
- ชาวบ้านในพื้นที่ยังมีการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมี ในการเพาะปลูก ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนของการ
เพาะปลูกที่ค่อนข้างสูง ทําให้การเพาะปลูกมีรายได้เมื่อหักต้นทุน มีรายรับคงเหลือไม่มากเท่าที่ควรจะเป็น
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ดังนั้น ควรมีการส่งเสริมการทําปุ๋ยอินทรีย์ และสารกําจัดวัชพืช ที่ไม่ใช้สารเคมี และไม่เป็นอันตรายต่ อ
สุขภาพของผู้ปลูกและผู้บริโภค
- ชาวบ้านกลุ่มผู้ปลูกผักสวนครัวยังขาดความรู้เรื่องการดูแล รักษา ดินที่ใช้ในการปลูก ควร
ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเข้าไปดําเนินการศึกษาสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับดินปลูก และควรส่งเสริ มให้
เกษตรกรผู้ปลูกมีความรู้เรื่องการดูและ บํารุงรักษา ดินปลูกด้วยตนเองได้
- การเข้าถึงตลาดของผู้ปลูก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดหาแหล่งจัดจําหน่ายให้กับ
เกษตรกร โดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะทําให้เกษตรกร ไม่ได้รับความเป็ นธรรมจากกลไกลของ
ราคาที่ควรจะเป็น
- ควรดําเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการรวมกลุ่มอย่างจริงจัง การให้ความรู้ด้านมาตรฐาน
สินค้าด้านการเกษตร และควรส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการผลิต เพื่อไม่ให้สินค้าพืชผักสวน
ครัว เกิดการล้นตลาด จนทําให้ราคาตกต่ํา หรือ สินค้าขาดตลาด ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสร้าง
ความรู้และความเข้าใจให้แก่กลุ่มผู้ปลูก
2) บ้ า นทั บ ทิ ม สยาม 05 ตํ า บลคลองไก่ เถื่ อ น อํ า เภอคลองหาด จั ง หวั ดสระแก้ ว เป็ น พื้ น ที่
เป้าหมายของการปลูกพืชสมุนไพร มีข้อเสนอแนะดังนี้
- หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อ งควรให้ ก ารส่ งเสริ มด้ า นการแปรรู ปสมุ นไพร กลุ่ มผู้ ปลู กสมุ นไพร
แปรรูป เพื่อจัดจํา หน่ ายเอง เนื่องจาก มีต้นทุนด้านทรั พยากร คือ พืชสมุนไพร อยู่แล้ว ดังนั้นจึ ง ควร
ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร ให้ได้มาตรฐาน และควรหาตลาดรองรับให้แก่กลุ่มผู้ปลูก
- ควรสนับสนุ นเรื่องเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สมาชิก กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพรแปรรูป เนื่องจาก
ปัจจุบัน มีเงินทุนหมุนเวียนน้อย ทําให้การเงินของกลุ่มไม่สามารถนํามาจ่ายปันผลให้แก่สมาชิกได้ตรงตาม
เวลาที่กําหนด
- ควรมีการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีการแปรรูปที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อลดระยะเวลาในการ
แปรรูปพืชสมุนไพร จะทําให้เป็นการลดขั้นตอนการทํางานของสมาชิก อีกด้วย
- ควรส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายผู้ปลูกนอกพื้นที่ ที่สนใจ เพื่อป้องกันการขาดแคลน
วัตถุดิบสมุนไพร ซึ่งในปัจจุบันความต้องการพืชสมุนไพรมีเป็นจํานวนมาก ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
แต่กําลังการปลูกในพื้นที่มีความกํากัดเรื่องกําลังคนในการดูแลการเพาะปลูก จึงควรส่งเสริมและขยาย
พื้นที่การเพาะปลูกไปยังเครือข่ายต่าง ๆ
ข้อเสนอแนะต่อผู้เกี่ยวข้อง หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ควรดําเนินการให้ความรู้
ทางด้านการบริ หารจั ดการกลุ่ม ผู้ ปลูกพื ชผัก สวนครั วและพื ชสมุนไพร อย่างจริงจัง เนื่องจากเป็ น การ
กระจายรายได้ สู่ชุมชนอย่ า งแท้ จริ ง รวมถึง การส่ ง เสริ ม การสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ยวกั บ การจั ด
จําหน่ายผลิตภัณฑ์โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะทําให้รายได้ลงสู่ชุมชนอย่างแท้จริง
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นวั ตกรรม องค์ ค วามรู้ ชุ ด ความรู้ และอะไรดี ๆ ที่ เ กิ ดขึ้ น ทั้ ง ที่ ค าดคิ ด และไม่ ค าดคิ ด
จากโครงการ
1) บ้านคลองอึ่งดํา หมู่ 7 ตําบลวังทอง อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว จากการส่งเสริมให้มี
การปลูกผักสวนครั วเพื่ อ จํา หน่า ย ยังมีการส่งเสริม เกษตรกร โดยจะมีการแข่งขั นการประกวดการจั ด
นิทรรศการจากพืชผีกสวนครัว ของตําบลวังทอง อําเภอวังสมบูรณ์ ทําให้เกิดการทํางานร่วมกันของชุมชน
และเป็นการเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ปลูกพืชผักสวนครัวแหล่งใหญ่ แหล่งหนึ่งที่มีอยู่ในจั ง หวั ด
สระแก้ว นอกจากนั้น นายสํารวย ต้นพนม ผู้ใหญ่บ้านคลองอึ่งดํา ยังส่งเสริมให้ชุมชนได้พัฒนาให้ เป็น
ชุมชนท่องเที่ยว
2) บ้ า นทั บทิ ม สยาม 05 หมู่ ที่ 10 ตํ า บลคลองไก่ เ ถื่ อ น อํ า เภอคอลงหาด จั ง หวั ด สระแก้ ว
เป็ นพื้ น ที่ ที่อ ยู่ ภ ายใต้ โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ จึ ง ทํ าให้ พื้ นที่ ดัง กล่ า วมี ก ฎกติ ก า ในการ
กําหนดการปลูกพืชไร่อย่างชัดเจน และการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรทับทิมสยาม
05 ยังทําให้สมาชิกเกิดความเข้มแข็งในการสร้างงานและรายได้ ทําให้เกิดการทําบัญชีครัวเรือน วิเคราะห์
รายรับ และค่าใช้จ่า ยได้ อย่างละเอี ยด ทําให้ชาวบ้า นมี การลดค่าใช้ จ่ายในสิ่ง ฟุ่ม เฟือ ยอย่างเห็ นได้ ชัด
เกิดการวางแผนรวมกันของชุมชนอย่างเข้มแข็ง
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทางวิชาการ
ควรมีการดําเนินกิจกรรมและนโยบายอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดเวทีแสดงความ
คิดเห็น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขั บเคลื่ อนนโยบายเพื่ อให้ เกิ ดการพัฒนา โดยสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนให้ทํางานร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ อย่างบูรณาการ และสร้างความเป็นเจ้าของชุมชน ในการ
ขับเคลื่อน เพื่อเสริมสร้างแรงผลักดันให้เกิดผลสําเร็จ
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
ควรนําข้อมูลจากส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาทําการสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นส่วนประกอบใน
การศึกษาการถอดบทเรียน ซึ่งจะทําให้มีข้อมูลในส่วนของปัจจัยของความสําเร็จที่หลากหลายด้าน หลากหลาย
มุมมองและควรนําการวิจัยเชิงปริมาณมาใช้ ในการศึกษาควบคู่กั น เพื่อจะทําให้การวิ เคราะห์ ผลการวิ จั ยมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และควรทําการศึกษาเปรียบเทียบในต้นแบบของความสําเร็จที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
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กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดภายในโรงเรียนในพื้นที่ตําบลท่าแยก
อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว1
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกิจกรรมการเรียนรู้การป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนภายใน
เขตพื้นที่ตําบลท่าแยก อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยในการดําเนิ นโครงการแบ่งออกเป็ น 2 ระยะ
ได้แก่ 1) ศึกษาสภาพปัญหายาเสพติดในชุมชนและการดําเนินงานป้องกันยาเสพติด และ 2) ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้การป้องกันยาเสพติดและนําเสนอร่างกิจกรรมการเรียนรู้การป้องกันยาเสพติด
ผลการศึกษาพบว่า
(1) การมี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ของพื้ น ที่ ตํา บลท่ า แยกในภาพรวม อยู่ ในระดั บ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ยที่ 3.41 โดยครอบครัวมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในระดับมาก ค่าเฉลี่ยที่
3.77 โดยโรงเรี ยนมี ส่วนร่ วมในการป้ องกั นยาเสพติ ดในระดั บปานกลาง ค่าเฉลี่ยที่ 3.46 และชุ มชนมี
ส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยที่ 3.02
(2) ผู้ วิจัย ได้ ร่ า งกิ จกรรมการเรี ยนรู้ การป้ อ งกั นยาเสพติ ด ที่ เ หมาะสมกั บระดั บชั้ นการเรี ย น
ของโรงเรี ย นในพื้ น ที่ วิ จั ย โดยได้ มี ก ารนํ า ไปสอบถามข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บกั บ โรงเรี ย นและนั ก เรี ย นกลุ่ ม
นําร่องอีก ครั้ ง หนึ่ง ซึ่งผลการทดสอบความเหมาะสมของกิ จกรรมพบว่า อยู่ในระดั บดี ค่าเฉลี่ ย 3.94
และร่างกิจกรรมแบ่งออกได้เป็น 3 กิจกรรมหลักได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้ยาเสพติด กิจกรรมวัดความรู้
ยาเสพติด และกิจกรรมสร้างแผนภาพ/โปสเตอร์ยาเสพติด

1

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ที่มาและความสําคัญ
จากสถิติข้อมูลของสํานักงานตํารวจแห่งชาติในปี 2559 พบว่า จํานวนคดียาเสพติดในพื้นที่สถานี
ตํารวจภู ธรปางสี ดามี จํา นวนทั้ ง สิ้ น 95 คดี มีผู้เสพจํานวน 84 คน ซึ่งสอดคล้ อ งกั บผลจากการสํ า รวจ
สภาวการณ์ทางสังคมของจัง หวั ดสระแก้วและจากการลงพื้ นที่ของคณะผู้วิจัย พบว่า ในตําบลท่า แยก
ซึ่งอยู่ในพื้นที่อําเภอเมืองสระแก้วยังคงมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้โทษภายในเขตอําเภอเมือง
ในขั้นตอนการวิจัยสํารวจถึงสภาพประเด็นปัญหาการป้องกันยาเสพติดภายในพื้นที่อําเภอท่าแยก
ผู้ วิจั ยพบว่ า การมี ส่ว นร่ ว มในการป้ อ งกั นยาเสพติ ด ของพื้ น ที่ ตํา บลท่ า แยกในภาพรวม อยู่ ในระดั บ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ยที่ 3.41 โดยครอบครัวมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในระดับมาก ค่าเฉลี่ยที่
3.77 โดยโรงเรี ยนมี ส่วนร่ วมในการป้ องกั นยาเสพติ ดในระดั บปานกลาง ค่าเฉลี่ยที่ 3.46 และชุ มชนมี
ส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยที่ 3.02
ตารางที่ 1 ระดับการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดของตําบลท่าแยก อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
ข้อคําถาม
ด้านการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการ
ป้องกันยาเสพติด
ด้านการมีส่วนร่วมของโรงเรียนในการ
ป้องกันยาเสพติด
ด้านการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการ
ป้องกันยาเสพติด
รวม

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับการ
มีส่วนร่วม

3.02

0.53

ปานกลาง

3.46

0.28

ปานกลาง

3.77

0.58

มาก

3.41

0.26

ปานกลาง

ในการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงมีอยู่หลายมาตรการ แต่มาตรการที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษาคือ การเน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาใน
พื้นที่ที่กําหนดเพื่อป้องกัน และสร้างคุณภาพชีวิตแก่เยาวชน โดยค้นหา/คัดกรอง/จําแนกกลุ่มนัก เรี ยน
ตามภาวะความเสี่ ยงประเภท จัดกิจกรรมในสถานศึ กษาที่ เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความเข้ม แข็ ง แก่
เยาวชน ป้ องกั นยาเสพติ ดและภาวะเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้ องกั บการพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ตของเยาวชน พั ฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน
ในพื้ นที่ ตํา บลท่ า แยกนั้ น โรงเรี ยนสั ง กั ดสํ า นั ก งานพื้ นฐานการศึ กษาในพื้ น ที่ อ งค์ การบริ หาร
ส่วนตําบลมี จํา นวน 2 แห่งซึ่งในช่วงการวิ จัยดํา เนิ นโครงการจั ดการสอนหลั ก สู ตร D.A.R.E. โดยความ
ร่วมมือกับสถานีตํารวจปางสีดา โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเลือกจัดระดั บชั้ นละ 1 ภาคการศึกษา
เท่านั้น หากจะดําเนิ นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดจําเป็นต้องดําเนินอย่างต่อ เนื่อง
และครอบคลุมทุกระดับชั้นการศึกษา
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จากข้อมูลที่กล่าวมา การมีกิจกรรมการเรียนรู้ในการป้องกันยาเสพติดที่เหมาะสมของสถานศึกษา
ในพื้นที่ เพื่อให้นําไปเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ภายในสถานที่ ศึกษา สามารถเป็นการดําเนิ นการเพื่อ สร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงได้
วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างกิจกรรมการเรี ยนรู้การป้องกั นยาเสพติ ดของโรงเรี ยนภายในเขตพื้ นที่ ตํา บลท่ า แยก
อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
มีนาคม 2560-ธันวาคม 2561
กลุ่มเป้าหมาย
ตั วแทนจากครู อาจารย์ ผู้ ปกครอง และนั ก เรี ยน โรงเรี ยนบ้ า นคลองผั ก ขม ตํ า บลท่า แยก
อําเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
การดําเนินโครงการ
ระยะที่ 1 สํารวจ

สภาพปัญหายาเสพติดในชุมชนและการดําเนินงานป้องกัน
ยาเสพติด

ระยะที่ 2 พัฒนา

1. การวิเคราะห์เอกสาร
2. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การป้องกันยาเสพติด
3. การนํ า เสนอร่ า งกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ก ารป้ อ งกั น
ยาเสพติด

สรุปผลการดําเนินงาน
1. องค์ความรู้ที่ได้ : จากการดําเนินโครงการ ทําให้ผู้วิจัยได้ร่างกิจกรรมการเรียนรู้การป้อ งกัน
ยาเสพติดที่เหมาะสมกับระดับชั้นการเรียนของโรงเรียนในพื้นที่วิจัย โดยการออกแบบจากเครื่องมือการ
สร้างแบบการเรียนรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดของ Foundation for Drug Free World และ Scholastic
โดยได้ มีการนํา ไปสอบถามข้อ มูลย้ อ นกลั บกั บโรงเรี ยนและนักเรียนกลุ่ม นําร่ องอีกครั้งหนึ่ ง ซึ่งผลการ
ทดสอบความเหมาะสมของกิจกรรมพบว่า อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.94
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โดยร่างกิจกรรมดังกล่าวมีความแตกต่างไปจากหลั กสูตรครูแดร์ของสํานักงานตํารวจแห่ ง ชาติ
โดยร่างกิจกรรมมีการนําเรื่องทักษะสื่อสารสนเทศที่จําเป็นสําหรับนักเรียนในยุคปัจจุบันมาปรับใช้ในการ
ร่างกิจกรรมการเรียนรู้ และเน้นการให้นักเรียนได้มามีสอนส่วนร่วมในกิจกรรมให้มากขึ้นผ่านกระบวนการ
สอนแบบร่วมมือ (collaborative learning)
ตารางที่ 2 ร่ า งกิ จกรรมการเรี ยนรู้ การป้ อ งกั นยาเสพติ ดที่ จะนํ า ไปทดลองใช้ ในสถานศึ ก ษาเขตพื้ น ที่
ตําบลท่าแยก
ร่างกิจกรรม
วัตถุประสงค์
1) กิจกรรมการเรียนรู้ยาเสพติด
1.1 บทเรี ยนประเภทของยาเสพติ ด ต้ อ งโทษ เพื่อให้นักเรียนทราบถึงประเภทของยาเสพติด
ตามกฎหมาย
ต้องโทษตามกฎหมาย
1.2 สื่อการเรียนการสอนแบบInfographic
2) กิจกรรมวัดความรู้ยาเสพติด
เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจของนักเรียนด้านยาเสพ
2.1 แบบวัดความรู้ยาเสพติดต้องโทษตาม
ติดต้องโทษตามกฎหมาย
กฎหมาย
3) กิจกรรมสร้างแผนภาพ/โปสเตอร์ยาเสพติด
เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างชิ้นงานกับ
3.1 การอบรมการสร้างแผนภาพข้อมูล
โครงการป้องกันยาเสพติด
3.2 การประกวดการออกแบบแผนภาพข้อมูล

ภาพที่ 1 : ตัวอย่างการใช้โปรแกรม Typorama ในการสร้างสื่อประกอบโปสเตอร์/การสอน
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2. เชื่อมโยงกับแผนจังหวัด
ความเชื่อมโยง
กับแผนจังหวัด
นโยบายสาธารณะ
แผนพัฒนาจังหวัด
7+1
สระแก้ว
การบริหารจัดการ
(2561- 2564)
ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ประเด็นยุทธศาสตร์ที 1
การเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรู้
และสภาพแวดล้อมของ
ประชาชนให้สามารถ
ปรับตัว ประกอบอาชีพ
และมีสภาพแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตที่ดี

ความเชื่อมโยงกับมิติการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ความมั่นคง

SDG
Good Health
Partnership for the
Goals

อภิปรายผลการดําเนินงาน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนนั้นไม่สามารถกระทําได้เพียงฝ่ายเดี ยวจําเป็นต้องมี การมี
ส่วนร่วมกั บภาคีเครือข่า ย และการป้องกั นและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด ซึ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจัยของ
มานพ คณะโต (2554) ที่ได้ศึกษาสถานการณ์แพร่ระบาดไอซ์ ว่าเป้าหมายการดําเนินงานแก้ไขปัญหาไอซ์
และพบว่า การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของทุกฝ่าย เริ่มตั้งแต่ครอบครัวโรงเรียน โดยการกําหนด
ภารกิจร่ วมให้แ ก่ ทุก ภาคส่ วนของแผ่ นดิ นทุ ก หน่ วยงานองค์ กรต่ าง ๆ และทุ ก พื้ นที่ ถื อ ว่า การป้ อ งกั น
และแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจเร่งด่วน และเป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยที่จะต้องร่วมกันคิดร่วมกันทํา
และร่วมแก้ไขปัญหาให้บรรลุ และการกําหนดพื้นที่หลักในการแก้ไขปัญหา โดยเน้นการแก้ไขปัญหาให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ การกําหนดพื้นที่เป้าหมายที่ชัดเจน และใช้กลไกพื้นที่ค วบคุม
และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง จะทําให้การแก้ไขปัญหามีความมั่นคงและยั่งยืน
แนวทางนี้ยังสอดคล้องแนวคิดของ จิราพา พิพิธภัณฑ์ (2555) ที่ได้ให้ข้อเสนอ ว่า กลุ่มนักเรียนที่
ไม่เคยใช้หรือไม่เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นการดําเนินงานป้องกันยาเสพติดแก่กลุ่มนักเรียนที่ ไม่ มี
ประสบการณ์ ในการใช้ยาเสพติดเป็นการดําเนินการในด้านการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในระยะยาว โดย
มีมาตรการดําเนินงานต่าง ๆ เช่น การให้ความรู้หรือผนวก เนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดเข้าไว้ ในวิชาต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง การจัดนิทรรศการ การจัดเสียงตาม สายในโรงเรียน การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
ในโรงเรียน การฝึกทักษะชีวิตเพื่ อให้ รู้จักปฏิเสธยาเสพติ ด และการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่ อน นอกจากนี้
กลุ่ ม นั ก เรี ย นที่ มี ประสบการณ์ ในการใช้ หรื อ เริ่ ม ทดลองใช้ ย าเสพติ ดบางชนิ ด แต่ ยัง ไม่ ถึ ง ขั้ นเสพติ ด
การดําเนินงานในกลุ่มนี้ เป็น ความจําเป็นเร่งด่วน ที่ต้องรีบดําเนิ นการ ก่อนที่นักเรียนจะใช้ยาเสพติ ด
ที่รุนแรงขึ้น ซึ่งการหยุด พฤติกรรมดังกล่าว ควรให้ความช่ วยเหลื อแก่ นักเรี ยน โดยจัดให้มีมุม บริ การ
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ปรึกษาแนะแนวหรือให้ การปรึกษาปัญหาต่าง ๆ แก่นักเรียนที่มีปัญหา ใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อนเพื่ อปรับ
พฤติกรรมให้อยู่ใน กรอบที่เหมาะสม จัดค่ายกิจกรรมในโรงเรียนโดยมีครูอาจารย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิด
และประสานงานกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา
จากผลการดํ าเนิ นงานโครงการ ผู้ วิจัยเห็ นว่ า เพื่ อสร้า งความต่ อ เนื่ อ งในเชิ ง นโยบายกั บแผน
จังหวัดสระแก้ว สิ่งที่ควรดําเนินการต่อให้เป็นรูปธรรมในด้านการป้องกันยาเสพติดเพื่อการพัฒนาสังคม
คุณภาพและคุ ณภาพชี วิ ตของประชาชน โดยมุ่ ง สร้ า งการเปลี่ ยนแปลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
สระแก้วประกอบไปด้วย
1. กําหนดเป็นนโยบายให้โรงเรียนจัดทําแผนป้องยาเสพติด
2. กําหนดหลักสูตรการเรียนการสอนเรื่องการป้องกันยาเสพติดในทุกระดับชั้น
3. ควรแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนโดยมีคณะกรรมการโรงเรียนร่วมด้วย
4. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องยาเสพติดในโรงเรียน
ประโยชน์ที่ได้รับ
1) ได้ทราบสถานการณ์ด้านการป้องกันยาเสพติดภายในพื้นที่การศึกษา
2) ได้กิจกรรมการเรียนรู้ด้านการป้องกันยาเสพติดของสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใน
การป้องกันยาเสพติด
เอกสารอ้างอิง
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การพัฒนาตัวตนภายในของครูโรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม
ด้วยการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค1
วิมลมาศ บุญยั่งยืน1, สุริยา บุตรพันธ์1, นิธิมา สุทะพินธ์1
ปิยพรรณ อําไพวิทย์2, นิภา บุญเสาร์3, พิมพ์สิริ ทรัพย์สมบัติ3
บทคัดย่อ
การพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู ให้ครูมีบทบาทเป็นผู้อํานวยการเรียนรู้ มีความสําคัญมากต่อ
การพั ฒนาผู้ เรี ยนให้ มีทัก ษะชี วิต มี สุขภาวะที่ ดี และสามารถดํ า รงชี วิตอยู่ ในสั งคมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล วิ ท ยาเขตกาญจนบุ รี ได้ อ าศั ย หลั ก การพั ฒ นาตามแนวพระราชดํ า ริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ในการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ตั ว ตนภายในของคุ ณ ครู โ รงเรี ย นการกุ ศ ลวั ด ไตรรั ต นาราม ด้ ว ยการเรี ย นรู้ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลง
(Transformative Learning) ในช่ ว งเดื อ นพฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2561 ถึ ง เมษายน พ.ศ. 2562 โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งประสบการณ์ แ ละทั ก ษะภายในให้ กั บ คุ ณ ครู ในด้ า นการฟั ง ด้ ว ยหั ว ใจ
การเข้าใจตนเอง และการเข้าใจผู้อื่น นํามาถ่ายทอดผ่านกิจกรรมฐานกาย กิจกรรมฐานใจ และกิจกรรม
ฐานคิด และมีสุนทรียสนทนาเป็นเครื่องมือหลักในการสื่อสารตลอดกระบวนการ นอกจากนี้ยังมีการจัด
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสร้างพลังกลุ่มในช่วงเดือนสุดท้ายของการฝึกอบรม
ผลการดําเนิ นงานพบว่าคุ ณครู เกิ ดการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองมากขึ้น มีทักษะในการฟัง ด้ วยหั วใจ
การฝึกสติ และการจัดการอารมณ์ ความรู้สึกของตนเองมากขึ้ น ซึ่งเป็นประโยชน์ ทั้ง ต่ อ การสื่ อ สารกั บ
นักเรียนและเพื่อนร่วมงาน คุณครูสามารถสร้างพื้นที่แห่งความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในกลุ่มได้ และเกิดการ
ระเบิ ดจากข้ า งในในการขั บเคลื่ อนสุ ข ภาวะในโรงเรี ยนด้ ว ยกิ จกรรมแยกขยะ กิ จกรรมสื่ อสร้ างสรรค์
1

กลุ่มสาขาวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
งานแผนและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
3
งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
2
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พัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรมโฮมรูมเพื่อนครู และกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเมื่อเปิดภาคเรียนในปี
การศึกษา 2562
คํ า สํ าคั ญ : ตั ว ตนภายใน, ครู , การเรี ยนรู้ เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลง, สุ ข ภาวะ, โรงเรี ยนการกุ ศ ลวั ด ไตร
รัตนาราม
ที่มาและความสําคัญ
โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม เป็นโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาแห่งแรกและแห่งเดียว
ของจังหวัดกาญจนบุรี ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือชุมชนด้านการศึกษาให้กับเด็กยากจนและด้อยโอกาสทาง
การศึกษา ปัจจุบันโรงเรียนยังมีความขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาครู มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา
เขตกาญจนบุรี จึงได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนมา
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 จากการดําเนิ นโครงการร่วมกับโรงเรียนใน 2 ปีที่ผ่านมา ผู้ดําเนินโครงการ
และคุณครูของโรงเรียนเห็นตรงกันว่าปัจจัยสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนคือการพัฒนาศักยภาพ
ของครู ทั้งทักษะภายนอก เช่น เทคนิคการสอน ความรู้ความเข้าใจและทักษะที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ
เด็ก และทักษะภายในของครู เช่น การฟัง การเข้าใจตนเอง และการสื่อสารกับนักเรียน กระบวนการ
ดังกล่าวจะช่วยปรับท่าทีของครูให้เป็นผู้อํานวยการการเรียนรู้ (facilitator) ของผู้เรียนทุกคนได้มากขึ้น
ไม่เฉพาะเด็กที่ เรียนได้แต่รวมถึงเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษด้วย ดังนั้นในปีงบประมาณ 2562
วิทยาเขตกาญจนบุรีจึงเริ่มต้นโครงการด้วยกิจกรรมการพัฒนาตัวตนภายในของครูด้วยการเรียนรู้เพื่อการ
เปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ซึ่งคณะผู้ดําเนินโครงการเคยผ่านการฝึกอบรมทักษะกระบวน
กรจากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และการดําเนินงานครั้งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่าง
ดีจากศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในการเป็นพี่เลี้ยงและให้คําปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการ
จัดกระบวนการ กิจกรรมดังกล่าวมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะของคุณครู ซึ่งจะช่วย
ยกระดับการเรียนการสอนของโรงเรียนในการสร้างสุขภาวะให้เกิดแก่นักเรียน
วัตถุประสงค์
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งประสบการณ์ แ ละทั ก ษะภายใน ได้ แ ก่ การฟั ง ด้ ว ยหั ว ใจ การเข้ า ใจตนเอง
และการเข้าใจผู้อื่น ให้กับคุณครูโรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง เมษายน พ.ศ. 2562
กลุ่มเป้าหมาย
คุณครูโรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม
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การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
การพัฒนาตัวตนภายในของครูด้วยการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงนี้อาศัยหลักการพัฒนาตาม
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” กล่าวคือ
กระบวนกรจะเป็นผู้เริ่มทําความเข้าใจในปัญหาและความต้องการของคุณครูผ่านการรับฟังด้วยหัวใจในวง
สุนทรียสนทนา (วิศิษฐ์ วังวิญญู, 2548) และเปิดโอกาสให้คุณครูได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ ยนความ
คิ ด เห็ นตลอดช่ ว งของการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติก ารซึ่ ง จั ด ให้ กั บ คุ ณครู เ ดื อ นละ 1 วั น วั นละ 6 ชั่ ว โมง
ที่โรงเรียน รูปแบบของการฝึกอบรมที่ เป็นการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ ยนแปลง (ชลลดา ทองทวี และคณะ,
2551; Mezirow, 2003) มุ่งเน้นให้คุณครูเกิดประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 แบบหลัก ๆ
คือ กิจกรรมฐานกาย กิจกรรมฐานใจ และกิจกรรมฐานคิด ขณะเดียวกันก็อาศัยสุนทรียสนทนา (วิศิษฐ์
วังวิญญู, 2548) เป็นเครื่องมือหลักในการสื่อสารทั้งก่อนเริ่มจัดกิจกรรมเพื่อประเมินความพร้อมของคุณครู
ที่เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างทํากิจกรรม และเพื่อสะท้อนการเรียนรู้ของคุณครูหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ในแต่ ล ะครั้ ง ซึ่ ง ท่ า ที ข องกระบวนกรและปฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากกระบวนการดั ง กล่ า วช่ ว ยสร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนกรให้เข้าถึงคุณครูได้มากขึ้น และยังช่วยให้คุณครูเกิดความไว้วางใจในการ
ทําโครงการครั้งนี้ให้สําเร็จร่วมกัน การที่คุณครูเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาตัวตนภายในและยอมรับ
ที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงนั้นคือเกิดการระเบิดจากข้างใน ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้คุณครูทํางานอย่าง
มีความสุขและสามารถสร้างสุขภาวะให้เกิดแก่นักเรียนได้
นอกจากนี้คณะผู้ดําเนินโครงการยังมีการประชุมทบทวนหลังกิจกรรม (After Action Review,
AAR) เพื่อสรุปสิ่งที่ทําได้ดีและสิ่งที่ยังต้องปรับปรุงหลังเสร็จสิ้นการจัดกระบวนการในแต่ละวัน และนํา
ข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการออกแบบกระบวนการครั้งต่อไปเพื่อนําพาให้ผู้เข้าร่วมเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
โดยเนื้อหาในการฝึกอบรมทั้งหมดประกอบด้วย 3 ประเด็นเชื่อมโยงกัน ได้แก่ การฟังด้วยหัวใจ (ภาพที่ 1)
การเข้าใจตนเอง และการเข้าใจผู้อื่น (ภาพที่ 2) ในเดือนสุดท้ายของการฝึกอบรมยังมีการจัดกิจกรรมนอก
สถานที่ 3 วัน 2 คืน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สร้างพลังกลุ่มของคุณครูในการทํางาน
และทบทวนทักษะต่าง ๆ จากการฝึกอบรมที่ผ่านมาเพื่อขับเคลื่อนงานที่คุณครูอยากจะนําเอาทักษะที่ ได้
ไปใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรมที่โรงเรียนมากขึ้น (ภาพที่ 3)

ภาพที่ 1 : การฝึกสุนทรียสนทนาเพื่อพัฒนาทักษะการฟังด้วยหัวใจ
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ภาพที่ 2: กิจกรรม “กงล้อสี่ทิศ” เพื่อเรียนรู้เข้าใจตนเองและทําความเข้าใจผู้อื่น

ภาพที่ 3: กิจกรรม “สายธารกิจกรรม” เพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดโครงการ
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
จากการจัดกิจกรรมตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา คุณครูหลายท่านยอมรับว่าทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายในตั วเองมากขึ้ น คุณครูรู้จักวิ ธีการฟัง ด้ วยหั วใจ การฝึกสติ และการจั ดการอารมณ์
ความรู้สึกของตนเองมากขึ้น ทําให้ได้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ ทั้งต่ อการสื่อสารกับนักเรียนและเพื่ อ น
ร่วมงาน ขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในหมู่เพื่อนร่วมงานของคุณครูก็เป็นไปในทางที่ ดีขึ้น
เนื่องจากคุณครูมีความเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างของเพื่อนร่วมงานมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการ
สังเกตของผู้ดําเนินโครงการที่พบว่าท่าทีของคุณครูเปลี่ยนไป จากในระยะแรกของการฝึกอบรมที่คุณครู
ยังคงมีท่าที ไม่ ค่อ ยฟั งกั นหรื อตั ดสิ นผู้ อื่นเป็ นบางครั้ง แต่ในระยะหลั งคุ ณครูกลั บมี ท่า ที ที่รั บฟังโดยไม่
ตั ด สิ นกั น มากขึ้ น ทํ า ให้ เกิ ดการแลกเปลี่ ยนความรู้ สึก และความคิ ด เห็ น ที่ เ ป็ น อิ สระในบรรยากาศที่
ผ่อนคลาย โดยเฉพาะในช่วงของการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ที่คุณครูสามารถสร้างพื้นที่แห่งความไว้วางใจ
ให้เกิดขึ้นในกลุ่มได้ ทําให้สามารถเชื่อมโยงความรู้สึกนึกคิดของเพื่อนได้มากขึ้นจนเกิดเป็นความเข้า ใจ
นอกจากนี้คุณครูยังตั้งใจที่จะขับเคลื่อนงานจากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาเพื่อให้เกิดสุขภาวะในโรงเรียนเมื่ อ เปิ ด
ภาคเรียนในปีการศึกษา 2562 ได้แก่ กิจกรรมแยกขยะในโรงเรียน กิจกรรมสื่อสร้างสรรค์พัฒนาการเรียน
การสอน กิจกรรมโฮมรูมเพื่อนครู และกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
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อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระชับ และข้อเสนอแนะ
นโยบายการศึกษาที่มุ่งเน้ นให้ครูเป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีบทบาทเป็นผู้อํานวยการ
เรียนรู้ มีความสําคัญมากต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2562) ทั้งนี้จิตวิญญาณความเป็ นครู
ต้องเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในตัวครูเอง ครูที่สามารถรับฟังผู้เรียนด้วยหัวใจ ตระหนักรู้เข้าใจตนเอง
และเข้าใจความแตกต่างของผู้เรียน จะสามารถสื่อสารเชื่อมโยงลงไปในหัวใจของผู้เรียนได้ และช่วยให้ครู
ค้นหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง นอกจากนี้
การสร้างวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มเพื่อนครูด้วยสุนทรียสนทนา ยังช่วยให้คุณครูค้นหา
วิ ธีก ารปฏิ บั ติที่ ดี หรื อ การแก้ ปัญ หาที่ เหมาะสมในการทํ า งาน และเป็ นการสร้ างพื้ น ที่ สํ า หรั บโอบอุ้ ม
ความรู้สึกและสร้างพลังใจให้กันและกันในการทํางานด้วย ซึ่งจะช่วยให้คุณครูสามารถทํางานได้อย่างมี
ความสุข (รุจิเรศ ธนูรักษ์, 2554) ทั้งนี้การพัฒนาตัวตนภายในของคุณครูโรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม
ด้วยการเรียนรู้ เพื่อ การเปลี่ ยนแปลง ได้นําพาคุณครูมาถึงความท้า ทายในการสร้างสุ ขภาวะให้ เกิ ดกั บ
นักเรียนตามที่คุณครูได้ตั้งปณิธานไว้ ผ่านกิจกรรมที่คุณครูจะเป็นผู้ดําเนินการเองต่อจากนี้ตามที่ได้กล่าว
มาแล้ว โดยยังคงมีคณะผู้ดําเนินโครงการเป็นพี่เลี้ยงดูแลและให้คําปรึกษา
ประโยชน์ที่ได้รับ
คุณครู ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะภายในที่เป็นพื้นฐานสําคัญของครูในบทบาทของ
ผู้อํานวยการเรียนรู้และครูที่ปรึกษา มีการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานดีขึ้น เกิดสุขภาวะในการทํางานรวมกัน
โรงเรี ยน ซึ่ ง มี งบประมาณในการพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ จํา กั ด ได้ รั บการสนั บสนุ น ด้ า นการพั ฒ นา
ศักยภาพของครูอย่างทั่วถึงทุกคน มีความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับความต้องการของคุณครูอย่างแท้จริง
การขับเคลื่อนกิจกรรมทั้ง 4 กิจกรรม เมื่อเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2562 จะเป็นจุดเริ่มต้นของการ
สร้างสุขภาวะในโรงเรียน
มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล วิ ทยาเขตกาญจนบุ รี เป็ นที่ รู้ จักและได้รั บการยอมรั บด้ า นการให้ บริ การ
วิชาการแก่โรงเรียนในชุมชนที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่
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ระบบฐานข้อมูลครัวเรือน อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ภาคภูมิ ว่องเจริญพรม1
กฤษณะ ท้าวอิน1, อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล1
บทคัดย่อ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน (DEPA) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง เสริม
และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีอํานาจหน้าที่ ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน/ร่วมมือและพัฒนา
บุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลในเขตภาคเหนือตอนบน
อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่จํานวนหลังคาเรือน 15,077 หลังคาเรือนและจํานวนประชากร
55,826 คน สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่ประชากรเป็นกลุ่มของชาวบ้านที่มีการค้ายาเสพติดและปลูกพื ช
เสพติด จากการรายงานสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดพบสถานการณ์การลักลอบปลูกฝิ่น
ในปี 2560 จากการสํารวจพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ 1,373 ไร่พบพื้นที่ตัดทําลาย 618 ไร่ คิดเป็นร้อยละ
ที่ตัดทําลาย 45.05 เปอร์เซ็นต์ จากปัญหาดังกล่าวทางโครงการร้อยใจรักษ์ เป็นโครงการของมูลนิธิแม่ฟ้า
หลวงที่ เข้า มาพั ฒนาชี วิตความเป็ น อยู่ ของประชาชน ให้ห่างไกลปั ญหายาเสพติ ด โดยพระเจ้ าลู ก เธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีทรงเป็นองค์อุปถัมภ์
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของสํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่
ร่ วมกับโครงการร้ อ ยใจรั ก ษ์ จึง ร่ ว มกั นศึ ก ษาข้ อ มู ล ในพื้ น ที่ เพื่ อแก้ ปัญ หาพื้ นที่ ดัง กล่ า ว จึ ง ร่ วมกั นกั บ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลครัวเรือน อําเภอ
แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่สําหรับการรวบรวมข้อมูล
โดยมี ส่วนร่ วมในการพั ฒนาระบบเป็ น 4 ส่ วนด้ วยกันคื อ 1) สถานประกอบการณ์ สํา นั ก งาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน (DEPA) ในการสนับสนุนให้คําปรึกษาควบคุมการพัฒนา
2) สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ในการร่วมในการประสานงาน 3) อาจารย์ที่ปรึกษาในการให้คําปรึกษา
ด้านเทคนิค และ 4) ผู้พัฒนา เพื่อให้ระบบออกมาตามความต้องการของผู้ใช้
1

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ระบบฐานข้อมูลครัวเรือน อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่เป็ นระบบสําหรับในการเก็ บบั น ทึ ก
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานของอําเภอแม่อาย เช่น ข้อมูลครัวเรือน สมาชิกในครัวเรือน/การแปรรูปผลผลิ ต
การเกษตร/รายละเอี ยดการปลู กพืชระยะสั้ น/การปลูกพื ชยื นต้ น/พืชรองที่ปลู ก ในแปลง/ยานพาหนะ
และเครื่องจั กรกล/เครื่องใช้ในบ้าน/การทํ าหัตถกรรมในครัวเรือน/แหล่งเงินกู้ยืม/ดินที่มีโฉนด/ยุ้ งฉาง
และตํ า แหน่ ง ครั ว เรื อ นในแผนที่ เป็ น ต้ น การออกแบบการนํ า เข้ า ข้ อ มู ล โดยการออกแบบให้ เ ป็ น
เว็บแอพพลิเคชั่น (Web application) เพื่อให้สามารถนําเข้าข้อมูลในพื้นที่ ได้ สะดวกและสามารถผ่ าน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile device) เช่น แล็ปทอป (Labtop) โทรศัพท์ (Mobile phone) หรือแท็ปเลต
(Tablet) เป็นต้น เครื่องมือที่เลือกใช้คือ ภาษาพีเอชพี (PHP) และลาราเวลแฟรมเวริค (Laravel PHP
Framework) เพื่อความสะดวกในการพัฒนา ซึ่งจะมีจัดการข้อมูลต่าง ๆ เช่น การนําเข้าข้อมูล การค้นหา
ข้อมูลการแสดงข้อมูล และรายงานสรุป เป็นต้น จากการประเมินผลพบว่าการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบความพงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเท่ากับ 4.36 และมีรายการประเมินที่มีค่าความพึงพอใจ
สูงสุดอยู่ในระดับดีโดยมีค่าเท่ากับ 4.45
งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลครัวเรือน ประชากรในอําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
เพิ่มความสะดวกในการจั ดเก็ บข้ อมู ล การค้นหาข้อมู ล และการรายงานสรุ ปข้ อมู ล สามารถลดภาระ
ค่าใช้จ่ายนการใช้กระดาษ รวมไปถึงสนับสนุนสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจขององค์กรภาครัฐ
คําสําคัญ : ระบบฐานข้อมูลครัวเรือน, ลาราเวลแฟรมเวริค, สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, แม่อาย
ที่มาและความสําคัญ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน (DEPA) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง เสริม
และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีอํานาจหน้าที่ ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุน/ร่วมมือและพัฒนา
บุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลในเขตภาคเหนือตอนบน อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
จํานวนหลังคาเรือน 15,077 หลังคาเรือนและจํานวนประชากร 55,826 คน สถานการณ์ปัญหาในพื้นที่
ประชากรเป็นกลุ่มของชาวบ้านที่มีการค้ายาเสพติดและปลูกพืชเสพติด จากการรายงานสถาบันสํารวจ
และติดตามการปลู กพื ชเสพติ ดพบสถานการณ์ การลัก ลอบปลูก ฝิ่ นในปี 2560 จากการสํารวจพื้ นที่ ใน
จังหวัดเชียงใหม่ 1,373 ไร่พบพื้นที่ตัดทําลาย 618 ไร่ คิดเป็นร้อยละที่ตัดทําลาย 45.05 เปอร์เซ็นต์
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของสํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่
ร่ วมกับโครงการร้ อ ยใจรั ก ษ์ จึง ร่ ว มกั นศึ ก ษาข้ อ มู ล ในพื้ น ที่ เพื่ อแก้ ปั ญหาพื้ นที่ ดัง กล่ า ว จึ ง ร่ วมกั นกั บ
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน เพื่อพัฒนาเครื่องมือสําหรับการรวบรวมข้อมูล
ในพื้นที่ดังกล่าว
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและเก็บในรูปแบบฐานข้อมูล
2. เพื่อเก็บข้อมูลสํารวจนพื้นที่และเก็บในรูปแบบฐานข้อมูล
3. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลครัวเรือนและประมวลผลข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลาการดําเนินงาน มกราคม-เมษายน พ.ศ. 2562
กลุ่มเป้าหมาย
ประชากรในเขตอําเภอแม่อาย
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
1. วางแผนการทํางานการพัฒนาโดยมีร่วมกับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือ
ตอนบน (DEPA) เพื่อออกแบบตัวอย่างฐานข้อ มูลต้ นแบบเพื่ อนําเสนอสํา นักงานสถิ ติจังหวั ดเชียงใหม่
ร่วมกับโครงการร้อยใจรักษ์
2. รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทําการแปลงเกี่ยวกับระบบข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูล
2.1 รวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างระบบงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมถึงปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
2.2 การรวบรวมข้อมูล เป็นข้อมูลปฐมภูมิพื้นฐานประเภทต่าง ๆ เช่น บทความ รายงาน สรุป
และบันทึกข้อความเป็นต้น และเอกสารที่รวบรวมอยู่ในรูปแบบกระดาษ (Documents) เว็บไซต์ (Web
site) และเอกสารดิจิทัล (Digital documents) เช่น MS-Word , MS-Excel และ PDF เป็นต้น
2.3 การนําเข้าข้อมูล ซึ่งที่ได้มาต้องนํามาผ่านนําเข้าให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลจําต้องถูกนําเข้า
โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น พิมพ์ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล บางชนิดอยู่ในรูปแบบเข้ารหัสเอกสารจําเป็นต้องนําเข้า
ด้วยวิธีแปลงเอกสารให้เป็นรูปแบบที่สามารถใช้งานได้สะดวก
2.4 การจัดรูปแบบข้อมูล ทําการการจัดรูปแบบข้อมูลเพื่อจะสามารถนําไปแปลงเพื่อสร้างให้
อยู่ ในรู ปแบบฐานข้ อมู ล (Database) โดยระบบจั ดการฐานข้ อมู ลที่ ผู้วิจั ยเลื อ กใช้ คือ มายเอสคิวแอล
(mySQL)
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
3.1 เก็บความต้องการหลังจากออกแบบต้นแบบฐานข้อมูลนําเสนอขั้นตอนถัดไปคือนําเสนอ
กับหน่วยงานสํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่และโครงการร้อยใจรักษ์ เพื่อเก็บความต้องการใช้ข้อมูล โดย
มีออกแบบโดยมีส่วนร่วมระหว่างผู้พัฒนาและผู้ ใช้ข้อมู ลเพื่อให้ได้ฐานข้อมู ลเพื่อจั ดทําเป็ นสารสนเทศ
ต่อไป
3.2 ออกแบบแยกออกเป็น 2 ส่วนคือ การออกแบบฐานข้อมูลและการออกแบบระบบ
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ภาพที่ 1 ร่วมออกแบบฐานข้อมูลกับตัวแทนสํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่และโครงการร้อยใจรักษ์
การออกแบบฐานข้อมูล
จากการที่ ได้ เก็ บความต้ อ งการจากผู้ ใช้ ข้ อมู ลคื อ หน่ วยงานสํ า นั ก งานสถิ ติจั ง หวั ดเชี ย งใหม่
และโครงการร้อยใจรักษ์ได้ข้อมูลที่ต้องการใช้คือ ข้อมูลครัวเรือน สมาชิกในครัวเรือน/การแปรรูปผลผลิต
การเกษตร/รายละเอี ยดการปลู กพื ชระยะสั้ น/การปลู กพื ชยื นต้ น/พื ชรองที่ ปลูก ในแปลง/ยานพาหนะ
และเครื่องจักรกล/เครื่องใช้ในบ้าน/การทํา หัตถกรรมในครัวเรือน/แหล่งเงินกู้ยืม/ดิ นที่มี โฉนด/ยุ้ง ฉาง
และตําแหน่งครัวเรือนในแผนที่ เป็นต้น

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ (ER-diagram) ของฐานข้อมูลครัวเรือน
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การออกแบบระบบ
การออกแบบการนําเข้าข้อมูลโดยการออกแบบให้เป็น เว็บแอพพลิเคชั่น (Web application)
เพื่อให้สามารถนําเข้าข้อมูลในพื้นที่ได้สะดวกและสามารถผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile device) เช่น
แล็ปทอป (Labtop) โทรศัพท์ (Mobile phone) หรือแท็ปเลต (Tablet) เป็นต้น เครื่องมือที่เลือกใช้คือ
ภาษาพี เอชพี (PHP) และลาราเวลแฟรมเวริ ค (Laravel PHP Framework) เพื่ อความสะดวกในการ
พัฒนา ซึ่งจะมีจัดการข้อมูลต่าง ๆ เช่น การนําเข้าข้อมูล การค้นหาข้อมูล การแสดงข้อมูล และรายงาน
สรุป เป็นต้น

ข้อมูล
ครัวเรือน

ภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างการนําเข้าข้อมูลครัวเรือน (ซ้าย) และการแสดงข้อมูล (ขวา)
1.3 สํารวจข้อมูล
ทางสํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่และโครงการร้อยใจรักษ์ได้ทําการสํารวจข้อมูลในพื้ นที่
ส่วนผู้วิจัยได้สนับสนุนเรื่องการจัดการระบบให้สามารถทําการสํารวจได้เป็นปกติ
1.4 ประมวลเมินผล แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ประเมินผลประสิทธิภาพของข้อมูล และประเมิน
การใช้งานระบบ จากความพึงพอใจของตัวแทนสํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่และโครงการร้อยใจรักษ์ซึ่ง
ได้ได้ผลการประเมินดังนี้
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ตารางที่ 1 ตารางเกณ์การอ่านค่าเฉลี่ยของแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบงานเพื่อระบุคุณภาพ
ระดับเกณฑ์การให้คะแนน
เชิงคุณภาพ
เชิงปริมาณ
ดีมาก
4.60 - 5.00
ดี
3.60 - 4.59
พอใช้
2.60 - 3.59
ปรับปรุง
1.60 - 2.59
ไม่เหมาะสม
1.00 - 1.59

ความหมาย
ระบบที่พัฒนาอยู่ในระดับดีมาก
ระบบที่พัฒนาอยู่ในระดับดี
ระบบที่พัฒนาอยู่ในระดับพอใช้
ระบบที่พัฒนาอยู่ในระดับปรับปรุง
ระบบที่พัฒนาอยู่ในระดับไม่เหมาะสม

โดยการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพของระบบฐานข้ อมู ลครั วเรื อ น ประเมิ นทั้ ง สิ้ น 4 ด้านมี ผลการ
ประเมินเฉลี่ยทั้งสี่ด้านอยู่ในระดับ ดี ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตารางสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ

1.
2.
3.
4.

ค่ า เบี่ ย งเ บน ระดับ
ค่าเฉลี่ย
รายการประเมิน
ม า ต ร า ฐ า น ความ
(x)
(SD)
พึงพอใจ
ด้านความสามารถในการทํางานตามความพงพอใจ 4.45
0.54
ดี
ของผู้ใช้ระบบ (Function Requirement Test)
4.33
0.60
ดี
ด้านหน้าที่การทํางานของระบบ (Function test)
ด้านการใช้งานของระบบ (Usability test)
4.37
0.56
ดี
ด้านความปลอดภัยของระบบและข้อมูล
4.29
0.64
ดี
(Security test)
ค่าเฉลี่ย
4.36
0.58
ดี

สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลครัวเรือน ประชากรในอําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
เพิ่มความสะดวกในการจั ดเก็ บข้ อมู ล การค้นหาข้อมู ล และการรายงานสรุ ปข้ อมู ล สามารถลดภาระ
ค่าใช้จ่ายนการใช้กระดาษ รวมไปถึงสนับสนุนสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจขององค์กรภาครัฐ
จากการประเมินผลพบว่าการประเมินประสิทธิภาพของระบบความพงพอใจเฉลี่ยอยู๋ในระดับดี
โดยมีค่าเท่ากับ 4.36 และมีรายการประเมินที่มีค่าความพงพอใจสูงสุดอยู่ในระดับดีโดยมีค่าเท่ากับ 4.45
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อภิปรายผลการดําเนินงาน/บทสังเคราะห์แบบกระชับและข้อเสนอแนะ
ระบบฐานข้อมูลครัวเรือนประชากรอําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่จะช่วยในการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล ครั ว เรื อ นให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบฐานข้ อ มู ล ที่ ส ามารถนํ า ไปประมวลผลเพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล สารสนเทศ
ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาพื้นที่อําเภอแม่อายให้ยาเสพติดในพื้นที่ลดลงและหายไปในที่สุด
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. บูรณาการการเรียนกับการนําไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันและวิชาชีพ
2. ได้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน
สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่และโครงการร้อยใจรักษ์
3. ได้ข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการพัฒนาพื้นที่อําเภอแม่อาย
เอกสารอ้างอิง
Stauffer, M. (2 0 1 9 ) . Laravel : Up & Running : A Framework for Building Modern PHP
Apps. Sebastopol, United States: O'Reilly Media, Inc, USA.
ปะสีละเตสัง, บ. (2007). คู่มือการพั ฒนาเว็บด้วย PHP 5 และ MySQL 5. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ด
ยูเคชั่น, บมจ.
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การบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํางานในสภาพจริง
สําหรับงานวิศวกรรมโรงแรม กรณีศึกษา ปรับปรุงระบบการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

อนันต์ สันติอมรทัต1
กิตติศักดิ์ จิตต์เกื้อ1, สิรินญา จันทร์ศักดิ์สูง1,
จารุวรรณ พรหมเงิน1, ณัฐสิทธิ์ ฤทธิสังข์2, ภาสกร พรหมแดน2
บทคัดย่อ
หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี อุ ต สาหการ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภู เ ก็ ต
ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษา เน้นความเชื่อมโยงระหว่างอุดมศึกษากับภาคการผลิตและการ
บริการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา ผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีคุณภาพ ศักยภาพ
ความพร้อมในเชิงการแข่งขันและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ จึงเกิดความร่วมมือ
กั บ สถานประกอบการโรงแรมและชมรมผู้ บริ หารงานวิ ศ วกรรมจั ง หวั ด ภู เก็ ต เพื่ อ การจั ด การศึ ก ษา
เชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) โดยหลักสูตรฯ ได้เชิญบุค ลกร
ของชมรม ซึ่งทําหน้าที่เป็นหัวหน้าช่างโรงแรมในหลายๆ แห่ง เข้ามาจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ในรายวิชาปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องและส่งนักศึกษาเข้าไปศึกษา Internship และสหกิจศึกษา
จากการส่งนักศึกษาเข้าไปศึกษา Internship และสหกิจศึกษาพบว่า ระบบปรับอากาศภายใน
ห้องพักของโรงแรมเกิดปัญหาข้อขัดข้องบ่อยครั้ง โดยโรงแรมบางแห่งยังขาดการบํารุงรักษาที่ดี โดยมาก
มักจะซ่อมบํารุงเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง (Break down Maintenance คณะผู้วิจัยจึงนําเสนอแนวคิดวิ ธีการ
บํ า รุ ง รั ก ษาเชิ ง ป้ อ งกั น ร่ ว มกั บแผนกช่ า งซึ่ ง เป็ นกรณี ศึ ก ษาของโรงแรมแห่ ง หนึ่ ง และนํ า เทคนิ ค การ
บํารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อนํามาสู่การทําแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน
(แผนการ PM) มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการใช้งานจริง ทั้งนี้การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาทางในการแก้ ไข
ปัญหาและรวมไปถึงการเรียงลําดับปัญหาที่มีผลทําให้เกิดปัญหามากที่สุด คณะผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการ
วิ เคราะห์ 7 QC Tool ประกอบด้ วย (1) ใบตรวจสอบ (Check Sheet) (2) ผั ง ก้ า งปลา (Cause-andEffect Diagram) (3) แผนภูมิพาเรโต (Pareto Diagram)
1
2

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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คําสําคัญ : การศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการทํางาน, การบํารุงรักษาเชิงป้องกัน, 7 QC Tool
ที่มาและความสําคัญ
ตามที่รัฐบาลได้กําหนดแนวยุทธศาสตร์และนโยบายที่ต้องบูรณาการการดําเนิ นงานตามกรอบ
สร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน โดยกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา
คุณภาพด้านการศึกษา ผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีคุณภาพ ศักยภาพ ความพร้อม
ในเชิ ง การแข่ ง ขั น และสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของสถานประกอบการ แนวทางหนึ่ ง นั้ น คื อ
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษา เน้นความเชื่อมโยงระหว่างอุดมศึกษากับภาคการผลิตและการ
บริ ก าร หลั ก สู ต รเทคโนโลยี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาเทคโนโลยี อุ ต สาหการ จึ ง เกิ ด ความร่ ว มมื อ กั บ สถาน
ประกอบการโรงแรม เพื่อบริการวิชาการ สหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการเรียนรู้กับการ
ทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) งานที่เกี่ยวข้องในแผนก ฝ่าย งานช่างทั่วไป งานวิศวกรรม
บํ า รุ ง รั ก ษา มุ่ ง หวั ง ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ละผสมผสานความรู้ ท างทฤษฎี ฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นสถาน
ประกอบการที่อยู่ในโลกแห่งความจริงและสําเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถที่ตรงตาม
ความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต จะช่วยทําให้ประเทศมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีสมรรถนะสูง สอดคล้อง
กั บ กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บ อุ ดมศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ตลาดแรงงาน ความก้ า วหน้ า ของศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี รวมทั้ ง บริ บ ททางสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปรวมถึ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวทางการบริ ห ารและ
เจตนารมณ์ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
จากความร่วมมือกับชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรมจังหวัดภูเก็ตที่ผ่านมา โดยหลักสูตรฯ ได้เชิ ญ
บุคลกรของชมรม ซึ่งทําหน้าที่เป็ นหัวหน้าช่างโรงแรมในหลาย ๆ แห่ง เข้ามาจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรในรายวิชาปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องและส่งนักศึกษาเข้าไปศึกษา Internship และสหกิจศึกษาพบว่า
ระบบปรับอากาศภายในห้องพัก ของโรงแรมเกิดปัญหาข้อขัดข้องบ่อยครั้ง โดยโรงแรมบางแห่ง ยังขาด
การบํารุงรักษาที่ดีโดยมากมักจะซ่อมบํารุงเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง (Break down Maintenance) ทําให้แขก
ผู้เข้าพักเกิดความไม่สะดวกและความพึงพอใจ บางครั้งอาจใช้เวลานานและส่งผลกระทบต่ออายุการใช้
งานของเครื่องปรับอากาศ คณะผู้วิจัยจึงนําเสนอแนวคิดวิธีการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน ร่วมกับแผนกช่างซึ่ง
เป็ น กรณี ศึ ก ษาของโรงแรมแห่ ง หนึ่ ง และนํ า เทคนิ ค การบํ า รุ ง รั ก ษาเชิ ง ป้ อ งกั น (Preventive
Maintenance) เพื่อนํามาสู่การทําแผนการบํารุงรักษาเชิงป้องกัน (แผนการ PM) มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
การใช้งานจริง
วัตถุประสงค์
เพื่อการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํางานในสภาพจริงสําหรับงานวิศวกรรมโรงแรมโดย
ใช้สถานประกอบการโรงแรมเป็นกรณีศึกษา ด้านงานปรับปรุงระบบการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ช่วงระยะเวลาดําเนินการ
ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึงมีนาคม 2562 ระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์
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กลุ่มเป้าหมาย
งานบํารุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ ในแผนกวิศวกรรมของโรงแรมแห่งหนึ่ง ในจังหวัดภูเก็ต
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม/วิธีการประเมิน
การดํ า เนิ น งานนี้ มุ่ ง เน้ น การปรั บ ปรุ ง การบํ า รุ ง รั ก ษาระบบเครื่ อ งปรั บ อากาศ เพื่ อ ลดการ
เสื่อมสภาพ โดยนําหลักการของการบํารุงเชิงป้องกัน มาประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ
มีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 1) ศึกษาข้อมูลของเครื่องปรับอากาศ 2) สํารวจและรวบรวมเก็บข้อมูล
3) วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้น 4) เลือกเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา 5) แก้ไขปัญหา 6) สรุปผล
การดําเนินงาน
เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาเป็นกระบวนการนําสาเหตุที่พบมาทําการวิเคราะห์เพื่อหาทางในการ
แก้ไขปัญหาและรวมไปถึงการเรียงลําดับปัญหาที่มีผลทําให้เกิดปัญหามากที่สุด โดยใช้เครื่องมือในการ
วิ เคราะห์ 7 QC Tool (ศริ นทร์ รั ศม์ , 2559) ประกอบด้ ว ย (1) ใบตรวจสอบ (Check Sheet) คื อ การ
รวบรวมหรื อ เก็ บข้ อ มู ลที่ เกี่ ย วข้ อ งและบั นทึ ก ไว้ เ พื่ อ เป็ น หลั ก ฐานในการดํ า เนิ นงาน (2) ผั ง ก้ า งปลา
(Cause-and-Effect Diagram) เป็นแผนภูมิการวิเคราะห์สาเหตุตามลําดับจากขนาดใหญ่ไปถึงขนาดเล็ก
ช่ วยให้ ก ารวิ เคราะห์ เ ห็ น สาเหตุ ไ ด้ ง่ า ยยิ่ ง ขึ้ น (3) แผนภู มิ พ าเรโต (Pareto Diagram) เป็ นแผนภู มิ ที่
แยกแยะหรือลําดับสาเหตุหรือสถิติของผลการดําเนินงาน
สรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้้จากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
จากการรวบรวมข้ อ มู ลที่ เกี่ ยวข้ อ งพบว่ า การเกิ ด ปั ญหาหรื อ เหตุ ขั ดข้ อ งที่ ผ่ า นมา ขาดการ
บํารุงรักษาที่เป็นระบบและตรวจสอบย้อนกลับได้ ทําให้อายุการใช้งานของเครื่องปรับอากาศใช้งานได้ไม่
นานและเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงเป็นจํานวนมาก หลังจากการสํารวจและดําเนินงานคณะทํางาน
ได้นําปัญหาทําการวิเคราะห์เพื่อหาปัญหา (ภาพที่ 1-3) ความถี่ในการเกิดความเสียหาย โดยใช้พาเรโต
และแผนผังแสดงเหตุและผล (ผังก้างปลา) จัดทําใบตรวจสอบเครื่องปรับอากาศรายเดือนและใบรวบรวม
ปัญหา ขึ้นมาเพื่อติดตามสถานะและเพื่อป้องกันสาเหตุของปัญหาที่จะเกิดขึ้นและดําเนินการแก้ไขปัญหา
ดังตารางที่ 1 และภาพที่ 4 นํามาสู่การสร้างใบตรวจสอบการบํารุงรั กษา (อิงควัตและศิวดล, 2560),
(เกษม, 2552) แสดงดังตารางที่ 2
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(ก) น้ําแข็งเกาะบริเวณรอบท่อส่งน้ํายา

(ค) ช่องระบายความร้อนเสื่อมสภาพ

(ข) ตรวจสอบระบบและหารอยรั่ว

(ง) เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์

ภาพที่ 1 การตรวจสอบและการรวบรวมข้อมูล

ภาพที่ 2 การสํารวจข้อมูลก่อนดําเนินงานปรับปรุง
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ภาพที่ 3 การวิเคราะห์หาสาเหตุ
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบก่อนและหลังทําการแก้ไขปัญหา
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ปัญหา
พัดลมคอยล์เย็นทํางาน แต่คอมเพรสเซอร์ไม่ทํางาน
พัดลมทํางานมีเสียงดัง และคอมเพรสเซอร์มีเสียงดัง
เครื่องปรับอากาศไม่ทํางาน
น้ําหยดจากเครื่องเป่าลมเย็น
ห้องปรับอากาศมีอุณหภูมิสูง
คอมเพรสเซอร์สตาร์ทไม่ออก ปล่อยไว้นานคอมเพรสเซอร์จะไหม้
แคปรันขาดลัดวงจร
ท่อน้ํายาด้านดูดและด้านส่งมีน้ําหรือน้ําแข็งเกาะ
โอเวอร์โหลดตัดวงจรและคอมเพรสเซอร์หยุดทํางานหลังจากเริ่มสตาร์ท
ใหม่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ
รวม
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ความถี่ก่อน
การแก้ไข
15
8
7
6
5
5
4
3
2

ความถี่
หลัง
การแก้ไข
11
5
5
3
3
2
2
2
1
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ภาพที่ 4 ผลจากการดําเนินงานหลังดําเนินงานปรับปรุง
ตารางที่ 2 ตัวอย่างใบตรวจสอบการบํารุงรักษา
ชื่ออุปกรณ์...................................................................
ยี่ห้อ.............................................................................
รุ่น................................................................................

ชื่อผู้ตรวจ.........................................................
วันที่.................................................................
สถานที่.............................................................
ผลการตรวจสอบ

ลําดับ

รายละเอียดการบํารุงรักษา

หมายเหตุ
ปกติ

ชํารุด แก้ไข

ตรวจสอบ / บํารุงรักษา ( การตรวจสอบระยะเวลา 1 เดือน )
การทําความสะอาด
1

แผ่นกรองอากาศ

2

หน้ากากรับและจ่ายลมหรืออากาศ

3

ใบพัดลมระบายความร้อน

4

ระบบน้ําทิ้ง / ถาดน้ําทิ้ง / ท่อน้ําทิ้ง
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การตรวจเช็ค / ตรวจสอบ
1

สวิตซ์ควบคุมอุณหภูมิ

2

สายไฟควบคุมระดับอุณหภูมิ

3

รีเลย์/เบรคเกอร์/ET16

4

มอเตอร์

5

ช่องรีเทิร์นอากาศบนเพดาน / ช่องฝ่า

6

แผงขดท่อระบายความเย็น

7

แผงขดท่อระบายความร้อน

8

น้ํายาและสารทําความเย็น

9

คอมเพรสเซอร์ และ แผงวงจรไฟ

10

ท่อทองแดง หรือ ท่อจ่ายน้ํายา

11

ตัวโครงเครื่องคอมเพรสเซอร์

อภิปรายผลการดําเนินงานและข้อเสนอแนะ
ผลการดําเนินงานปลังการปรับปรุง มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1) การเก็บข้อมูลล่าช้า เนื่องจากห้องพัก
ภายในโรงแรมมีแขกเข้ามาพัก ทําให้ไม่สามารถเก็บข้อมูลตามระยะที่กําหนดได้ 2) การตรวจสอบคอน
เดนซิ่ ง หลั ง ห้ อ งพั ก ไม่ ส ามารถเข้ า เก็ บ ข้ อ มู ล ได้ เ นื่ อ งจากประตู ห้ อ งพั ก ด้ า นหลั ง เชื่ อ มต่ อ กั น ทั้ ง หมด
3 ห้อง จึงต้องประสานงานขอความร่วมมือจากผู้เข้าพักทั้งหมดก่อนเข้าทําการเก็บข้อมูล 3) พนักงานขาด
พื้นฐานการดูแลเครื่องปรับอากาศ และขาดคู่มือในการบํารุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องปรับอากาศ ทั้งนี้ควร
ดําเนินการจัดให้มีระบบหรือรูปแบบการดูแ ลและตรวจสอบ รวมถึงการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
เพื่อยืดอายุการใช้งานและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ควรจัดการจัดอบรมและให้ความรู้แก่พนั ก งาน
แผนกช่างซ่อมบํารุงและแผนกอื่น ๆ เพื่อสร้างทักษะความรู้และความร่วมมือของพนักงานทั้งหมดรวมถึง
การกําหนดระยะเวลาการตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหมด ก่อนที่แขกจะเข้าพักหรือตามระยะเวลาที่กําหนด
โดยภายหลังการตรวจสอบควรให้มีการรายงานทุกครั้งเพื่อเก็บสถิติการเสียหายประจําตึกหรือห้ องพัก
และคํานวณค่าใช้จ่ายของการซื้อเครื่องปรับอากาศ จะช่วยลดปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นได้
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ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการดําเนินงานโดยส่งนักศึกษาเข้าไปทํางานในสถานประกอบการ ทําให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ
การปฏิ บัติ ง านในสภาพจริ ง ในหลั ง จากได้ เรี ย นรู้ ทฤษฎี ทํ า ให้ ได้ เรี ยนรู้ ก ารทํ า งานร่ ว มกั บบุ ค คลอื่ น
ต่างแผนก เกิดการตั้งข้อสังเกตุ การคิดวิเคราะห์หาเหตุผล การตัดสินใจและการเอื้ออาทรระหว่างกัน
สิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่เพิ่มพูนศักยภาพของนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนสําเร็จ
การศึกษา
เอกสารอ้างอิง
เกษม รุ่งเรือง. (2552). การวางแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักรในอุตสาหกรรมรีเลย์. การจัดการทาง
วิศวกรรม บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.
ศริ นทร์ รั ศม์ เชยโพธิ์ . (2559). การนํ าเครื่ อ งมื อ QC 7 Tools : Flowchart มาวิ เคราะห์ ปั ญ หาใน
ขั้นตอนการทํางาน. คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
อิงควัต คงคุณาวัฒน์ และ ศิวดล กัญญาคํา. (2560). การออกแบบระบบการซ่อมบํารุงรักษาเชิงป้องกัน
ของเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง : การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

627

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

Promotional Campaign for a Restaurant Reservation System of Stars
Restaurant of Inn at Perry Cabin, Belmond, Maryland, USA

Pariwat Somnuek1
(1) Rationale of the Study
A business is all about reciprocation and it is a must to nail down the best way to
encourage more customers. Many businesses are building their own mobile apps and
there are many reasons why you should invest in a mobile app because it is a digital era.
Mobile apps are great way to reach out potential customers. It can enhance the
experience of customers by building the best mobile app. People spend a lot of time on
social media and mobile apps are the future of social interaction. Online marketing is very
important for every type of product. Business owners need to improve and develop the
marketing process by using social media, digital media, especially phones. It is very
necessary every day as well as mobile applications that support the marketing process to
increase the convenience and comfort. Speed to market and communicate between
customers and business owners. Therefore, the researcher has recognized the importance
of restaurants and mobile applications at present and seeks the ways to create a
restaurant reservation application of the Stars restaurant. In order to publicize the Stars
restaurant and increase the convenience, and satisfaction of the customers.

1

Chairman of Tourism and Hospitality Innovation Master Degree Program, Faculty of Liberal Arts,
Ubon Ratchathni University and Fuangfar Vitojit
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Stars restaurant is a part of the Inn at Perry Cabin by Belmond, Maryland, USA.
From the results of study is Inn at Perry Cabin by Belmond has website, but it’s quite hard
to find a real website of the hotel because when you find a word that “Inn at Perry Cabin
by Belmond”. It will show a lot of results from other agencies. The Inn at Perry Cabin
website which the customers can book rooms, but they cannot book any tables in the
Stars restaurant. The author has seen these problems of the Stars restaurant of Inn at
Perry Cabin By Belmond, USA. Therefore, I have paid attention and found ways to create
a restaurant reservations of the Stars restaurant. Bringing the technology that we use in
our daily lives to create this project. In order to increase conveniences for customers,
impress customers and come back to the restaurant continuously. The most important
thing of this project is the Stars restaurant can overcome the other restaurants in the
United States.
Keywords : Promotion, Campaign, Reservation, System
(2) Objective of the study
1. To study the services of the Stars Restaurant of Inn At Perry Cabin, Maryland,
USA
2. To study the mobile applications to create a restaurant reservation system
catering of Stars restaurant of Inn At Perry Cabin By Belmond, Maryland, USA

629

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

3. To study the user satisfaction of a restaurant reservation system on mobile
applications of Stars restaurant of Inn At Perry Cabin By Belmond, Maryland, USA
(3) Duration of Project
This project started from 22 June to 22 December 2018, 6 months
(4) Scope of the study
This project focuses on application program so that it can be create as an
application for reservations of Stars restaurant of Inn At Perry Cabin By Belmond, Maryland,
The United State of America. It also includes an evaluation of the customer satisfaction
that used a restaurant reservation system. The place where the researcher studied Inn At
Perry Cabin, Maryland, United State.
(5) Expected Results from this project
1. The stakeholders recognized the services of Stars restaurant and took them to
design a restaurant reservation system.
2. Customers felt impressed with a restaurant reservation system catering for
guests of Stars restaurant of Inn At Perry Cabin By Belmond, Maryland, USA.
3. The restaurant could use this project for improvement its services in the future.
(6) Methodology
6.1 Population and Sampling
The population of this study was the customers of Star Restaurant of Inn At
Perry Cabin, Maryland, USA who comes to use a service in the restaurant between 06.00
p.m.-09.00 p.m. in 6 months, 6,023 people, and the population from employees in the
Star restaurant.
The researcher selected the sampling. The method of selecting was purposive
sampling. The sample was customers of Star Restaurant of Inn At Perry Cabin, Maryland,
USA, who comes to use a service in the restaurant between 06.00 p.m.-09.00 p.m. and
who are the guest of the hotel in 6 months, 35 people. Stars Restaurant’s staffs of Inn At
Perry Cabin who have worked more than 1 year, 10 people and restaurant managers about
5 people. Altogether were 50 samples.
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6.2 Instrument and Testing
6.2.1 Tools used for questionnaire
The tools used to generate the user satisfaction questionnaire are
Part 1 : General information of the respondents. For example, what is
your gender?
Part 2 : Characteristics and objectives of travel of respondents. For example,
have you ever been to Star's restaurant?
Part 3 : Satisfaction with the application of Stars Restaurant
*- Information of the application
*- Application Design and Formatting
*- The benefits of the application.
6.2.2 The tools used to design a restaurant reservation system or mobile
application is Appstylo.
Appstylo is an online app builder. Being a Saas on the cloud, design and
build mobile application all with a web browser. The platform supports creation the native
app for IOS, android, windows and mobile web site. By dragging and dropping the UI
elements, anyone even without coding skills can build the magical apps in minutes.
6.2.3 Application analysis and design
Design a reservation restaurant system of the Inn at Perry Cabin,
Maryland, USA. The analysis and design of this application in order to meet the needs of
users by the classification of each menu, including breakfast menu, lunch menu, dinner
menu. It also includes a dessert menu and a poolside menu. The menus will show prices
and food ingredients because some customers have food allergies. Therefore the menus
must show the ingredients of each food to make sure that customers can order those
foods to eat and not harm.
The important thing customers can know the menu in advance.
Customers do not have to go to the restaurant to see the menu before deciding to book
a table. The application can also provide customers to book the table or the customer
can directly call the restaurant. This will add convenience and fast to the customer.
6.3 Tools used to store data
The research instruments were a questionnaire for user a Star Restaurant
mobile application.
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Criteria for Satisfaction: Level 5 refers to very satisfied. Level 4 refers to very
good. Level 3 refers to OK. Level 2 refers to dissatisfied. Level 1 refers to very dissatisfied.
The mean of satisfaction is as follows. Average 4.51 - 5.00 means very satisfied.
Average 3.51-4.50 means very good. Average 2.51-3.50 means OK. Average 1.51-2.50 mean
dissatisfied. Average 1.00-1.50 means very dissatisfied.
6.4 Tool testing
After creating the application, the researcher has tested the use of the
application by myself first. After that, I brought the application to the project consultant,
Miss Carla Ibarra and Mr. Miguel Herrera, manager of Star's restaurant, as well as Miss
Khampha YingKhong, and Mr. Phornchai Suksirisopon, Tourism Advisors of Faculty of
Liberal Arts of Ubon Ratchathani University, to check, comments and providing advice on
how to improve the application Including the questionnaire for user satisfaction with the
application.
6.5 Collecting Data
Data Collection Start by studying the importance of mobile application.
Therefore analyzed and adapted to Star Restaurant's application. After that, the design of
the application is suitable for Stars Restaurant and brought the application to consult with
the manager so that they could recommend making the application better. After that,
update the application and let the manager check again. In order to check accuracy and
then later test this application with the restaurant staff first and bring this app to
experiment with guests in the restaurant.
Data gathering Researchers plan to collect data by myself through the
cooperation of the guests, Food and Beverage employee, and Food and Beverage
Supervisor at Inn at Perry Cabin in Maryland, USA, from September, 01, 2018 to October,
31, 2018, totally 2 months. Data collection the details are as follows
Step 1: Distribute the questionnaire to the guest who has the Star Restaurant
Reservation Application, 35 sets, 10 sets for food and beverage employees, and 5 sets for
food and beverage managers at Inn at Perry Cabin in Maryland, USA.
Step 2: Check the questionnaire that has been answered as completely as we
designed.
Step 3: Collect questionnaires and analyze data
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6.6 Analysis and conversion of research results
Quantitative method is by allowing users to evaluate the quality of the
application. Population is customers who come to use the Stars restaurant from July to
December, 6,023 people. Sampling is probability sampling. Therefore, the researcher
therefore randomly selected a specific model which is a sample selection to meet the
following criteria
1. People who come to use the Star restaurant between 06.00 pm-09.00 pm,
which is the time when Star's restaurant is open for dinner.
2. Being a person who uses the Jane restaurant and is a guest in the Inn At
Perry Cabin, Maryland, USA.
And collecting data from the staff of Star's restaurant, 10 people, with criteria
for selection of the staff of Star's Restaurant and working at the Stars restaurant for 1 year
or more. Finally, the researcher has collecting data from the restaurant manager of Star's
restaurant, 5 people
(7) Summary of Results
( 7 .1) The services of The Stars Restaurant of Inn At Perry Cabin, Maryland,
USA
The Stars Restaurant of Inn At Perry Cabin Is a restaurant that serves breakfast,
lunch, afternoon tea and dinner. Open from 06.00 AM. - 09.00 PM. every day. There are
totally 100 tables for services . If customers are interested in coming to the restaurant can
call to book or walk in to make reservations at the front of the restaurant.
(7.2 ) The process of designing the reservation application of the Stars
Restaurant
From website design and production, it was found that the process of designing
and creating applications For Stars restaurant There are 6 steps for the operation, namely
1) Determination of objectives. To create applications and promote Star's
restaurant
2) Targeting groups is a group of customers who come to use the Star restaurant
between 06.00 p.m. - 09.00 p.m. and the guests of Inn At Perry Cabin, Maryland, USA, 35
people. Also, the employee in Food and Beverage of Star restaurant including staffs who
have worked more than 1 year, 10 people, and the restaurant manager of Star restaurant,
5 people.
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3) The design of the reservation application of Star's restaurant. Researchers have
designed applications that are easy to use which has a button showing the commands
displayed on the page of the application that is clear which consists of a menu button,
dessert, reservation and contact us which users can access various information just by
clicking on the information button
4) After the completion of the application of Star's restaurant, then the researcher
tested the application first. After that, the researcher brought it to the project consultant,
Miss Carla Ibarra and Mr. Miguel Herrera, manager of Star's restaurant, as well as Miss
Khampha YingKhong and Mr. Phornchai Suksirisopon, Tourism Advisor of Faculty of Liberal
Arts of Ubon Ratchathani University, to test the application, and this application whether
satisfied or not and which parts should be improved or developed.
5) Improving a restaurant reservation system catering. After testing the application
The researcher then introduced advice from the project consultant. To make
improvements and develop applications, in order to the application will be better
features, and have tested the application again. The result shows that the application
have appropriate features, and are ready to be brought to customers of the restaurant,
Star restaurant has tried it.
6) Testing the application with a sampling. After developing and improving, then
the researcher introduced the application of the Stars Restaurant reservation to the
sample population, including customers of Star restaurant, the employee in Food and
Beverage of Star restaurant including staffs and the restaurant manager of Star restaurant
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Start
Access into the application
Choose the Menu or Dessert
The application displays
information.

Choose a reservation

Choose contact us if you have any
questions or do you want to a reservation

The End
Figure 1 : How to work of this application
Image 1 : Home of the application
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Image 2 : If you choose a menu, the application will show you like this

Image 3 : If you are interested in breakfast menu, the program will show you all the
breakfast menu include prices and food ingredients.
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Image 4 : If you are interested in dessert menu, the program will show you all the
dessert menu include prices and dessert ingredients for you.

Image 5 : If you want to reservation you can choose at Reservation and then the
program will show you the ways that you can reservation include by call or e-mail.

637

รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
THE 6TH ENGAGEMENT THAILAND ANNUAL CONFERENCE 2019
“พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

Image 6 : If you want to reservation by call direct to the Stars Restaurant you can
choose at call.

Image 7 : If you want to reservation by e-mail you can choose at e-mail.

Image 8 : If you have any questions you can choose at contact us and then you will
know a way that you can contact us.
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(7.3) Mobile Application recreating result
Design a reservation restaurant system of the Inn at Perry Cabin. The analysis
and design of this application in order to meet the needs of users by the classification of
each menu, including breakfast menu, lunch menu, dinner menu. It also includes a dessert
menu and a poolside menu. The menus will show prices and food ingredients because
some customers have food allergies. Therefore the menus must show the ingredients of
each food to make sure that customers can order those foods to eat and not harm.
The important thing customers can know the menu in advance. Customers
do not have to go to the restaurant to see the menu before deciding to book a table.
The application can also provide customers to book the table or the customer can directly
call the restaurant. This will add convenience and fast to the customer.
The application development of Stars Restaurant different from another
application because the Stars restaurant application can show a menu offers the prices
and ingredients of each menu item. Customers can also book a table online or call a table
directly to the restaurant. Customers can also share the application or menu to family or
friends.
(7.4) Satisfaction of users of the Stars Restaurant application
Most respondents were female, aged between 46-55 years. From the total
of 50 satisfied respondents, satisfaction with Star Restaurant application is “very good”
From the classification, it was found that the application design and formatting was the
highest because the application is beautiful, attractive and easy to use. Follow by the
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satisfaction rating of the benefits of the application and the information of the application,
respectively. The reason that the information of the application is the least satisfied, as
some food menus may change a composition of the food or there may be a price change.
For example, there may be an increase or decrease in the price of the weekend or
holidays.
The survey found that most of the clients were female. The average age is
36-45 years. The results showed that satisfaction with using Star Restaurant application
was very good. The mean was 4.35 and standard deviation was 0.75. The highest
satisfaction was found in application design and formatting was 4.48. The benefit of the
application was 4.39 and the information of the application was 4.17, respectively.
(8) Discussion and Recommendations
(8.1) Mobile Application
From the design of applications, it was found that the process of designing
and creating the Stars restaurant reservation application, Inn At Perry Cabin, Maryland,
USA. There are 10 steps in the operation process include
1) A great imagination leads to a great app
2) Identify
3) Design your app
4) Identify approach to develop the app - native, web or hybrid
5) Develop a prototype.
6) Integrate an appropriate analytics tool.
7) Identify beta-testers. Listen to their feedback and integrate relevant ones.
8) Release / deploy the app
9) Capture the metrics
10) Upgrade your app with improvements and new features.
But it conflicts with the research of Kannika Horhum (2013) who have studied
the about mobile application for traveling Thailand national park. Found that there are
4 steps to create applications: Planning, Design, Content writing and Publish. In this regard,
the research has used the 7 steps of the operation process because they want to separate
the issues clearly for more convenience and understanding.
(8.2) Satisfaction of users of the Star Restaurant application
According to studies, it has been found that most of the surveyed hotels
have engaged with mobile marketing and mobile applications by providing hotel websites
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in mobile version which are specially designed and optimized for internet enabled mobile
devices display. In addition, hotels have also provided special offers and promotion to
mobile device users and have offered hotel applications for Smartphone and tablet users.
The use of mobile applications for hotels marketing communications is effective for almost
every hotel Mobile applications act as an efficient PR tool, build brand awareness, build
positive image, improve user experience, enhance customer relationship and are creasing
important as a revenue generating channel. As mentioned above which this project is
similar to the hotel booking application that helps increase convenience and speed for
customers.
(8.3) Suggestions for using the application
1. Stars restaurant reservation applications can work through the Internet
network Therefore, users can access to online information anytime 24 hours.
2. This application, the researcher offers food menus with prices and food
components, so users can order food menus in advance while making reservations with a
notification of when to arrive at the restaurant.
(8.4) Suggestions from research results
1. Inn At Perry Cabin, Maryland, USA should have training for the hotel staffs.
For employees know and understand the application including the use of applications
especially the front staff of the hotel. That must meet with the guests as the first part
since the guests walk in. In order for the employee to be able to recommend Star's
restaurant reservation application and is also promoting the Star restaurant and hotel.
2. Inn At Perry Cabin, Maryland, USA should continue to develop applications
from just booking a restaurant of Stars restaurant to can develop applications to be able
to book hotel rooms as well.
3. Stars restaurant application should have updated information of the
restaurant every month. To always keep new information.
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