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 สุเมธ  ท่านเจริญ

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ ี(มจธ.) ได้สนบัสนนุ 

ทางวิชาการให้กับมูลนิธิโครงการหลวงตั้งแต่ปลายปี 2542 โดยเน้น

การใช้ความรู้ด้านวิศวกรรรมศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อ

สนับสนุนระบบเกษตรบนพื้นที่สูง (3E for A : Engineering, Energy 

and Environment for Agriculture ) นอกจากนี ้มจธ. มคีวามรูแ้ละ

ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรม เทคโนโลยีพลังงาน และ

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จากการบูรณาการเทคโนโลยีทั้งสามกับ       

ระบบเกษตรมากว่า 20 ปี ในการบริหารและสนับสนุนงานโรงงาน

หลวงอาหารส�าเร็จรูปตั้งแต่ปี พ.ศ 2525

 มจธ. ได้ก�าหนดยทุธศาสตร์วศิวกรรม พลังงานและสิง่แวดล้อม 

6 ยทุธศาสตร์ เพ่ือสนบัสนนุมลูนธิโิครงการหลวงตามแนวการประยกุต์

และพฒันาเทคโนโลยเีพือ่เสรมิสร้างภาพลกัษณ์ “Clean and Green” 

ของกิจกรรมและผลผลิตมูลนิธิโครงการหลวง ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 

ได้แก่ 1) การสร้างเทคโนโลยี Clean and Green ส�าหรับการผลิต 

ของสถานีและการเกษตร 2) การสังเคราะห์เทคโนโลยีเฉพาะ 

เพื่อการเกษตรบนที่สูงโดยบูรณาการวิศวกรรมและการผลิตทาง 

การเกษตร 3) การใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพและ 

ผลิตภาพของการเกษตรบนพื้นที่สูง 4) การเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

เชิงวิศวกรรมของบุคลากรมูลนิธิและเชิงระบบของสถานี 5) การ 

ระดมสรรพก�าลังเครือข่ายการพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยี 

วิศวกรรมเพื่อการเกษตรบนที่สูง และ 6) การสร้างความตระหนัก 

เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรน�้า และดิน

สร้างเทคโนโลยี
Clean and Green

ส�าหรับการผลิต
ของสถานีและเกษตรกร

สร้างความตะหนัก
เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน
ทรัพยากรน�้า และดิน

ระดมสรรพก�าลังเครือข่าย
การพัฒนาและประยุกต์

เทคโนโลยีวิศวกรรม
เพื่อการเกษตรบนที่ราบสูง

เสริมความเข้มแข็ง
เชิงวิศวกรรมของบุคลากร

มูลนิธิ และเชิงระบบของสถานี

ใช้เทคโลโลยีวิศวกรรม
เพื่อเพิ่มคุณภาพและผลิคภาพ
ของการเกษตรบนที่ราบสูง

สิ่งแวดล้อม

มูลนิธิ
โครงการหลวง

พลังงาน วิศวกรรม

สังเคราะห์เทคโนโลยีเฉพาะ
เพื่อการเกษตรบนที่สูง 

โดยบูรณาการวิศวกรรมและ
การผลิตทางการเกษตร

โปรแกรมวิศวกรรม พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับยุทธศาสตร์มูลนิธิโครงการหลวงยุทธศาสตร์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง

กับโครงการหลวง

ด้านการพัฒนา
และส่งเสริม

อาชีพ

ด้านการฟื้นฟู
และอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

ด้านการปรับปรุง
ปัจจัยพื้นฐาน

ด้านการพัฒนา
สังคม

และชุมชน

ด้านการป้องกัน
และปราบปราม

ยาเสพติด

ด้านการตลาด
และการขนส่ง

ด้านบริหาร
จัดการ

มูลนิธิ
โครงการหลวง

ฝึกอบรมเยาวชน
และผู้น�าชุมชนด้านเทคโนโลยี

- แผนแม่บทการใช้พื้นที่ วิศวกรรมและ 
 สิ่งแวดล้อมของสถานี
- การสร้างความสามารถทางวิศวกรรม 
 ให้บุคลากรมูลนิธิ
- การใช้พลังงานหมุนเวียน
- การอนุรักษ์พลังงาน
- แผนแม่บทการใช้เทคโนโลยขีองชุมชน

- การอนุรักษ์การใช้น�้าเพื่อการเกษตร
- ระบบจัดน�้า ระบบจัดการขยะและของเสีย
 ของสถานีและของชุมชน

- เครื่องจักรเพื่อการแปรรูป
- เครื่องจักรกลและระบบอัตโนมัติในแปลง 
 เพาะปลูกและโรงเรือน
- เทคโนโลยโีรงเรอืนเพือ่การปลกูพชืในสภาพ
 ควบคุมสภาวะแวดล้อม

- ระบบบรหิารข้อมลูสารสนเทศเพือ่งานวศิวกรรมและบ�ารงุรกัษาทวผีล
- การเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพ

- ระบบห้องเย็นเก็บรักษาผลผลิต
- ระบบลอจิสติกส์ของผลผลิตจากเกษตรกร
 ผ่านสถานีและสู่ตลาด
- ระบบลอจิสติกส์ของปัจจัยการผลิต
 จากผู้จัดจ�าหน่ายสู่เกษตรกร

ฝึกและสร้างอาชีพ
ที่ใช้เทคโนโลยีให้กับเยาวชน

มูลนิธิ
โครงการหลวง
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 กรณีตวัอย่างของการด�าเนินงานภายใต ้ยุทธศาสตร์วิศวกรรม 

พลงังานและสิง่แวดล้อมเพือ่สนบัสนนุงานมลูนธิโิครงการหลวง ได้แก่'

1)	 การระดมสรรพก�าลังเครือข่ายการพัฒนาและประยุกต์เทคโนโลยี	 

	 วิศวกรรมเพื่อการเกษตรบนที่สูง

 มจธ. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาใน

ฐานะสถาบันอุดมศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (ว และ ท)  

ในพืน้ที ่ในการด�าเนนิแผนงาน 3E for A ภายใต้ แนวคิดการพัฒนาโจทย์

ที่มีคุณค่าและความหมายต่อชุมชนเป้าหมายในพื้นท่ีมูลนิธิฯ ซึ่งเป็น

งานวชิาการของอาจารย์ นกัวจิยั และบรูณาการกบัการเรยีนการสอน  

เพือ่ประโยชน์ร่วมกนั เช่น การเสรมิความเข้มแขง็มลูนธิฯิ ด้าน ว และ ท 

การตอบโจทย์เฉพาะเรือ่งให้กบัโครงการหลวงและชมุชนโดยตรง การ

เชือ่มโยง และพฒันาเครอืข่ายความร่วมมอื องค์กร บคุลากร การปรบั

แต่งองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความเชื่อ และวัฒนธรรมของ

ชุมชน ซ่ึงส่งผลต่อการบ่มเพาะ หล่อหลอม ขดัเกลา พฒันาทศันคติ 

ตอบแทนสงัคมให้กบัอาจารย์ นกัวจัิย  นกัศกึษา ในมหาวิทยาลยั

 มจธ.  จดัโครงการค่ายทักษะวชิาชีพวทิยาศาสตร์และวศิวกรรม

ข้ึน เพื่อฝึกฝนและพัฒนาทักษะในการท�างานของนักศึกษาจาก 

โจทย์วิจัยในพื้นที่จริง นักศึกษาต้องศึกษาและวางแผนการปฏิบัติงาน

ด้วยตนเองโดยมีนักวิจัยพี่เลี้ยง เป็นอาจารย์เอื้อ (Facilitator) ดูแล 

ให้เกิดการเรียนรู้และสามารถแก้ปัญหาได้โดยนักศึกษาเอง โดยใน

ระหว่างปี 2545 - 2557  มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 500 คน ท�าโจทย์ใน 

ศนูย์ฯ จ�านวนปีละกว่า 20 เรือ่ง ซึง่ผลงานเหล่านีถ้กูน�าไปใช้ประโยชน์

ต่อยอดในงานของมูลนิธิโครงการหลวง

2)	 วศิวกรรมระบบการจดัการ

 การสร้างความสามารถให้กับเจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารของโรง 

คัดบรรจุในศูนย์ฯ แม่แฮ ในการจัดท�าบัญชีต้นทุนสิ่งแวดล้อม (EMA : 

Environmental Management Accounting) เพื่อให้สามารถ

วิเคราะห์ต้นทุนของกระบวนการผลิต แยกตามกิจกรรมย่อยและ 

ของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการผลิตภายในโรงคัดบรรจุ น�าไปสู่การ

ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (KAIZEN) จากการท�างานและเก็บข้อมูล

ตลอด 4 ปี พบว่า มีกิจกรรมลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต และ

การจัดการวัตถุดิบคุณภาพดีตั้งแต่ต้นทาง ส่งผลให้มีก�าไรเพิ่มขึ้น 

จาก 0.75 ล้านในปี 2553 เป็น 10 ล้านบาทในปี 2557 และมีของเสีย

ลดลงจาก 28% เหลือเพียง 10% 

 เงื่อนไขส�าคัญของความส�าเร็จคือ การก�าหนดให้เป็นนโยบาย

ของศูนย์ฯ มีการมอบหมายภารกิจให้กับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและ 

มีระบบการประเมินความสามารถของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบภายใต้

แนวคิดการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการสูญเสีย

3)	 การสงัเคราะห์เทคโนโลยเีฉพาะเพือ่การเกษตรบนทีส่งูโดยบรูณาการ 

	 วศิวกรรมและการผลติทางการเกษตร	:	ระบบเย็นเร็ว	(Pre	-	cooling)		

 มูลนิธิโครงการหลวง ส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขาปลูกผักทดแทน

การปลูกฝิ่น ปริมาณผลผลิต ประมาณ 6,500 ตัน/ปี เป็นมูลค่ารับซื้อ

จากเกษตรกรกว่า 107 ล้านบาท/ปี และมักประสบปัญหาความเสีย

หาย คิดเป็นปริมาณเกือบ 50%  มจธ. ได้ออกแบบจัดสร้างระบบลด

อณุหภมูผัิกอย่างรวดเรว็ (Pre - cooling system) ซึง่ระบบทีอ่อกแบบ

สามารถรองรบัผลผลิตได้บางส่วนประมาณ 1,500 ตนั/ปี คดิเป็นมลูค่า 

24.6 ล้านบาท/ปี

 มจธ. ได้ออกแบบสร้างระบบเยน็เรว็ให้กบัมลูนธิโิครงการหลวง

ตั้งแต่ปี 2545 การศึกษาเบื้องต้นแสดงว่า ระบบสามารถลดการ 

สูญเสียจากเดิมเหลือน้อยกว่า 10% แต่เน่ืองจากเป็นเทคนิคใหม่ 

จึงต้องการองค์ความรู้ด้านการจัดการ จึงได้ศึกษาการจัดการระบบ 

เย็นเร็วในระดับห้องปฏิบัติการ เพื่อลดเวลา ลดพลังงาน ขณะที่ยังคง

คณุภาพความสดของผลผลติทีม่คีวามหลากหลาย โดยการลดอุณหภมูิ

สุดท้ายลงเหลือ 10, 8, 6 และ 4 องศาเซลเซียส ตามล�าดับ จากนั้น

เกบ็ในห้องอณุหภูม ิ4 องศาเซลเซยีส พบว่าคุณภาพโดยรวมไม่ต่างกนั 

แต่จะสูญเสียน�้าหนักเพิ่มขึ้น 1 - 2.5 % โดยลดเวลาในระบบเย็นเร็ว

ได้ 1 - 2 ชม./รอบ จากการทดลองดงักล่าวสามารถเพิม่ก�าลงัการผลติ

ได้มากที่สุดถึง 2 เท่า ดังนั้นในกรณีที่ปริมาณผักสูงกว่าก�าลังการผลิต 

จึงสามารถใช้ผลการวิจัยนี้ตัดสินและก�าหนดระดับอุณหภูมิสุดท้าย 

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การผลิตได้ ผลการศึกษาดังกล่าวเป็น

แนวทางในการสนับสนุนความสามารถในการจัดการของศูนย ์

พัฒนาโครงการหลวงทั้ง 7 ศูนย์ฯ และได้ท�าการออกแบบปรับปรุง 

โรงคัดบรรจุทั้ง 7 ศูนย์ฯ เพื่อรองรับมาตรฐานการจัดการตามหลัก

สุขาภิบาล (GMP)
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 การบรกิารวชิาการแก่ชมุชนเป็นพนัธกจิหนึง่ของมหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ที่มุ่งเน้นการยกระดับการให้บริการวิชาการ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ส่งเสริมการศึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีไป          
สูท้่องถิน่และชมุชน ด้วยการบรูณาการความรูข้องคณาจารย์ บคุลากร 
และนิสิต เพื่อให้การบริการวิชาการในพื้นท่ีเป้าหมาย โดยมอบให้   
ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชนท�าหน้าท่ีประสานงานเพื่อด�าเนินงานใน
พื้นที่เป้าหมาย คือ จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่ 
ปี 2556 เป็นต้นมา

 การสร้างเครอืข่ายความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอกทีป่ระสบ
ความส�าเร็จอย่างมาก ได้แก่ โครงการสร้างดัชนีความสุขมวลรวม     
โดยร่วมมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) มูลนิธิหัวใจอาสา 
ศูนย์คุณธรรม ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กองทุนเวลา
เพื่อสังคม และองค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต.) โดยการจัดท�าดัชนี
ความสขุมวลรวมในท้องถิน่ทีต่�าบลหนองหมากฝ้าย อ�าเภอวฒันานคร 
จงัหวดัสระแก้ว และต�าบลหนองแสง อ�าเภอปากพล ีจงัหวดันครนายก 
มีตัวแทนทุกหน่วยงานลงพื้นที่ร่วมกับตัวแทนชุมชน ทุกกลุ่ม ประชุม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กับการท�างานร่วม

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รศ.ดร.ชาญวิทย์  เทียมบุญประเสริฐ

ร่วมกัน มีการก�าหนดปฎิทินชุมชน ศึกษาของดีในชุมชน ค้นหา
ธรรมนูญชุมชน โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างอาจารย์ บุคลากร 
นิสิต มศว และตัวแทนชาวบ้าน ผลจากการศึกษาท�าให้ ชุมชนมีความ
สามัคคี เข้มแข็งขึ้น ได้รวบรวมของดีของชุมชน ได้ฟื้นฟูประเพณี
วัฒนธรรม ได้แนวทางการพัฒนาชุมชนและก�าหนดขึ้นเป็นธรรมนูญ
ชมุชน เพือ่จัดท�าเป็นตวัชีว้ดัดชันคีวามสขุมวลรวมของชมุชนและได้มี
การต่อยอด ขยายวิธีการจัดการความรู้เป็นแบบอย่างไปยังต�าบล 
อื่นๆ ต่อไป

 นอกจากนี้ คณะสังคมศาสตร์ โดยภาควิชาบริหารธุรกิจ ยังได้
ร่วมมือกับส�านักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.)  
และมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ จัดท�าหลักสูตรผู้ประกอบการทางสังคม  
มทีัง้หลกัสตูรระยะสัน้ 3 เดือน 8 เดอืน และ 12 เดอืน และพฒันาเป็น
หลักสูตรบริหารธุรกิจเพื่อสังคมต่อไป ส�าหรับกิจการเพื่อสังคม 
ที่ก�าลังด�าเนินการอยู่ โดยความร่วมมือกับ สกส. และชุมชนในต�าบล
ทรายมูล เพื่อลดการใช้สารเคมี โดยการผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์  
เพื่อออกจ�าหน่ายในนามข้าวต้นน�้า ในปัจจุบัน

กับเครือข่ายภายนอก
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 ส่วนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่จิตอาสา เพื่อรับใช้สังคมนั้น 
ตวัจกัรส�าคญัทีใ่ช้ในการขบัเคลือ่น คอื ทรพัยากรมนษุย์ เพราะในการ
ขับเคลื่อนชุมชนนั้น คน ต้องมีแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากต้องเสียสละเวลา และความสบายในการช่วยเหลือผู้อื่น  
การสร้างแรงบนัดาลใจในการปฏิบตังิานจงึเป็นสิง่ส�าคัญ ไม่ใช่เพยีงแต่
ผู้ปฏิบัติเท่านั้น ผู้รับการบริการเองก็มีความจ�าเป็นในการสร้างแรง
บนัดาลใจด้วย เพราะชาวบ้านหรอืชุมชนต้องร่วมกนัขบัเคลือ่นพฒันา
พื้นที่ของตนเอง ให้เกิดความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึง
จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจ เพื่องานรับใช้สังคม ดังนี้ 

 1) โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจนิสิต สู ่เส้นทางสร้าง 
แรงบันดาลใจ ส�าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นิสิตเกิดแรงบันดาลใจใน 
การท�างานรบัใช้สงัคม จ�านวนทัง้สิน้ 7 รุน่ มนีสิติเข้าร่วมโครงการด้วย 
ความสมัครใจจ�านวนไม่น้อยกว่า 1,000 คน จากการด�าเนินงาน 
พบว่านิสิตที่เข้าร่วมเกิดแรงบันดาลใจ และมีจิตอาสาต้องการท�างาน
รับใช้สังคมมากกว่าร้อยละ 98

 3) โครงการสร้างแรงบันดาลใจศกึษาดงูานเศรษฐกจิพอเพยีง 
ส�าหรับชาวบ้านและชุมชนในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดนครนายกและ
จงัหวดัสระแก้ว ผลการด�าเนนิงานท�าให้ทราบปัญหาและข้อเสนอแนะ
เชิงลึกในพื้นที่ มีการวางแผนและสร้างแนวทางการพัฒนาร่วมกัน  
เกิดโครงการใหม่ที่สามารถน�าไปสร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้แก่ชุมชน

 2) โครงการสร้างแรงบนัดาลใจส�าหรบัผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน 
โดยประกอบไปด้วยหลายกิจกรรม เช่น การไปศึกษาดูงานมูลนิธิฉือจี้ 
ต้นแบบการด�าเนินงานด้านจิตอาสา การไปศึกษาดูงานแรงบันดาลใจ
ผู้ปฏิบัติงานที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นต้น จากการ
ด�าเนินงานท�าให้เกิดหัวหน้าโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนใหม่  
น�าความรู้มาต่อยอดในการไปพัฒนาชุมชนและสังคมต่อไป

 ในปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินงานในด้านการ 
บริการวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องกิจการ 
เพื่อสังคม โดยขยายเครือข่ายความร่วมมือจากภายในสถาบัน
อุดมศึกษา ออกไปสู ่องค์กรภายนอก เพื่อช่วยให้สังคมสามารถ 
ขับเคล่ือนและแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน โมเดลต้นแบบในการ 
ด�าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม รวมถึงสนับสนุนให้ 
เกิดการบูรณาการกับหลักสูตรการเรียนการสอน และการวิจัยให้ 
มีเพิ่มขึ้น และจะพัฒนาบุคลากร นิสิต ให้เกิดจิตอาสา เพื่อน�าไปสู่
มหาวิทยาลัยรับใช้สังคมต่อไป
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คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา

บทบาทพันธกิจสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยทักษิณกับสังคม
(TSU-Social Engagement)

 มหาวิทยาลัยทักษิณ มีวิวัฒนาการมาจาก “วิทยาลัยวิชาการ
ศกึษา สงขลา” ตัง้แต่ปี 2511 ต่อมาได้รบัการยกฐานะเป็นมหาวทิยาลยั
สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในชื่อ “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สงขลา” และเปลีย่นชือ่เป็น“มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ภาคใต้” 
เนื่องจากเขตปฏิบัติงานมีพื้นท่ีท้ังในจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง 
และยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยทักษิณ” 
ตั้งแต่ปี 2539 และได้เปลี่ยนสถานะเป็นหน่วยงานในก�ากับของรัฐ
ตั้งแต่ปี 2551 มีปรัชญาของสถาบัน คือ “ปัญญา จริยธรรม น�าการ
พฒันา” และมปีณธิานร่วมกนัคอื “การเป็นมหาวทิยาลยัรบัใช้สงัคม” 
ในกรณีการด�าเนินการด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 
(Engagement Thailand, EnT) ทางมหาวิทยาลัยได้มอบนโยบาย
ให้ทุกส่วนงานวิชาการท�างานด้านวิชาการรับใช้สังคมในทุกศาสตร ์
และก�าหนดพื้นที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนในลักษณะ “หน่ึงคณะหนึ่ง
ชุมชน” ส่วนในระดับมหาวิทยาลัยให้เน้นการพัฒนาพื้นท่ีตั้งของ 

แต่ละวิทยาเขตเป็นหลัก มหาวิทยาลัยทักษิณมีการด�าเนินกิจกรรม

วิชาการรับใช้สังคมที่มีความร่วมมือกับองค์กร สมาคมหรือหน่วยงาน

ที่ไม่เป็นภาครัฐ มากมาย จะขอยกตัวอย่างงานที่ได้ด�าเนินการมา 

อย่างโดดเด่น 2 โครงการ

 1. โครงการท�างานร่วมกับชุมชนตะโหมดและชุมชนดอน

ประดู่จังหวัดพัทลุง โดยสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษา 

แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ (มีชื่อย่อว่า ICOFIS) ซึ่งเป็น 

หน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นช่องทางให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางเพาะบ่ม

ปัญญา จริยธรรม น�าการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยกระบวนการ

จัดการให้มีวิชาศึกษาทั่วไป (คือ รายวิชาวิถีชุมชนท้องถ่ิน) โดยน�า

นิสิตไปร่วมเรียนรู้กับชาวบ้านและร่วมพัฒนากระบวนการท�างาน 

ในชุมชนโดยใช้หลักการร่วมคิดร่วมท�า ท�าให้ทั้งนิสิตและชุมชนได้

มีการสร้างความผูกพันและเข้าใจบทบาทที่ถูกต้องซ่ึงกันและกัน 
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ท่ีผ่านมา ICOFIS ได้ลงนามความร่วมมือกับองค์การปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาลดอนประดู่ อ�าเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 

มลูนธิริากแก้ว และปตท.สผ. เป็นต้น ในการน�านสิติลงชมุชนเพือ่เรยีน

รูแ้ละท�ากจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชมุชน เช่น การสร้างฝายกนัน�า้ใน

พื้นที่ต�าบลตะโหมดช่วยส่งเสริมการเกิดเป็นธนาคารน�้าในพื้นที่มีการ

รณรงค์แนวคิดปลูกป่าไม้ร่วมกับสวนยางพารา ภายใต้ชื่อ “โครงการ 

ท�าสวนยางเพิ่มป่ารักษ์น�้า” และสร้างความเจริญด้านอาชีพและ

ความเป็นอยู่ของชุมชน อาทิเช่น การมีส่วนร่วมส่งเสริมให้ชุมชน 

ตะโหมดท�าการเพาะปลูกข้าวอินทรีย์โดยให้นิสิตเข้าไปมีส่วนร่วมใน

กระบวนการตั้งแต่ปลูก ดูแล เก็บเกี่ยวและช่วยส่งเสริมการขายให้

กับชุมชนท�าให้เกิดรายได้เพิ่มข้ึนอีกด้วย ผลกระทบด้านบวกท่ีเกิด

ขึ้นที่เห็นเด่นชัด คือ การที่นิสิตรู้จักและผูกพันกับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม

ของตนเอง มีส่วนร่วมมือพัฒนาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

 2. โครงการบูรณาการงานวิชาการกับงานพัฒนาชุมชน

ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท่ีได้ลงนามความร่วมมือ 
กับองค์กรภาคี ได้แก่ มูลนิธิชุมชนไทย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
องค์การแอคชันเอดประเทศไทย ส�านักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัย และเครือข่ายชุมชนศรัทธา จัดท�าโครงการบูรณาการ
เพื่อการพัฒนาชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 
โดยมีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และขับเคลื่อน
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับวิถีและอัตลักษณ์ของ 
ชุมชนภายใต้แนวคิด “ใช้หลักศาสนา สร้างศรัทธา เพื่อพัฒนาชุมชน  
จงัหวดัชายแดนใต้ ” และใช้พลงัของชมุชนทีเ่กิดจากความร่วมมอืของ
ประชาชนกลุ่มต่างๆ ในสังคมชายแดนใต้เป็นกลไกและกระบวนการ
ขับเคลื่อน และด�าเนินงานใน 4 โครงการหลัก คือ 1) โครงการพัฒนา
เครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบูรณาการศึกษาแบบ 
ยั่งยืน เป็นการบูรณาการระบบการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับ 
อัตลักษณ์ของพื้นที่ ผ่านเครือข่ายการเรียนรู้ที่เรียกว่า “เครือข่าย
โรงเรียนตักวา” ซึ่งหมายถึง โรงเรียนท่ีมีกระบวนการจัดการเรียน
การสอนเพื่อให้เข้าสู่วิถีอิสลามโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

2) โครงการเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถชุมชน ใน
กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในกิจกรรมต่างๆ เช่น  
การออมทรัพย์ด้วยกระบวนทัศน์อิสลาม กลุ่มเยาวชน แม่บ้าน  
การจัดการทรัพยากร ฯลฯ โดยเน้นการฝึกอบรมและเสริมสร้าง
ศักยภาพแกนน�าระดับเครือข่าย ใน 2 เครือข่ายที่จัดตั้งขึ้น คือ 
“เครือข่ายชุมชนศรัทธาจังหวัดชายแดนภาคใต้” และ “เครือข่าย 
อคิวะห์เปอร์ตาเนีย่น สโตย จ.สตลู” (เครอืข่ายเกษตรกร จงัหวดัสตลู)  
3) โครงการเผยแพร่และการขับเคล่ือนนโยบาย เป็นการเผยแพร ่
องค์ความรู้สู่สาธารณะเพื่อสร้างการรับรู้ มุมมองใหม่ และทัศนคติที่
ดีของสาธารณะต่อพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
จดหมายข่าวฮาราปันกมัปง (ความหวงัทีช่มุชน) หนงัสอื เพลง วดีทีศัน์ 
เสื้อรณรงค์ การประชุมวิชาการ สมัชชาประชาชน เป็นต้น และ  
4) โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสังคม เป็นการส่งเสริมสนับสนุน
การเคล่ือนไหวภาคประชาสังคมและการเมืองภาคพลเมือง ทั้งนี้
โครงการนีม้พีืน้ทีว่จิยัและปฏิบตักิารใน 5 จงัหวดัคอืปัตตาน ีนราธวิาส 
ยะลา และสตูล รวมจ�านวน 36 อ�าเภอ 75 หมู่บ้าน 

 ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาพบว่าเกิดผลส�าเร็จหลายประการ
ที่ส�าคัญ คือ สามารถพัฒนาแนวทางการท�างานที่เหมาะสมกับบริบท
ของพื้นที่ที่สามารถน�าไปสู่การยอมรับ การสร้างความเข้าใจอันด ี
ของประชาชนในพื้นที่ ซ่ึงมีส่วนส�าคัญในกระบวนการสร้างสันติภาพ
ที่ฐานเริ่มต้นจากชุมชน และสร้างนวัตกรรมการพัฒนาที่ตั้งอยู ่
บนฐานอัตลักษณ์ชุมชนและวัฒนธรรม การพัฒนากิจกรรมใหม่ๆ  
ที่สอดคล้องกับความคาดหวังและความต้องการของชุมชน 

 จากการด�าเนินงานทั้งสองโครงการของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
ท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงส�าคัญที่ส่งผลต่อแนวคิด ทิศทางการเป็น
มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม และพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับชุมชน 
ไม่ว่าจะเป็นบทบาทมหาวทิยาลัยทกัษณิทีเ่ป็นเสมือน “สะพานเชือ่ม” 
วิชาการกับการปฏิบัติจริงในระดับชุมชน สังคม และท่ีส�าคัญคือการ
หนุนเนื่องสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในเชิง
ประเด็น พื้นที่ หรือการปรับเปล่ียนนโยบายสาธารณะ อันเกิดจาก
การท�างานร่วมกันของภาคีที่เกี่ยวข้อง บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม การ
ยอมรับซึ่งกันและกันอย่างเท่าเทียม
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 จากปรัชญา “สร ้างป ัญญาเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน”  

ถูกถ่ายทอดเป็นวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยต้นแบบแห่งภูมิภาค 

เพือ่การพฒันาท้องถิน่” มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ีตระหนกัถงึ 

ความส�าคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตาม หลักการ  4 ประการของ 

“พนัธกจิสมัพนัธ์มหาวทิยาลยักบัสงัคม” (University Engagement) 

คอื 1) ร่วมคดิร่วมท�าแบบพันธมิตรและหุน้ส่วน 2) เกดิประโยชน์ร่วมกนั 

แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 3) เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และน�าไปสู่ผลงาน

วิชาการ และ 4) เกิดผลกระทบต่อสังคมท่ีประเมินได้ โดยให้ความ

ส�าคัญกบัการแก้ปัญหาของชมุชนท้องถิน่อย่างเป็นระบบ มหาวทิยาลยั

เป็นผูส้นบัสนนุและส่งเสรมิการเรยีนรูข้องชมุชนด้วยการเช่ือมโยงองค์

ความรู้ทางวิชาการเข้ากับแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นศักยภาพของชุมชนให้

สามารถยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกชุมชน 

 จึงเป็นที่มาของโครงการความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการ 

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ส�านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส�านัก 3) 

เพื่อจัดตั้ง ศูนย์สนับสนุนวิชาการเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่า

อยู่ภาคใต้ตอนบน (ศวภ.มรส.) เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้และบุคลากร

จากภาควิชาการของมหาวิทยาลัยไปสู่ภาคปฏิบัติในชุมชนท้องถิ่น 7 

จงัหวดัภาคใต้ตอนบน ได้แก่ ชมุพร ระนอง สรุาษฎร์ธาน ีนครศรธีรรมราช 

กระบ่ี พังงา และภูเก็ต โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู ้

ของชุมชนผ่านทางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ในพื้นที่ ซึ่ง 

ท�าหน้าที่เป็น ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.) หรือ  

“แม่ข่าย” ซึ่งแต่ละแม่ข่ายจะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 

ความดูแล ซึ่งเรียกว่า “ลูกข่าย” จ�านวน 20 อปท. โดยที่ ศวภ.มรส. 

และแม่ข่ายจะช่วยส่งเสริมให้ลูกข่ายเรียนรู้วิธีการพัฒนาศักยภาพ

ชุมชนด้วยตนเอง โดยในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา ศวภ.มรส. ท�างานร่วม

กบัแม่ข่าย 5 แม่ข่าย ได้แก่ 1) เทศบาลต�าบลขนุทะเล อ�าเภอลานสกา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เทศบาลต�าบลกะปาง อ�าเภอทุ่งสง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 3) องค์การบริหารส่วนต�าบลบ่อแสน  

อ�าเภอทับปุด จังหวัดพังงา 4) องค์การบริหารส่วนต�าบลเกาะกลาง 

อ�าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 5) องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่นาง

ขาว อ�าเภอครุะบุรี จงัหวดัพงังา โดย ม ีอปท. ลูกข่ายทัง้ส้ิน 118 อปท. 

ครอบคลุมใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน 

 วิธีการส่งเสริมการเรียนรู ้ศักยภาพชุมชน ศวภ.มรส. ได ้

ด�าเนินการ 2 กิจกรรมหลักควบคู่กันคือ 

 1) การพัฒนาระบบข้อมูลต�าบล โดยการพัฒนาขีดความ

สามารถในการพัฒนาระบบข้อมูลต�าบลแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ 

เครื่องมือจากโปรแกรมฐานข้อมูล TCNAP (Thailand Community 

Network Appraisal Program) ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นโดยศูนย์วิจัย

และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) สสส.ส�านัก 3 เพื่อเป็น 

เครือ่งมอืในการส่งเสรมิการเรียนรู้และจดัการข้อมลูของต�าบลทีท่�าให้

เกิดการรับรู้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจอย่างเท่าเทียมกันและเน้น 

การมส่ีวนร่วมของคนในพืน้ท่ี เพือ่พฒันาสู ่“ต�าบลสขุภาวะ” ฐานข้อมลู 

TCNAP นี้จะเก็บข้อมูลของต�าบลโดย “นักจัดการข้อมูล” ของต�าบล

นั้นๆ ประกอบด้วยชุดข้อมูลพื้นฐานในระดับครัวเรือนและระดับ 

ชุมชน 7 ด้าน ได้แก่ ข้อมูลทุนที่แสดงศักยภาพต�าบล ข้อมูลการ 

สือ่สาร ข้อมลูด้านการดแูลสขุภาพ ข้อมูลประชากร ข้อมลูสิง่แวดล้อม 

ข้อมูลเศรษฐกิจชุมชน ข้อมูลการเมืองการปกครอง ทั้งหมดนี้จะ 

มรส. - สสส. - อปท. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 ดร.วัฒนา รัตนพรหม

พันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม                
(University Engagement)
ประโยชน์ร่วม 3 ประสาน : 
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ถูกรวบรวมเป็น Data Clearing House ของต�าบล ซึ่งสามารถน�ามา

ใช้และปรับปรุงให้ทันสมัยได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้เกิดความรู้ในการ 

จัดระบบข้อมูลต�าบลเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยเฉพาะเร่ือง เป็นการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในต�าบล ให้มีสมรรถนะในการจัดการ 

และการน�าใช้ข้อมูล (นักจัดการข้อมูล) และเกิดเครือข่ายระบบ 

ข้อมูลในระดับต�าบลที่สามารถขยายไปสู่ต�าบลอื่นๆ ให้ครอบคลุม 

ทั้งประเทศต่อไป

  2) การพัฒนาศกัยภาพการวจิยัชมุชนด้วยการวจิยัเชงิชาตพินัธุ์ 

วรรณนาแบบเร่งด่วน หรือ RECAP (Rapid Ethnographic  

Community Assessment Process) โดยพัฒนาทักษะการวิจัย 

ชุมชน เทคนิควิธีการถอดบทเรียนและการเขียนสรุปข้อมูลทุน 

ทางสังคมและศักยภาพของชุมชนแก่ “นักวิจัยชุมชน” เพื่อค้นหา

ศักยภาพและทุนทางสังคมของชุมชน ท�าให้ทราบถึงศักยภาพ 

ของชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งเป็นชุดความรู้ในระดับบุคคล ระดับ

กลุ่ม ระดับองค์กรชุมชนหรือหน่วยงาน เพื่อน�าไปสู่การแก้ปัญหา 

และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่

 ทั้งนี้ข้อมูลจากท้ัง 2 กิจกรรมหลักดังกล่าว จะถูกสังเคราะห์ 

ให้เหน็ถึง จดุอ่อน จดุแข็ง โอกาส และอปุสรรค์ ของชุมชน น�าไปสูก่าร

พัฒนาชุดโครงการ “วิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่” ซึ่งเป็นการ

ใช้ข้อมูลจากชุมชนมาท�าการวิจัยสร้างองค์ความรู้สู ่การแก้ปัญหา  

ตามข้อเท็จจริงที่ครอบคลุมรอบด้านของชุมชน โดยร่วมกับเครือข่าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

เพือ่สร้างองค์ความรูแ้ละพัฒนาระบบและกลไกการสนบัสนนุงานวจิยั

เชิงพื้นที่ (Research Mapping) สนับสนุนการสร้างองค์ความรู ้

และนวตักรรมทีเ่หมาะสมกบัการพฒันาเชงิพืน้ที ่(Research Project) 

การพัฒนาและสร้างนโยบายสาธารณะ (Public Policy) รวมถึง 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ จัดการความรู ้ และเสริมพลังเครือข่าย 

ทั้งในระดับพื้นที่และระดับมหาวิทยาลัย

 ทัง้มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธาน ีส�านกังานกองทุนสนบัสนนุ 

การสร้างเสริมสุขภาพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ท�าพันธกิจ

ของตนเองอยูบ่นหลกัการพืน้ฐานทัง้ 4 ประการ ของ “พนัธกจิสมัพนัธ์

มหาวิทยาลัยกับสังคม” กล่าวคือ การร่วมคิดร่วมท�าแบบพันธมิตร 

และหุ้นส่วน (Partnership) ของ มรส. สสส. และ อปท. ในพื้นที่  

ผลจากการร่วมคิดร่วมท�า ท�าให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน (Mutual  

benefits) 3 ฝ่าย ได้แก่ มรส. สสส. และ อปท. (ชุมชนท้องถิ่น)  

ที่น�าไปสู่การขยายผลให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และน�าไปสู่ผลงาน

วิชาการ (knowledge sharing and scholarship) โดยพัฒนา 

เป็นชุดโครงการวิจัย และเกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้  

(measurable social impact) ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าการพัฒนาวิถี

การเรียนรู้ของชุมชน การเรียนรู้ของชุมชนในการจัดการตนเอง ซึ่ง 

วัดได้จากผลการวิจัยจากชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถ่ิน 

น่าอยู่ และจากสิ่งอื่นๆ ที่ก�าลังจะเกิดขึ้นต่อไป

องค์การบริหารส่วนต�าบลบ่อแสน

องค์การบริหารส่วนต�าบลเกาะกลาง

องค์การบริหารส่วนต�าบลแม่นางขาว

เทศบาลต�าบลขุนทะเล

เทศบาลต�าบลกะปาง
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 การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดตรัง  
มคีวามเปลีย่นแปลงในทางบวกอย่างต่อเนือ่ง ด้วยความพยายามผลกั
ดนักลไกการท�างานสูก่จิกรรมปฏบิตัใินหลายพืน้ที ่นอกเหนอืจากคณะ
กรรมการบรหิารจัดการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังของจังหวดัตรงั 
พัฒนาไปสู่คณะกรรมการระดับอ�าเภอ คณะกรรมการระดับต�าบล 
ส�าหรบัชมุชนประมงชายฝ่ังรอบพืน้ทีอ่่าวสเิกาด้วย ซึง่มแีนวชายฝ่ังทะเล 
ยาวประมาณ 40 กโิลเมตร ครอบคลมุพืน้ท่ีต�าบลเขาไม้แก้ว ต�าบลบ่อหิน 
และต�าบลไม้ฝาด มีหมู่บ้านประมงชายฝั่ง 10 หมู่บ้าน ที่ใช้ประโยชน์
จากทะเลและชายฝั่ง ย้อนหลังไปเมื่อ 10 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เริ่มต้นท�างานวิจัยและบริการวิชาการ
ให้ชมุชนประมงชายฝ่ังในพืน้ทีอ่่าวสเิกา ร่วมกบัหน่วยงานภาครฐัและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ที ่6 ศนูย์วจัิยและพฒันาประมงชายฝ่ังตรงั มลูนธิอินัดามนั และชมรม
ประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง จนเกิดแนวคิดการยกระดับสร้างเครือข่าย
การท�างานด้านทะเลและชายฝั่งในอ่าวสิเกา ภายใต้ชื่อ "คณะท�างาน
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวสิเกา" โดย 
มีนายอ�าเภอเป็นประธานคณะท�างาน นับเป็นจุดเริ่มต้นของการ 
ท�างานแบบมีส่วนร่วมของพื้นที่อ่าวสิเกา 

 การจดัการประมงโดยชมุชนมส่ีวนร่วมในพืน้ทีอ่่าวสเิกา ได้รบั
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากโครงการวิจัยการจัดการประมงชายฝั่ง
พื้นที่อ่าวสิเกาของ ผศ. อภิรักษ์ สงรักษ์ และทีมวิจัยจากคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย (มทร. ศรีวิชัย) โดยได้รับการหนุนเสริมจากหน่วยงาน

ภาครฐัและภาคเอกชนอย่างต่อเนือ่ง อย่างไรกต็ามเมือ่มกีารเปลีย่นแปลง 
โครงสร้างหรือผู้น�าหน่วยงานของภาครัฐ พบว่ากระบวนการจัดการ
ประมงโดยชุมชนมักเกิดความล่าช้าและชะงักลงในบางครั้ง ชุมชน
ชายฝั่งอ่าวสิเกาเรียนรู้และตั้งรับการเปล่ียนแปลงในประเด็นดังกล่าว  
จึงพัฒนากลไกการท�างานเป็นเครือข่ายการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
อ่าวสเิกา (Coastal Resources Management Networks–Sikao Bay) 
หรือ COREMAN-Sikao Bay ซึง่เป็นการท�างานทีเ่น้นคนเป็นศนูย์กลาง 
ดงัวลทีีว่่า “หากเราจัดการคนได้ เท่ากบัเราจัดการทรพัยากรได้”  เครือข่าย 
มเีป้าหมายเพือ่ต้องการเชือ่มโยงกลุม่คนทีม่แีนวคดิท�างานเพือ่พฒันา
ชุมชน มาร่วมแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือกัน เกี่ยวกับการท�างานด้าน
การอนรุกัษ์ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ังรอบอ่าวสเิกา และช่วยแบ่ง
เบาภาระการท�างานด้านการจัดการอ่าวสิเกา 

 ปี พ.ศ. 2554 มทร. ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับเป็นเจ้าภาพ
จดัการประชมุเสวนาเสรมิสร้างศกัยภาพเครอืข่ายชมุชนชายฝ่ังในการ
อนรัุกษ์พะยนู หญ้าทะเลและฐานทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ตาม
พืน้ทีภ่มิูนเิวศอ่าวสเิกา โดยมผีูแ้ทนชมุชนชายฝ่ัง ส่วนราชการในอ�าเภอ
สิเกา นกัวชิาการ ปราชญ์ชุมชน เข้าร่วมการเสวนา ผลการปรกึษาหารอื 
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ท�าให้นักวิชาการจาก มทร. ศรีวิชัย ได้
เรียนรู้ความต้องการของเครือข่ายการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอ่าว
สิเกาที่ต้องการพัฒนาแนวทางการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งในพื้นที่อ่าวสิเกาให้เกิดความยั่งยืน การยอมลดความต้องการ
ของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ การท่ีหน่วยงานภาครฐัยอมรบัข้อเสนอจากชมุชน
ชายฝั่ง ได้กลายเป็นแนวคิดของการจัดการร่วม (Co-Management) 
ที่เรียกว่า “สิเกาโมเดล” ต้นแบบการจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผศ.ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์

งานวิจัย มทร. ศรีวิชัยรับใช้สังคม

สิเกาโมเดล: 
การจัดการชุมชนชายฝั่ง
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 “สเิกาโมเดล” คอืตวัอย่างการจดัการโดยชุมชนมส่ีวนร่วมทีน่�า
องค์ความรู้ทางวิชาการไปปรับใช้กับความต้องการของชุมชนชายฝั่ง
และภาครัฐในพื้นที่ โดยการก�าหนดให้ชุมชนท่ีมีจุดเด่นในแต่ละ 
ด้านเริ่มต้นพัฒนาและจัดการกิจกรรมที่ตนเองมีความสามารถ  
ซึ่ง มทร. ศรีวิชัย ได้เข้าไปศึกษาวิจัยและบริการวิชาการให้ชุมชนไป
พร้อมๆ กัน โดยเริ่มต้นท�างานยกระดับชุมชนท่ีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด หมู่ที่ ๒ ต�าบลบ่อหิน อ�าเภอสิเกา จังหวัด
ตรงั ตัง้แต่ช่วงการก่อตัง้กลุม่วสิาหกจิฯ หลงัจากชายฝ่ังอนัดามนัประสบ
ภยัพบิตัสินึาม ิผลครัง้นัน้ท�าให้เกษตรกร ที่เลี้ยงปลาในกระชังบ้านพรุ
จดูได้รบัความเสยีหาย ระยะแรกเกษตรกรต้องช่วยเหลอืตนเองพอให้
กลับสู่การเลี้ยงสัตว์น�้าให้เร็วท่ีสุด ครั้นเม่ือความช่วยเหลือจากหน่วย
งานภาครัฐเข้ามาฟ้ืนฟเูยยีวยา เกษตรกรบ้านพรจุดูจงึใช้วกิฤตสู่ิโอกาส
ในการสร้างกลุม่เกษตรกรเพือ่ให้เกดิความร่วมมอืกนั ในทีส่ดุกป็ระสบ
ความส�าเรจ็เป็นกลุม่วสิาหกิจชมุชน มผีลงานเป็นทีป่ระจกัษ์คอืรางวลั
สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่ง ต่อมา
ได้พฒันากจิกรรมการท่องเทีย่วเชงินเิวศและเชือ่มโยงกบัวถิวีฒันธรรม
ชุมชน ในชื่อของ “บ่อหินฟาร์มสเตย์” จนได้รับการรับรองมาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทย และได้รับรางวลักนิรทีองค�าประเภทการท่องเทีย่วชมุชน
จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

 มทร. ศรีวิชัย ได้ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ังและกลุม่วสิาหกจิชมุชนเลีย้งปลากระชงับ้านพรจุดู ใช้กจิกรรม
การปลกูฟ้ืนฟหูญ้าทะเลสูก่ารขยายผลการจดัการทรพัยากรทางทะเล
และชายฝ่ังไปยงัชมุชนต่างๆ ในพืน้ทีอ่่าวสเิกา ภายใต้แนวคดิ “ปล่อย
พนัธุป์มู้า ปลกูหญ้าทะเล” เพือ่ให้ชมุชนชายฝ่ังได้ช่วยกนัอนรุกัษ์และ
บริหารจัดการทรัพยากรปูม้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เนื่องจากผล
งานวิจัยพบว่าสถานการณ์การประมงปูม้าในอ่าวสิเกาตั้งแต่ปี 2547 
พบผลผลิตปูม้ามากกว่าร้อยละ 40เป็นปูม้าขนาดเล็ก การจัดการ
ประมงปมู้าด้วยการก�าหนดมาตรการในการท�าประมงอย่างมคีวามรบั
ผิดชอบ ต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจและการยอมรับจากชาว
ประมงในแต่ละพื้นที่ การสร้างความตระหนักและจิตส�านึกให้เห็น
ความส�าคญัของทรัพยากรปมู้า จะสามารถกระตุน้ความรับผดิชอบให้
ชาวประมงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น กิจกรรมการอนุรักษ์ปูม้าที่เรียกว่า 
“ธนาคารปูม้าแบบโรงเพาะฟักชุมชน” หรือ “Crab Bank” โดยน�า
ปูม้าเพศเมียท่ีมีไข่นอกกระดองมาเพาะฟักในถัง เพ่ือให้ปล่อยไข่และ
ฟักเป็นตัวอ่อนปล่อยกลับคืนธรรมชาติก่อนน�าแม่ปูม้าไปใช้ประโยชน์ 
ได้เช่ือมโยงให้ชุมชนเห็นความส�าคัญของการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล 
และกระตุน้ให้มกีารเพาะฟักลกูปมู้าปล่อยคนืสูแ่หล่งหญ้าทะเลในอ่าว
สิเกา

 มทร. ศรีวิชัย ได้ใช้ฐานความรู้ที่เริ่มต้นให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เล้ียงปลากระชงับ้านพรุจดู ขยายผลไปสู่ธนาคารปมู้าแบบโรงเพาะฟัก
ชมุชนในบ้านแหลมมะขาม บ้านแหลมไทร ต�าบลเขาไม้แกว้ บ้านปาก
คลองและบ้านโต๊ะบัน ต�าบลบ่อหิน โดยค�านึงถึงความพร้อม 
และศักยภาพของชุมชนชายฝั่ง ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สร้างความเข้าใจ การฝึกปฎบิตั ิการสร้างพีเ่ลีย้งชมุชน และสร้างเครอื
ข่ายชุมชนที่พร้อมหนุนเสริมและดูแลอย่างต่อเนื่อง 

 “สิเกาโมเดล” จึงเป็นการเรียนรู้ร่วมกันในการจัดการชุมชน
อย่างมีส่วนร่วม โดยใช้ฐานวิจัยผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่าน
กระบวนการสร้างระบบหุ้นส่วนรับผิดชอบร่วมกัน โดย มทร. ศรีวิชัย
ยึดถือเป็นพันธกิจสัมพันธ์สู่ชุมชน ที่จะรับผิดชอบชุมชนชายฝั่งทะเล
อนัดามนั และมุง่มัน่ให้ “สิเกาโมเดล” เป็นศนูย์เรยีนรู้ชมุชนแบบพึง่พา
ตนเองได้ในอนาคต เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่งในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

 มทร. ศรีวิชัย ยังคงพัฒนาและต่อยอดความรู้ให้กลุ่มวิสาหกิจ
ชมุชนเลีย้งปลากระชงับ้านพรจุดู เพือ่ให้ชมุชนมคีวามเข้มแข็งสามารถ
ช่วยเหลอืตนเองได้ โดยมกีจิกรรมปลูกฟ้ืนฟหูญ้าทะเลบรเิวณอ่าวสิเกา 
เพื่อเพิ่มพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล ส�าหรับเป็นแหล่งอาหารและแหล่ง
อนบุาลสตัว์น�า้วยัอ่อน โดยทมีวจิยัจาก มทร. ศรวีชิยั ได้พฒันาเทคนคิ 
การเพาะอนบุาลหญ้าทะเล และวธิกีารปลกูหญ้าชะเงาใบยาว ด้วยวธิี
เพาะเมลด็ เพือ่ให้ชุมชนน�าไปเป็นกจิกรรมการอนรุกัษ์และการเรยีนรู้ 
ส่งผลให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด กลายเป็น
ชมุชนต้นแบบ “ธนาคารต้นกล้าหญ้าทะเล” แห่งแรกของประเทศไทย 
ซึ่งตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์หญ้าทะเลให้
กับผู้ที่สนใจ มากกว่า 20,000 คน สามารถเพิ่มพื้นที่ปลูกหญ้าทะเล
มากกว่า 100 ไร่ พบว่าบริเวณท่ีปลูกหญ้าทะเลมีความอุดมสมบูรณ์
เพิ่มขึ้น หญ้าทะเลที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป สามารถออกผลขยายพันธุ์
ได้เองในธรรมชาติ บางพื้นที่พบร่องรอยพะยูนเข้ามากินหญ้าทะเล 
มากขึ้น  
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โครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกร
ด้านเกษตรอินทรีย์ เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร
และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

 จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นท่ีท้ังสิ้น 10,069,000 ไร่ เป็นพื้นที่
ท�าการเกษตรจ�านวน 5,350,894 ไร่ พืน้ทีส่่วนใหญ่ใช้ปลกูข้าว  ดังนัน้
คณุภาพชวิีตของประชากรในจงัหวดัอบุลราชธานีจงึขึน้อยูก่บัผลผลติ
ข้าวที่ได้ในแต่ละปี ท�าให้จังหวัดมียุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร   
โดยการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษและ 
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ แต่พบว่าผลผลิตข้าวส่วนใหญ่ในจังหวัด 
เป็นผลผลิตที่เกิดจากระบบการเกษตรแบบใช้สารเคมี ท�าให้ต้นทุน 
การผลติของเกษตรกรสงูขึน้และส่งผลกระทบต่อสขุภาพของเกษตรกร
และผู้ที่อยู่ใกล้เคียงในระยะยาว  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เสนอ
โครงการเสรมิสร้างศกัยภาพเกษตรอนิทรีย์เพือ่ความมัน่คงด้านอาหาร
และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจังหวัดอุบลราชธานี  
เพือ่ขอรบัทุนสนบัสนนุจากสหภาพยโุรป ในการส่งเสรมิและสนบัสนนุ
การท�าเกษตรอนิทรย์ีทีค่รบวงจร สร้างความมัน่คงด้านอาหารและลด

ความเสีย่งจากการปรบัตวัด้านการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ เพือ่เป็น
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการท�าเกษตรอินทรีย์ 
สร้างความมั่นคงด้านอาหารและรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่

 การขอรับทุนในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด�าเนินงาน
ร่วมกับมูลนิธิประชาสังคมอุบลราชธานี เม่ือได้รับการสนับสนุนทุน 
คณะท�างานได้ไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ซึ่งเป็น
มหาวิทยาลัยที่ได้ด�าเนินงานเก่ียวกับการท�าเกษตรอินทรีย์ครบวงจร  
กลับจากการดูงานคณะท�างานได้ร่วมกันวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียและ 
ผู้ท่ีสนใจท�างานด้านเกษตรอนิทรีย์ในพืน้ที ่พบว่า ส�านกังานสาธารณสุข 
จังหวัดมีความสนใจประเด็นสุขภาพของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ
จากการใช้สารเคมี จึงได้ประสานหน่วยงานด้านความปลอดภัย 
ด้านอาหารและขบัเคลือ่นเรือ่งสมชัชาสขุภาพในส�านกังานสาธารณสขุ 
นอกจากนัน้คณะท�างานได้ประสานงานความร่วมมอืในการขบัเคลือ่น
ร่วมกับมูลนิธิสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากส�านักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ด�าเนินงานด้านการสร้าง
ความปลอดภัยด้านอาหารและตลาดสีเขียว รวมทั้งขอพบและชีแ้จง
โครงการกับภาคราชการที่เกี่ยวข้อง คือส�านักงานเกษตรจังหวัด  
และส�านักงานพาณิชย์จังหวัดเพื่อให้รับทราบตลอดจนขอความ 
ร่วมมือในการท�างาน 

 จากการประสานงานกบัภาคส่วนต่างๆ ทีม่แีนวคดิในการท�างาน 
ขับเคล่ือนในประเด็นเดียวกัน ท�าให้โครงการฯ ได้พันธมิตรในการ
ท�างานเพิ่มข้ึน เมื่อแต่ละส่วนงานต่างๆ จะจัดงานเกี่ยวกับเกษตร

จังหวัดอุบลราชธานี

ผศ.ดร. อินทิรา  ซาฮีร์  
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พรรณี เสมอภาค
ผู้จัดการโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรฯ

12 Engagement Thailand



อินทรีย์จะเชิญคณะท�างานและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของ
มหาวทิยาลัยเข้าร่วมงานเหล่านัน้ด้วย ท�าให้เกษตรกรในโครงการฯ ได้
รบัการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง ทัง้จากโครงการและจากส่วนราชการต่างๆ 
เมื่อด�าเนินการมาระยะหนึ่งทางคณะท�างานพร้อมภาคีเครือข่าย 
เหน็ว่าควรน�าเรียนผูว่้าราชการจงัหวดัให้รบัทราบเกีย่วกับความร่วมมอื 
ในการท�างานร่วมกัน ประกอบกับทางมูลนิธิสื่อสร้างสุขจะจัดงาน
ตลาดนัดสีเขียวเพื่อเป็นสถานที่ให้เกษตรกรที่ท�าเกษตรอินทรีย์ได้มี
สถานทีใ่นการจ�าหน่ายสนิค้า ทางมหาวิทยาลยัซึง่มงีบประมาณในการ
ด�าเนินงานส่วนของตลาดสีเขียวได้เข้าร่วมงานกับมูลนิธิสื่อสร้างสุข 
เพ่ือให้การท�างานเป็นเนื้อเดียวกัน แทนท่ีแต่ละกลุ่มจะแยกกันท�า   
การเปิดงานตลาดสีเขียวได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วน
ราชการทีเ่กีย่วข้องเข้าร่วมงาน โดยได้รบัการสนบัสนนุจากสาธารณสุข
จังหวัด ภาคีที่ท�างานได้ร่วมกันพิจารณาหาพื้นท่ีเหมาะสมที่จัดงาน
ตลาดสีเขียว เห็นว่าควรจัดในสถานที่ซึ่งมีคนมาเที่ยวหรือซ้ือของ 
อยู่แล้ว จึงมุ่งความสนใจเรื่องสถานที่ไปที่ห้างสรรพสินค้าในพื้นที ่  
พบว่าห้างสุนีย์ แกรนด์ เคยจัดงานสินค้าโครงการหลวงและมีความ
สนใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ จึงเข้าพบเจ้าของห้างและได้รับความ
อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  

 ผลส�าเร็จจากการจัดงานตลาดนัดสีเขียวอย่างเป็นทางการ 
ครั้งแรก ท�าให้ประชาชนในพื้นท่ีมีทางเลือกในการบริโภคอาหารที่
ปลอดภยัเพ่ิมขึน้ และเกษตรกรเกิดก�าลงัใจ จึงมแีนวคดิว่าจะจดัทกุเดอืน 
เพือ่ให้เกดิความต่อเนือ่ง ในช่วงแรกมกีารทดลองเปลีย่นสถานทีใ่นการ
จดัแต่ละเดอืน และมกีารประเมนิผลร่วมกนัระหว่างภาคเีครอืข่ายกบั
กลุม่เกษตรกร จากการทดลองเปลีย่นสถานที ่เกษตรกรให้ความเหน็ว่า 
ไม่เหมาะสม เพราะสินค้าเกษตรอินทรีย์ท่ีน�ามาจ�าหน่ายมีทั้งข้าว  
ผกั ผลไม้ ท�าให้การจัดสถานท่ีกลางแจ้งมปัีญหากบัผกัท่ีน�ามาจ�าหน่าย
เพราะความร้อนท�าให้ผกัดูไม่น่ารบัประทาน จงึร่วมกันหาแนวทางแก้ไข  
มีข้อเสนอว่าควรประสานไปที่ห้างสุนีย์ แกรนด์เพื่อขอจ�าหน่ายสินค้า
เกษตรอินทรีย์ทุกเดือน  ซึ่งทางห้างไม่ขัดข้องและจัดสรรพื้นที่ชั้น G 
หน้าศูนย์อาหารให้ เมื่อจ�าหน่ายไประยะหนึ่งมีผู้สนใจต้องการให้จัด
ทุกสัปดาห์ ทางภาคเครือข่ายที่ท�างานกลุ่มเกษตรกรและตัวแทนของ
ห้างได้ปรึกษากัน และเสนอผู้บริหารห้าง ทางห้างไม่ขัดข้องจึงเกิด
ตลาดสีเขียวทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ในวนัที ่14 กมุภาพนัธ์ 2557 พร้อมทัง้มคี�าสัง่ทีแ่ต่งตัง้จากผู้ว่าราชการ
จังหวัดในการตั้งคณะกรรมการอ�านวยการและคณะกรรมการ 
ด�าเนินงาน “ศูนย์เกษตรอินทรีย์” ตั้งที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เพื่อท�าการขับเคลื่อนการส่งเสริมการท�าเกษตรอินทรีย์ครบวงจร  
ส่วนจังหวัดมีการจัดโครงสร้างและกลไกการท�างาน สนับสนุนการ 
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเกษตรอินทรีย์ 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ 
มีแผนยุทธศาสตร์หลักด้านการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ตามวาระ 
เกษตรอินทรีย์ จังหวัดอุบลราชธานี และคณะท�างานเกษตรอินทรีย์ 
จังหวัดอุบลราชธานีได้เสนอแผนปฏิบัติการส่งเสริมและสนับสนุน
เกษตรอนิทรย์ีครบวงจร เพือ่บรรจใุนแผนงบประมาณประจ�าปี 2559

 จากการด�าเนนิงานในรปูภาคเีครอืข่ายทัง้ภาครฐั เอกชน เกษตรกร 
และมหาวิทยาลัย ท�าให้มีการประกาศนโยบายวาระเกษตรอินทรีย์ 
ของจังหวัดอุบลราชธานี “อุบลราชธานีเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์”  

 ความร่วมมอืกันของภาคส่วนต่างๆ ท�าให้การขบัเคลือ่นนโยบาย 
เกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอุบลราชธานีมีความชัดเจน เกษตรกรที่ท�า
เกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นจากการที่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ที่มีการจัดอย่างสม�่าเสมอ สร้างเป็นเครือข่ายในกลุ่ม
เกษตรกร ตลอดจนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนโดยในช่วงบ่ายวันเสาร ์
ทีม่กีารจดัตลาดนดัสเีขยีว กลุม่ผู้สนใจเรือ่งเกษตรอนิทรย์ีมกีารนดัพบ
เพือ่พดูคยุกนัเกีย่วกบัการด�าเนนิงานในเรือ่งต่างๆ รวมทัง้เป็นการแลก
เปล่ียนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน จากผลการท�างานท�าให้เห็นว่า 
ความร่วมมือที่ท�างานในลักษณะเครือข่ายเกิดการเสริมพลังซึ่งกัน 
และกัน  การท�างานของทกุฝ่ายประสบความส�าเรจ็และบรรลเุป้าหมาย
ได้เรว็กว่าทีค่าดไว้ การตัง้ใจจรงิและการมมิีตรร่วมทางท�าให้คนท�างาน
ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและมีก�าลังใจในการท�างานเพิ่มมากขึ้น
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ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การเรียนรู้

แบบมิติเชิงเด่ียวที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเฉพาะทางเพียงอย่างเดียว อาจ 

จะไม่สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของสังคมปัจจุบันที่ 

เต็มไปด้วยความหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก ดังนั้น  

การเตรียมความพร้อมส�าหรับบัณฑิตในการก้าวสู ่เวทีการท�างาน 

และการแข่งขันในโลกปัจจุบันและอนาคต จึงจ�าเป็นต้องมุ่งเน้นการ

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาและการพัฒนาศักยภาพความรอบรู้ 

เชงิลกึ และความรอบด้านเชงิกว้าง ด้วยการบรูณาการองค์ความรูข้อง

ศาสตร์และศิลป์แขนงต่างๆ ที่มีความแตกต่างเข้าด้วยกัน เพื่อน�ามา

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท้ังต่อตนเอง ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ

 มหาวทิยาลยักรงุเทพ เลง็เหน็ความส�าคญัของการเป็นสถาบนั

การศกึษาทีมุ่ง่พฒันาการเรยีนการสอนแบบ Creative Convergence 

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายถึง การออกแบบกระบวนการเรียนการสอน

แบบ 360 องศา ที่บูรณาการองค์ความรู้ของศาสตร์และศิลป์ซ่ึงมี 

ความแตกต่างและหลากหลายเข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู ้เรียนมีความรู้ 

และทักษะที่สร้างสรรค์ 360° ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

การปกครอง และสิง่แวดล้อม ผ่านกระบวนการเรยีนรูจ้ากสถานการณ์

จริงที่เน้นโครงการเป็นฐานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับ  

ทั้งระดับภาควิชา คณะวิชา สถาบัน องค์กรท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน  

และภาคประชาชน รวมทั้งศิษย์เก่าและสมาคมวิชาชีพ ภายใต้สภาพ

แวดล้อมสร้างสรรค์ (Creative Environment) อนัจะก่อให้เกดิผลลพัธ์

ด้านการเรียนรู ้ของผู้เรียนสู ่การเป็นผู ้ประกอบการที่สร้างสรรค ์

(Creative Entrepreneur) 

Creative Convergence

 หัวใจส�าคัญของ Creative Convergence Education คือ 

การออกแบบกระบวนการการเรียนการสอนที่น�า “ความคิดสร้าง 

สรรค์” มาเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน

ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบ 360 องศา 

โดยมีคณะนิเทศศาสตร์ท�าหน้าที่เป็น “สื่อกลาง” ในการประสานการ

ท�างานร่วมกันเพื่อเชื่อมต่อให้เกิดความรู้และทักษะแบบสหวิทยาการ 

เช่น ความรอบรู้เชิงวิชาการและวิชาชีพ ทักษะด้านคนและสังคม  

ความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณผู้ประกอบการ และกระบวนการคิด

แบบสากล ที่จะตอบโจทย์การผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะเหมาะสม 

และตอบโจทย์สังคมแบบพหุมิติในศตวรรษที่ 21 

 ภายใต้แนวคิดดังกล่าว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้พัฒนา

โครงการสร้างสรรค์ทีต่อบโจทย์มติด้ิานธรุกจิ โดยรเิริม่ “โครงการ BU 

Startup” การบ่มเพาะผู้ประกอบการสร้างสรรค์รุน่ใหม่เพือ่สงัคม จาก

การประชมุหารอืเรือ่งความร่วมมอืเชิงนโยบายระหว่างหลายคณะวชิา 

อาทิ 1) คณะวิชาในกลุ่ม Creative Business Cluster เช่น บัญชี 

บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ความเป็นผู้ประกอบการ 2) 

คณะวิชาในกลุม่ Creative Technology Cluster เช่น วศิวกรรมศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 3) คณะวิชาในกลุ่ม Creative  

Media and Arts Cluster เช่น นเิทศศาสตร์ ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม 

และมนุษยศาสตร์และการจัดการท่องเที่ยว เมื่อทุกคณะวิชาเห็นชอบ

ด้วยหลกัการ จงึแต่งตัง้คณะท�างานซึง่เป็นตวัแทนของแต่ละคณะฯ มา

ท�างานร่วมกบัศษิย์เก่า องค์กรภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันออกแบบการเรียนการสอนตลอดภาคการศึกษา 

ในรูปแบบ Project-based Learning มุ่งตอบโจทย์ความต้องการ 

ของตลาด อุตสาหกรรม และสังคมเป็นส�าคัญ 

ความเป็นมหาวิทยาลัย
สร้างสรรค์ 360๐ผ่านแนวคิด 

การพัฒนาสู่
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	 โครงการ	BU	Startup	เริ่มด�าเนินการเมื่อปีการศึกษา	2557	
ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 (ททท.)	 โดยการน�าแคมเปญ	
“หลงรักประเทศไทย”	 มาเป็นโจทย์ให้กับนักศึกษาจากหลากหลาย
คณะได้เรียนรูร่้วมกันด้วยการน�าความรูแ้ละทกัษะของผูเ้รยีนแต่ละคน
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการสรรสร้างผลงานเชิงนวัตกรรม	
จ�านวนทัง้สิน้	8	Prototypes	ของ	Mobile	Applications	ทีต่อบโจทย์
แคมเปญดังกล ่าว	 โดยมีนักวิชาชีพจากหลายองค ์กรมาเป ็น 
คณะกรรมการตดัสนิผลงานชนะเลศิที	่ททท.	สามารถน�าไปต่อยอดให้
เกิดขึ้นจริงได้	 โครงการ	 BU	 Startup	 ได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ตดิต่อกนัในทกุภาคการศกึษา	ซึง่ฤดกูาลที	่4	จะจดัขึน้ในเดอืนสงิหาคม	
2558	นี้	ร่วมกับบริษัท		get	links		เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนจริง	 
รู้จริง	 ท�าจริง	 ล้มจริง	 เจ็บจริง	 และลุกข้ึนมาสร้างความส�าเร็จได้จริง	
กับบรรดาผู้เชี่ยวชาญจาก	 Tech	 Startup	 Community	 ชั้นน�าใน
ประเทศไทย	

	 ส�าหรับในมิติชุมชนและสังคม	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ริเริ่ม	
“โครงการ	BUSR	(Bangkok	University	Social	Responsibility)”	
ซึ่งเป็นการก้าวสู่ปีที่	 8	 ในการด�าเนินงานสร้างสรรค์เพื่อสังคมอย่าง 
ต่อเนื่อง	ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการท�างานร่วมกันระหว่างนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท	 คณาจารย์	 และชุมชนท่ีเกี่ยวข้อง	 
โดยมีเป้าหมายเดียวกัน	 คือ	 การร่วมสร้างพ้ืนท่ีแห่งการเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์	 ตลาดนัดทางความคิดสร้างสรรค์	 ชุมชนสร้างสรรค	์ 
และกิจการเพื่อสังคมของชุมชน	 สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 โดยบูรณา
การความรู้เชิงวิชาการ	 ภูมิปัญญาชาวบ้าน	 และงานวิจัยเข้าด้วยกัน	
เพื่อเป็นองค์ความรู ้ที่ เป ็นประโยชน์ต ่อการวางแผนออกแบบ
กระบวนการด�าเนนิงานทีจ่ะพฒันาชุมชนในระดบัท้องถ่ินให้มศัีกยภาพ
ในการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม	

	 ทั้งนี้	ในช่วง	2	-	3	ปีที่ผ่านมา	มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ท�างาน
ร่วมกับหมู่บ้านศาลาแดงเหนือ	 ต�าบลเชียงรากน้อย	 อ�าเภอสามโคก	
จังหวัดปทุมธานี	 ในการร่วมสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมและ 
วถิชีวีติของคนในหมูบ้่านในรปูแบบของพพิธิภณัฑ์ชวีติ	(Creative	Life	
Museum)	 ให้แล้วเสร็จภายในปี	 2560	 โดยเริ่มต้นด้วยการจัดเวที
เสวนาสาธารณะ	“มอญ	ซ่อน	ภูมิ	ตอน	ถอดรหัสคัมภีร์ใบลาน”	เรียน
รู ้จากปราชญ์ชุมชนในพื้นที่	 เตรียมความพร้อมของเยาวชนและ 
คนในพื้นที่	รวมทั้ง	คณาจารย์และนักศึกษา	และหน่วยงานพันธมิตร
ทางการศึกษา	 ที่จะร่วมวางแผน	 ด�าเนินการจัดกิจกรรมระดมทุน	
“มอญ	 ซ่อน	 ภูมิ	 1	 และ	 2”	 เพื่อสร้างและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
ผ่านทั้งสื่อออฟไลน์และสื่อออนไลน์

	 ส�าหรบัการตอบโจทย์ในมติกิารเมอืงการปกครอง	มหาวทิยาลัย	
กรุงเทพได้ริเริ่ม	“โครงการ	BUCCL	 (BU	Creative	Convergence	
Leadership)”	หรือ	“ผู้น�า	360°”	โครงการพัฒนาความเป็นผู้น�านัก
สร้างสรรค์ในการปฏริปูสงัคม	โดยท�างานร่วมกบั	เครือข่ายร่วมพฒันา
ศักยภาพผู้น�าการสร้างสุขภาวะ	 (คศน.)	 และสภาวิชาชีพข่าวและ 
วทิยโุทรทศัน์ไทย	มุง่เน้นการท�างานเชงิบรูณาระหว่างคณะนเิทศศาสตร์	
คณะนติศิาสตร์	คณะเศรษฐศาสตร์	คณะบริหารธรุกจิ	และคณะมนษุย-	

ศาสตร์	 และการจัดการการท่องเที่ยว	 เพื่อพัฒนาผู ้น�าแนวใหม ่
ที่มีศักยภาพในการส่ือสารเชิงสร้างสรรค์	 360	 องศา	 ที่สามารถผลิต
เน้ือหาและองค์ความรู้ที่มีมิติที่ง่ายต่อการสร้าง	 การเข้าถึงและสร้าง 
ความเข้าใจ	 สามารถส่ือสารกับกลุ ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่าง 
และหลากหลาย	 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปสังคมได้อย่าง
เป็นรูปธรรม	รวมทั้งมีภาวะผู้น�าใหม่ที่ไม่ได้น�าเพียงคนเดียว	แต่เชื่อม
ประสานกับคนอื่นๆ	เป็นภาวะผู้น�าร่วม	(Collective	Leadership)

	 โครงการผู้น�า	360	องศา	รุ่นที่หนึ่งนั้น	ผู้เรียนต่างคณะวิชาฯ	
ได้ออกไปเรียนรู้ร่วมกันกับคุณครูต้นแบบในพื้นที่จริงในสังคมซึ่งเต็ม
ไปด้วยประเด็นปัญหาที่มีความแตกต่างและหลากหลาย	อาท	ิการไป
เรียนรู ้ร ่วมกับแม่และเด็กเร่รอนไร้สัญชาติจนได้ประเด็นส�าคัญ 
ของใบรับรองการเกิดของเด็กเร่ร่อน	 การลงพื้นที่อ่าวอุดม	 จ.	 ชลบุรี
เพ่ือเรียนรู้ว่ากระบวนการทางธุรกิจอยู่ร่วมกับชาวบ้านได้อย่างไร 
ลงพื้นที่ไปคุยกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลศิริราชเพื่อค้นหาเหตุผลว่า 
ท�าไมผู้ป่วยจงึต้องยอมทีจ่ะเดนิทางจากจงัหวดัไกลๆ	มารักษาทีศ่ริริาช		
เป็นต้น	 ทั้งน้ี	 ผู้น�ารุ่นใหม่กลุ่มน้ีจะน�าประเด็นต่างๆ	 ที่ได้เรียนรู้มา 
ต่อยอด	 ส่ือสาร	 และขยายเครือข่ายหาแนวร่วมที่จะหาแนวทาง 
แก้ปัญหาร่วมกัน

	 ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยกรุงเทพคือ	 การจัดตั้งศูนย์	 BU	
Engagement	Center	ซ่ึงจะท�าหน้าทีขั่บเคล่ือนกระบวนการพนัธกจิ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมอย่างเป็นระบบ	โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ
ในการพฒันาผูน้�าคณาจารย์	360	องศา	ผู้น�านกัศกึษา	360	องศา		อบรม	
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัย	 วิชาการ	 และวิชาชีพ	พร้อมทั้งให้
บรกิารวิชาการกบัสงัคม		ประสานงานเครอืข่ายพนัธมติรทัง้ระดบัชาติ
และนานาชาต	ิ	ระดมทุนเพือ่ใช้ในการด�าเนนิงาน		รวบรวมองค์ความรู้
ใหม่ที่ได้มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือออฟไลน์และออนไลน ์
อย่างสม�่าเสมอและต่อเน่ือง	 และสามารถต่อยอดผลลัพธ์สู่การร่วม
สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
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