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ฉบับนี้ขอเริ่มต้นด้วย	 	 คอลัมน์บอกกล่าวเล่าเรื่อง	 	 “2	 	 ทศวรรษราชภัฏพิบูลสงครามกับ

การสบืสานงานตามแนวพระราชดำาร”ิ		ตามด้วยจาก…ท้องถิน่		เรือ่ง		ผลติภณัฑ์จกัสานจากผกัตบชวาส่วนองค์

ความรูจ้ากผลงานวจิยัขอแนะนำางานวจิยัทีมี่คุณภาพ		3		เรือ่งได้แก่		“เทคโนโลยหัีววดัก๊าซ”	,	“เห็ดชนดิใหม่

ในป่าสนเมอืงไทย”		และ		“การผลติเทมเป้ถัว่เหลอืงด้วยผงกล้าเชือ้		Rhizopusoligosporus		TISTR		3098		

ในระดับห้องปฏบัิตกิาร”		งานวจิยัสูช่มุชน		ประสบการณ์ให้บรกิารวชิาการแก่ชมุชน		โดย		ผศ.อรพิน		เสละคร		

การบรูณาการการบริการวชิาการกบัการเรียนการสอนโดย		อาจารย์อรรถพล		จารจนัทร์หวัข้อ		เกรด็ความรู้		

เรื่อง		การจัดการความรู้(KM)		โดย		รศ.ดร.เสมอ		ถาน้อยและข่าวสารความเคลื่อนไหวของสถาบันวิจัยและ

พัฒนาขอเชิญท่านติดตามอ่านในเล่ม

ที่ปรึกษา

	 อาจารย์		ดร.ชนิกานต์		คุ้มนก

บรรณาธิการ
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วัตถุประสงค์
	 จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา	

เป็นจุลสารราย	4	เดือนต่อฉบับ	จัดท�าขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร

กจิกรรมต่างๆ	ของสถาบนัวจิยัและพัฒนา	

ตลอดจนความรู้จากผลงานวิจัยและงาน

วชิาการของบคุลากรมหาวทิยาลยัราชภฏั

พิบลูสงคราม	สถาบนัวจิยัและพัฒนายินดี

เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย	

ผลงานวชิาการและเกรด็ความรูต่้างๆของ

ชาวพิบูลสงครามทุกท่าน 

สารบัญ

บอกกล่าวเล่าเรื่อง	 หน้า

	 2	ทศวรรษ	ราชภฏัพิบลูสงคราม 

	 กบัการสบืสานงานตามแนวพระราชด�าริ.........	 4

จากท้องถิ่น

	 ผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวา...................	 5

องค์ความรู้จากผลงานวิจัย

	 เทคโนโลยีหัววัดก๊าซ....................................	 7 

	 เห็ดชนิดใหม่ในป่าสนเมืองไทย....................	 8 

 การผลิตเทมเป้ถั่วเหลืองด้วยผงกล้าเชื้อ 

	 Rhizopusoligosporus		TISTR		3098 

	 ในระดับห้องปฏิบัติการ..................................	 9

งานวิจัยสู่ชุมชน

	 ประสบการณ์ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน......	 10 

	 การบูรณาการการบริการวิชาการกับ 

	 การเรียนการสอน..........................................	 12

เกล็ดความรู้

 การจัดการความรู้	(KM).................................	 15

ข่าวสารความเคลื่อนไหว 17



4 จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ปีที่  3  ฉบับที่  3  กันยายน - ธันวาคม  2556

บอกกล่าวเล่าเรื่อง
“2  ทศวรรษ  ราชภัฏพิบูลสงครามกับการสืบสานงานตามแนวพระราชด�าริ”

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงครามเป็นเจ้าภาพโครงการสืบสานงานโครงการ

ตามแนวพระราชดำาริ		ได้จดัเวทเีสวนาวิชาการ		และกจิกรรม

การเรียนรู้ทั้ง		14		ฐานการเรียนรู้		ดร.สาคร		สร้อยสังวาล		

รกัษาราชการแทนอธกิารบดีมหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม		

กล่าวต้อนรับ		และ		ดร.ชนกิานต์		คุม้นก		ผู้อำานวยการสถาบนัวจิยั

และพฒันาในฐานะเจ้าภาพหลักในการจัดงาน		กล่าวรายงานต่อ		

นายเจน		รตันพเิชฏฐชยั		(รองผูว่้าราชการจงัหวัดพษิณโุลก)		

ประธานในพิธีเปิดกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานใน

ครั้งนี้ว่า	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นสถาบัน

อุดมศึกษาที่มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต	 	 การวิจัย		

การบรกิารวชิาการแก่สงัคม		และการทำานบุำารงุศลิปวฒันธรรม

และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 	 และมี

ภาระกจิการศกึษาวิจยัส่งเสรมิโครงการอนัเนือ่งมาจากแนว

พระราชดำาริ		จากสถาบนัราชภฏัมาเป็นมหาวทิยาลัยราชภฏั

นบัเป็นเวลา		2		ทศวรรษทีม่หาวทิยาลยัราชภัฏพบูิลสงคราม

ได้ดำาเนินงานตามแนวพระราชดำาริ		จึงได้จัดทำาโครงการนี้

ขึน้เพือ่เป็นการตอบยำา้อดุมการของชาวราชภัฏท่ีได้ร่วมแรง

ร่วมใจกนัปฏบิตัภิาระกจินีใ้ห้สำาเรจ็ลลุ่วง		เป็นความหวงัและ

เป็นทีพ่ึง่ทางการศกึษาชมุชนท้องถิน่		โดยมกีลุม่เป้าหมายเป็น

เกษตรกรในพืน้ที	่	นักเรียน		นักศกึษา		บคุลากรในมหาวทิยาลยั		

รวมถึงครูโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน	 	 รวมทั้งหมด

ประมาณ		300		คน		กิจกรรมที่จัดในครั้งนี้จะมีการเสวนา		

เรือ่ง		“วทิยาศาสตร์ตามรอยพ่อหลวง”		โดยดร.		พศิิษฐ์วรอไุร,		

ดร.		ววิฒัน์		ศลัยกำาธร,		ดร.		สาคร		สร้อยสงัวาล		นอกจากน้ี

ยังมนีทิรรศการโครงการตามแนวพระราชดำารขิองมหาวทิยาลยั

ราชภฏัพบิลูสงคราม		รวมทัง้กิจกรรมฐานดารเรียนรู	้	ทัง้หมด		

14		โครงการ		14		ฐานการเรยีนรู	้	ดงันี	้	1.		ศนูย์เกษตรอนิทรีย์		

2.		ฟาร์มตัวอย่าง		3.		เกษตรทฤษฎีใหม่		4.		พรรณไม้นำ้า		

5.		สวนสมนุไพร		6.		พนัธุไ์ม้หายาก		7.		หญ้าแฝก		8.		ยางนา		

9.		ไบโอดีเซล		10.		พลังงานทดแทน		11.		โรงเรียน		ตชด.		

12.		eDLTV		13.		แหล่งเรียนรู้		ร.ร.ตชด.		14.		สายใยรัก		

ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในมหาวิทยาลยั		กองกำากับ

การตำารวจตระเวนชายเดน		และภาคเีครอืข่ายมหาวิทยาลยั

ราชภัฏพิบูลสงคราม	 	 ได้ดำาเนินงานส่งเสริมและสืบสาน

โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำาริฯ	 	 มาเป็นระยะ

เวลาอันยาวนาน		ด้วยปณธิานอันมุ่งม่ันในการเป็น		“สถาบนั

อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”		จากการดำาเนินงานดัง

กล่าว		มีผลการเรียนรู้และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชนอันเกิดจากการสืบสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

แนวพระราชดำาริที่สำาคัญเกิดขึ้นมากมายท่ีเป็นองค์ความ

รู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ควรได้รับการเผยแพร่และขยายผล		

สถาบันวิจัยและพัฒนา		จึงได้จัดทำาโครงการเผยแพร่		การ

สืบสานและถ่ายทอดความรู้เพ่ือพัฒนาชุมชนตามแนว

พระราชดำาริฯ		ที่ดำาเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามขึน้		โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่เผยแพร่และสบืสานการ

ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนตามแนวทางพระราชดำาริ

ที่ดำาเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในรูป

แบบของการจัดนิทรรศการและสื่อสิ่งพิมพ์ให้กับชาวบ้าน		

เกษตรกร		ครู		นักเรียน		นักศึกษา		ประชาชนและผู้สนใจ

ทัว่ไป		จำานวน		300		คน		ในวนัที	่	15	–	16		สงิหาคม		2556		

ณ	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	 	 (ส่วนทะเลแก้ว)		

จงัหวัดพษิณโุลก		โดยความร่วมมอืของคณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี		คณะครุศาสตร์		คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม		

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร		และสำานักวทิยบรกิาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ		
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จาก…ท้องถิ่น
ภูมิปัญญา“ผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวา”

ผลติภัณฑ์จากผกัตบชวาถอืเป็นสิง่ประดษิฐ์ทีท่ำาโดย

การนำาเอาผักตบชวามาแปรรูป	 	 โดยนำามาตากแดดให้

แห้ง	 	 แล้วนำามาถัก	 	 สาน	 	 หรือประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์		

อาจมีการย้อมสีหรือเคลือบสี		หรือเคลือบเงา		และอาจใช้

วัสดุอื่นช่วยในการตกแต่งด้วยก็ได้	 	 ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

นี้ล้วนแล้วแต่มีความปราณีต	 	และสามารถนำาไปใช้งานได้

หลากหลาย		มคีวามทนทาน		มรีปูแบบทีส่วยงาม		และแตก

ต่างกันไปตามความคิดสร้างสรรค์ของผู้ทำาและผู้ออกแบบ		

หรือตามความต้องการของลูกค้า

ประวัติความเป็นมา

ในปีพุทธศักราช	 	 2543	 	 กลุ่มสตรีบ้านวงฆ้องนำาโดย		

นางลำาพงึ		สวุรรณจนัทร์รศัม	ี	ภรรยาของนายโชย		สวุรรณจนัทร์รศัม	ี	

ผู้ใหญ่บ้านได้เป็นผู้นำาในการรวมกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านวงฆ้อง

จำานวน		16		คน		จัดตั้งกลุ่มอาชีพสตรีขึ้นในหมู่บ้าน		เพื่อการสร้าง

งานสร้างรายได้แก่สมาชิกในชุมชนการดำาเนินการในเบื้องต้นนั้น		

กลุ่มได้กำาหนดให้สมาชิก	 	 ผู้ก่อตั้งนำาเสนอกิจกรรม	 	 งานอาชีพ

คนละ	 	 1	 	 ชิ้นงาน	 	 เพื่อที่ประชุมกลุ่มทำาการคัดเลือกและหนึ่งใน

งานอาชีพที่ได้ถูกนำาเสนอ		คือ		การจักสานผักตบชวา		ซึ่งเมื่อกลุ่ม

ได้พิจารณาถึงความพร้อมทั้งด้านวัตถุดิบ		ทักษะ		ต้นทุน		ความรู้		

และการตลาด		สมาชิกจึงลงความเห็นร่วมกันโดยเลือกกิจกรรมดัง

กล่าวเป็นกจิกรรมเสริมอาชีพของสมาชิก		จากนัน้จงึจดัตัง้เป็น		กลุม่

จกัสานผกัตบชวาหมูบ้่านวงฆ้อง		โดยได้รบัคำาแนะนำาในการผลติจาก

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน		อำาเภอลานกระบือ		สนับสนุนการจัด

ส่งเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และรูปแบบในการจักสานเป็นเวลา		10		วัน		

และได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณในการจัดทำาเตาอบแห้งผลติภณัฑ์

จากแหล่งนำ้ามันสิริกิติ์
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กลุ่มได้ดำาเนินออกแบบรูปทรงลวดลายของผลิตภัณฑ์จาก

ผักตบชวา	 	 โดยพัฒนาฝีมือด้วยความชำานาญต่อเน่ืองมาตลอดใน

การผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาในรูปแบบต่างๆ		เช่น		กระเป๋า		ตะกร้า		

แจกัน		กล่องใส่ของ		ฯลฯ		จนได้รบัคัดเลอืกเป็นสนิค้าในโครงการหนึง่

ตำาบลหน่ึงผลิตภณัฑ์		(O-Top)		ของอำาเภอลานกระบอืใน		พ.ศ.	2545		

งบประมาณของรัฐบาล	 	 1,000,000	 	บาล	 	 ของตำาบลลานกระบือ		

นอกจากนีค้วามภาคภมูใิจให้กลุ่มอกีประการหนึง่		คอืการ		ทีผ่ลติภณัฑ์

ของกลุ่มได้ถูกใช้เป็นกล่องใส่ของที่ระลึกเน่ืองจากในโอกาสพิธีเปิด

อาคารศูนย์นิทรรศการ	 	 “ปิยชาตินิทรรศ”	 	ณ	 	 แหล่งนำ้ามันสิริกิติ์		

อ.		ลานกระบอื		จ.		กำาแพงเพชร		ต้นทนุการขายสนิค้าจะนำาผลิตภัณฑ์

ออกขายตามงานเทศกาลของจงัหวดักำาแพงเพชร		หรือ		ลกูค้าบางส่วน

ที่สนใจสินค้า		ที่จะสั่งสินค้าโดยตรง		จัดการเรื่องการเงินโดยประธาน		

รายได้ของกลุ่มผักตบชวาสานจะมีการหมุนเวียนในการรับชื้อผักตบชวาสาน	 	 โดยประธานกลุ่มจะใช้งบส่วนตัว	 	 รับช้ือ

สินค้าจากผู้ที่มีฝีมือในหมู่บ้าน		จากนั้นก็จะนำาผลิตภัณฑ์ออกจำาหน่ายตามประเพณีงานต่างๆ		หรือจำาหน่ายตามที่หน่วย

งานของรัฐ		และกำาไรที่ได้		ประธานกลุ่มจะซื้อ		อุปกรณ์ในการผลิตมาใช้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจักสานผักตบชวา

ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น

	 -		ก่อนถกัเคร่ืองจักสานจากผกัตบต้องนำาเชอืกลวดลายไปพรมนำา้ให้เกดิความนุม่และเหนยีวเวลาดงึจะได้ไม่ขาดง่าย

วิธีแก้ไข

	 ถ้าผักตบชวาไม่ใช้นำ้าพรมในขณะที่ถักเครื่องจักสานอยู่		อาจจะขาดได้ง่ายเพราะต้นแห้ง		ดังนั้น		ต้องใช้นำ้าพรม

ตลอด		เพื่อความนุ่มเหนียว		จะสะดวกต่อการถักเครื่องผักตบชวา

	 วิธีแก้ไข		รับผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผักตบชวาจากที่อื่นมาเพื่อให้ทันตลาดและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ข้อเสนอแนะ

	 -		ควรนำาความรู้ที่เกิดจากการผลิตเครื่องจักสานจากผักตบชวา		บรรจุเข้าเป็นหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน

ทิศทาง/แนวโน้มการพัฒนากลุ่ม

	 1.		กลุม่ผกัตบชวาอาจจะมแีนวโน้มเตบิโตขึน้		เน่ืองจากถ้ามีงบประมาณสนับสนุนข้ึนภายในกลุม่		กจ็ะสามารถ

รับซื้อสินค้ามาเก็บไว้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

	 2.		กลุ่มผักตบชวาอาจจะเติบโตเท่าเดิม		เพราะผลิตสินค้าไม่ทัน		เนื่องจากผู้มีฝีมือในหมู่บ้านมีจำานวนจำากัด

	 3.		กลุ่มผักตบชวา		อาจจะยุบสาเหตุ		คือ		ผู้มีฝีมือขาดแรงจูงใจ		และประธานกลุ่มขาดงบประมาณในการซื้อ

ผลิตภัณฑ์		ผู้มีฝีมือก็อาจจะเลิกทำาผลิตภัณฑ์ทางกลุ่มผลิตภัณฑ์ก็มีแนวโน้มอาจจะต้องยุบ

โดย		เว็ปไซต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น		จ.พิษณุโลก				https://sites.google.com/site/wisdom1305/

การด�าเนินงาน
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“เทคโนโลยีหัววัดก๊าซ”

นักวิจัย		ว่าที่ร้อยตำารวจตรี		ดร.		ธีระพงษ์		แสนทวีสุข

สาขาวิชาฟิสิกส์		คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นับตั้งแต่มนุษย์ได้ปฏิวัติอุตสาหกรรมมา		เทคโนโลยีต่าง	ๆ		ได้รับการพัฒนาอย่างมากมาย		ซึ่งช่วยอำานวยความสะดวก

สบายให้กับเราอย่างมาก		สิ่งที่เราเรียกว่า	 	“การพัฒนา”		ได้สร้างรอยด่างและก่อปัญหาไว้บนโลกไม่น้อย		ทุกวันนี้มนุษย์ต้อง

เผชิญกับปัญหาต่าง	ๆ 		ที่ไม่เคยประสพมาในอดีตโดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อม		ปัญหาอากาศเป็นพิษ		หรือ		มลภาวะทางอากาศ		

เป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่เราต้องประสพ		ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์และรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมด้วย	 	จากปัญหาดังกล่าว	 	นัก

วิทยาศาสตร์ได้ประดิษฐ์		“หัววัดก๊าซ”		(Gas		sensor)		เพื่อช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้		หัววัดก๊าซนี้ไม่เพียงแต่ช่วยตรวจวัดคุณภาพ

อากาศเท่านั้น		แต่ยังสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในอีกหลาย	ๆ 		ด้าน		อาทิ		ใช้เป็นเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพของอาหารในโรงงาน

ผลิต		ใช้เป็นเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคบางชนิด		เนื่องจากโรคบางโรคจะทำาให้เกิดก๊าซเฉพาะบางชนิดใน

ระบบทางเดินอาหารหรือระบบหายใจของผู้ป่วย		ใช้เพื่อตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจของผู้ขับขี่ยานพาหนะ		ใช้ใน

ระบบเตือนภัยเมื่อเกิดไฟไหม้ในอาคาร		เป็นต้น

ว่าที่	 	 ร้อยตำารวจตรี	 	 ดร.	 	 ธีระพงษ์	 	 แสนทวีสุข	 	 อาจารย์สาขาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 	 ได้ร่วมมือ

กับทีมนักวิจัยของภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์	 	 คณะวิทยาศาสตร์	 	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 	 ซึ่งนำาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย	์	

ดร.		สุภาพ		ชูพันธ์		รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์		โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาหัววัดก๊าซชนิดสารกึ่งตัวนำา		(Semiconducting		

gas		sensor)		เพื่อใช้ในการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ		(เอทานอล)		โดยใช้ซิงค์ออกไซด์		(ZnO)		ที่มีโครงสร้าง

แบบ		เตตระพอต		(tetrapods)		ซึ่งมีลักษณะ		4		ขาที่สมมาตรกันเป็นวัสดุในการตรวจวัดแอลกอฮอล์		ดังแสดงในภาพที่		1		

ซึ่งหลักการตรวจวัดก๊าซนี้จะอาศัยการวัดค่าความต้านทานทางไฟฟ้าของหัววัดก๊าซก่อนและหลังก๊าซเอทานอลเข้าทำาปฏิกิริยา

กับซิงค์ออกไซด์	 	 กล่าวคือค่าความต้านทานทางไฟฟ้าของหัววัดก๊าซก่อนก๊าซเอทานอลเข้าทำาปฏิกิริยากับชั้นซิงค์ออกไซด์จะมี

ค่าสูงเนื่องจากก๊าซออกซิเจนมาในอากาศดูดซับอยู่ที่ผิวโดยการดึงอิเล็กตรอนออกจากผิวของซิงค์ออกไซด์	 	 ส่งผลให้เกิดเป็นชั้น

ออกไซด์บาง	ๆ		เมื่อก๊าซเอทานอลเข้าทำาปฏิกิริยา		เอทานอลจะดึงออกซิเจนออกไปจากผิวของซิงค์ออกไซด์และคืนอิเล็กตรอน

ให้กับซงิคอ์อกไซด์ทำาให้คา่ความต้านทานทางไฟฟ้าลดลง		อตัราส่วนของค่าความต้านทานทางไฟฟ้านีเ้ป็นค่าประสทิธภิาพในการ

ตรวจวัดก๊าซ		สัญญาณค่าความต้านทานทางไฟฟ้าของหัววัดก๊าซจากการตรวจวัดก๊าซเอทานอลแสดงไว้ดังภาพที่		2

จากงานวจิยัน้ีสามารถพฒันาหัววดัก๊าซซงิค์ออกไซด์ให้ตรวจวดัก๊าซแอลกอฮอล์ให้ดข้ึีนได้		โดยอาศยัการเตมิสารเจือ		ซึง่คือ		

ดบีกุ		(Sn)		ค่าประสทิธภิาพในการตรวจวดัก๊าซเอทานอลนีจ้ะสูงกว่าหวัวดัก๊าซซงิค์		ออกไซด์ทีไ่ม่เตมิสารเจอืและสงูกว่าหวัวดัก๊าซ

ซงิค์ออกไซด์ท่ีใช้ไทเทเนยีมไดออกไซด์		(TiO2)		เป็นสารเจืออกีด้วย		ซึง่เป็นแนวทางใหม่ในการพฒันาประสทิธภิาพในการตรวจวดั

ก๊าซและยังเป็นแนวทางที่ใช้ต้นทุนในการศึกษาตำ่านอกจากนี้		ผลจากงานวิจัยนี้ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาหลักการ		ทฤษฎี		ของ

เทคโนโลยหีวัวดัก๊าซอกีด้วย		งานวจิยัชิน้นีไ้ด้ตพีมิพ์เผยแพร่ในวารสาร		Advanced		Materials		Research		ในปี		2556		(Volume		

770		หน้า		185-188)		ซึ่งเป็นวาสารวิชาการระดับนานาชาติทางด้านวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์

องค์ความรู้จากผลงานวิจัย
สังเคราะห์องค์ความรู้
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						ภาพที่		1		ซิงค์ออกไซด์เตตระพอต	 	ภาพที่		2		สัญญาณความต้านทานทางไฟฟ้าจากการ

	 ตรวจวัดก๊าซเอทานอล

“เห็ดชนิดใหม่ในป่าสนเมืองไทย”

ดร.เชิดชัย		โพธิ์ศรี

สาขาวิชาชีววิทยา		คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การศกึษาความหลากหลายทางชวีภาพของเหด็ราขนาดใหญ่ในพืน้ทีป่่าสนใน		จงัหวดัเพชรบรูณ์		และ		จงัหวัดเชยีงใหม่		

โดย		อาจารย์		ดร.		เชิดชัย		โพธิ์ศรี		ร่วมกับ		Professor		Roy		Watling		จากสวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติ		เอดินเบอร์ก

ประเทศสหราชอาณาจักร		และ		Dr.		Maria		P.		Martín		จากสวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติ		ประเทศสเปนได้ค้นพบเห็ด

ราที่อาศัยอยู่กับรากไม้สนแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน		 เป็นชนิดใหม่ของโลก		และตั้งชื่อเป็น		Pisolithusorientalis		

Watling,		Phosri&		M.P.		Martín		sp.nov.เห็ดราชนิดนี้สร้างสปอร์ที่มีลักษณะเป็นฝุ่นผงสีนำ้าตาลแดงจำานวนมากเพื่อ

การกระจายพันธุ์		เห็ดชนิดนี้พบว่าแพร่กระจายในประเทศไทยและฟิลิปปินส์		กินไม่ได้แต่มีประโยชน์ยิ่ง		เนื่องจากช่วย

ดูดนำ้าและแร่ธาตุให้กับไม้สน	 	ทำาให้กล้าไม้สนสามารถเจริญอยู่รอดปลอดภัย	 	นอกจากนี้ทีมนักวิจัยยังค้นพบเห็ดสกุล

เดียวกันอีกหนึ่งชนิดในประเทศอังกฤษ		โดยเมื่อเทียบตัวอย่างที่พบกับหลักฐานจากภาพวาด		และคำาบรรยายลักษณะที่

เขียนขึ้นเมื่อปี		ค.ศ.	1814		พบว่ามีลักษณะเหมือนกัน		อีกทั้งมีสอดคล้องกับลักษณะทางดีเอนเอด้วย		จึงตั้งชื่อเห็ดชนิด

หลังที่พบว่า		Pisolithuscapsulifer(Sowerby)		Watling,		Phosri&		M.P.		Martín,		comb.		nov.

ป่าสนของประเทศไทย	 	มีไม้สนพื้นเมือง	 	อยู่	 	2	 	ชนิด	 	 ได้แก่	 	สนสองใบ	 	และสนสามใบ	 	ขึ้นเฉพาะในที่สูง		

1,000	 	 เมตรจากระดับนำ้าทะเลปานกลางขึ้นไป	 	 ป่าสนในภาคเหนือถือว่าเป็นแหล่งต้นนำ้าสำาคัญของแม่นำ้าหลายสาย		

ไหลลงสู่ลุ่มนำ้าปิง		และเจ้าพระยาสู่ทะเลที่อ่าวไทย		จึงควรต้องอนุรักษ์ให้คงอยู่เป็นป่าผืนใหญ่ในธรรมชาติสืบต่อไป		โดย

เห็ดราถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสำาคัญในระบบนิเวศ

(ซ้าย,		ลูกศรชี้)		ภาพวาดเห็ดเมื่อปี		ค.ศ.	1814		โดย		Sowerby		นักธรรมชาติวิทยาชาว

อังกฤษ		และ		(ขวา)		เห็ดชนิดใหม่		Pisolithusorien-

talis		Watling,		Phosri&		M.P.		Martín

ที่มา:		คัดจากผลงานตีพิมพ์เรื่อง		Pisolithus:		a		new		

species		from		southeast		Asia		and		a		new		

combination	 	 ในวารสารนานาชาติ	 	 Mycotaxon		

ฉบับปี		2012
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“การผลิตเทมเป้ถั่วเหลืองด้วยผงกล้าเชื้อ  Rhizopusoligosporus  TISTR  3098

ในระดับห้องปฏิบัติการ”

พรดรัล		จุลกัลป์

สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร		คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

เทมเป้ถั่วเหลือง		(soybean		tempeh)		เป็นผลิตภัณฑ์อาหารหมักพื้นบ้านของอินโดนีเซีย		ที่ได้จากการหมักถั่ว

เหลืองด้วยราในสกุล		Rhizopussp.		มีลักษณะเป็นก้อนสีขาวล้อมรอบด้วยเส้นใยของรา				เทมเป้ถั่วเหลืองเป็นผลิตภัณฑ์

อาหารหมักที่ประกอบด้วยสารอาหารมากมายทั้ง		โปรตีน		ไขมัน		ใยอาหาร		วิตามิน		เกลือแร่		และสารต้านอนุมูลอิสระ		

จงึถกูจดัเป็นอาหารทีม่โีปรตนีสงูและย่อยได้ง่าย		เพราะในระหว่างการหมกั		เช้ือราจะมเีอนไซม์ย่อยโปรตนีและไขมนัของ

ถั่วบางส่วน		มีผลทำาให้เทมเป้ย่อยได้ง่าย		และยังมีคุณสมบัติพิเศษซึ่งไม่พบในผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองหมักประเภทอื่นๆ		คือ		

มีรสชาติ		กลิ่นรสและลักษณะเนื้อสัมผัสคล้ายเนื้อสัตว์		จึงถูกนำาไปใช้เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนการใช้โปรตีนจากเนื้อสัตว์

โดยเฉพาะผูบ้รโิภคกลุม่มังสวริตั	ิ	สำาหรบัคนไทยเราไม่คุน้เคยกบัเทมเป้มากนกั		เนือ่งจากเทมเป้มกีลิน่หนืคล้ายเหด็		จึงไม่

นิยมนำามาบริโภค		ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์		เพื่อผลิตเทมเป้ถั่วเหลืองด้วยผงกล้าเชื้อ		R.		oligosporus		สำาหรับ

ใช้เป็นแหล่งโปรตีนราคาถูก	 	 เสริมหรือทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์	 	 เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผู้บริโภคคนไทยคุ้น

เคยและเพิ่มความหลากหลาย

ผลการศึกษาพบว่า	 	 การผลิตเทมเป้ถ่ัวเหลืองด้วยผงกล้าเชื้อR.	 	 oligosporus	 	 TISTR	 	 3098	 	 ในระดับห้อง

ปฏิบัติการ		สามารถทำาได้โดยนำาถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่		60		มาแช่นำ้า		16		ชั่วโมง		นำาไปต้มในนำ้าเดือดนาน		40		นาที		

สะเด็ดนำ้า		เติมผงกล้าเชื้อร้อยละ		5.0		โดยนำ้าหนัก		คลุกให้เข้ากัน		ตักใส่ถุงพลาสติก		ถุงละ		500		กรัม		อัดเป็นก้อน

สี่เหลี่ยม		ปิดปากถุงนำาไปบ่มที่อุณหภูมิ		25		องศาเซลเซียส		นาน		24		ชั่วโมง		นำาไปอบให้แห้ง		เมื่อนำาไปวิเคราะห์ค่า

องค์ประกอบทางเคมีพบว่า		มีค่าความชื้นร้อยละ		4.11		ไขมันร้อยละ		17.88		โปรตีนร้อยละ		43.17		เถ้าร้อยละ		3.79		

เส้นใยหยาบร้อยละ		5.57		และคาร์โบไฮเดรต		(รวมเส้นใยหยาบ)		ร้อยละ		31.05ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า		การหมัก

มีผลให้องค์ประกอบที่สำาคัญทางเคมีของถั่วเหลือง		คือ		โปรตีน		ไขมัน		และเส้นใยหยาบเพิ่มขึ้น		ดังนั้นจึงควรมีการนำา

ถั่วเหลืองหมักไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อทดแทนเนื้อสัตว์ในอนาคตต่อไป
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งานวิจัยสู่ชุมชน
ประสบการณ์ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

เริม่จากทีค่ณะเทคโนโลยี

การเกษตรและอาหารมีนโยบาย

ให้คณาจารย์ในคณะฯ		ออกไป

ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนโดย

ยึดหลักการให้บริการในการ

พัฒนาเชิงพื้นที่		(Area		Base)		

เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง

พึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนเริ่มตั้งแต่

เดือนธันวาคม	 	 พ.ศ.	 2549	 	 ได้มีพระรูปหนึ่งขอเรียกว่า

หลวงพ่อจากสำานักสงฆ์โคกผักหวาน		(ชื่อในขณะนั้น)		อยู่

อำาเภอชาติตระการ		จังหวัดพิษณุโลก		ในปัจจุบันมีสถานะ

ภาพเป็นวัดแล้วชือ่วดัเจริญราษฎร์ศรัทธาธรรม		ได้โทรศพัท์

แจ้งความประสงค์มาต้องการให้ไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่

ชาวบ้านโคกผักหวานซึ่งในขณะนั้นไม่รู้จักเลยว่าบ้านโคก

ผักหวานอยู่ที่ไหนและไม่ได้รู้จักกับหลวงพ่อเป็นการส่วน

ตัวเช่นกัน	 	 แต่ได้ตัดสินใจรับปากกับหลวงพ่อว่ายินดีที่จะ

เข้าไปช่วยแต่ให้หลวงพ่อนำาชาวบ้านที่สนใจเข้ามาศึกษา

ดูงานฟาร์มเกษตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อาหารก่อนเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับชาวบ้านและ

ได้รับฟังความคิดเห็นของชาวบ้าน	 	 หลังจากนั้นจึงได้จัด

ให้นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์มีส่วนร่วมเข้าไปศึกษา

บริบทชุมชนเพื่อจะช่วยให้ทราบข้อมูลพื้นฐานของชุมชน

และเข้าใจชุมชนมากข้ึน	 	 นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้

นักศึกษาเข้าใจและเข้าถึงชุมชนได้มากขึ้นอีกด้วย	 	 เมื่อ

รับทราบความต้องการของชุมชนแล้ว	 	 จึงเริ่มจัดการฝึก

อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ชาวบ้านโดยใช้งบประมาณท่ี

มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงครามจดัสรรให้ในปีงบประมาณ		

พ.ศ.	2550,	2551,	2552,	2553		และ		2554		เป็นต้นมา

เริ่มจากการฝึกอบรมอาชีพเสริมสำาหรับผู้สูงวัย		เรื่อง		การ

เพาะเห็ดนางฟ้า		ในวันที่		20-21		มิถุนายน		2550		และ

วันที่		7		กรกฎาคม		2550		เรื่อง		การเพาะเห็ดขอนไม้		ซึ่ง

การฝึกอบรมครั้งนี้กลุ่มเป้าหมายได้แก่ชาวบ้านผู้สูงวัยและ

แม่บ้านทีว่่างจากการทำานา		เป็นการกระตุน้ให้ชาวบ้านเกิด

ความต่ืนตัวและรวมกลุม่กนัทำากจิกรรม		ในขณะเดียวกนัยงัได้

เริม่ค้นหาผู้ทีม่ลีกัษณะเป็นผูน้ำาท่ีจะนำาพาให้เกิดการรวมกลุม่

อย่างเข้มแข็ง		ซึง่การอบรมคร้ังนีม้ผู้ีเข้าร่วมกิจกรรมจำานวน		

33		คนจากน้ันได้จัดฝึกอบรมเรือ่ง		การผลติปุ๋ยหมกัและปุย๋

อดัเมด็		ในวนัที	่	2-3		เมษายน		2551		ซ่ึงเป็นผลต่อเนือ่งมา

จากการให้บรกิารวิชาการแก่ชมุชน		ในปีงบประมาณ		2550		

ได้เกิดผู้นำาชุมชนและชาวบ้านรวมกลุ่มกันทำาโครงการผลิต

ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอัดเม็ด		ในครั้งนี้มีชาวบ้านมาร่วมกิจกรรม

จำานวน		81		คน		และหลังจากฝึกอบรมแล้ว		ได้นำาผู้สนใจ

การทำาเกษตรอินทรย์ีเข้าศกึษาดงูานและฝึกอบรมต่อทีศ่นูย์

เรยีนรู้เกษตรอนิทรย์ี		จงัหวดัพจิิตรเพือ่หาแกนนำาในการทำา

ฐานเรียนรูท้ีว่ดัโคกผกัหวาน		และได้จัดทำาโครงการพฒันาเชงิ

พ้ืนท่ีการบริหารจัดการดนิและนำา้ท่ีเน้นการพ่ึงพาตนเองตาม

หลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง:กรณศึีกษาบ้านโคกผักหวาน		

อำาเภอชาติตระการ	 	 จังหวัดพิษณุโลก	 	 ข้ึนในระหว่างวัน

ที่		21-22		กรกฎาคม		2552		โดยได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร		

การทำาปุย๋นำา้หมกัชวีภาพจากผลไม้		การทำาสารไล่แมลงจาก

พชืสมนุไพรและการทำานำา้ยาเอนกประสงค์สำาหรบัใช้ในครวั

เรอืน		ตามทีก่ลุม่ชาวบ้านโคกผกัหวานต้องการฝึกอบรม		มี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำานวน		50		คนและในขณะเดียวกันยัง

ได้บูรณาการ		การบริการวิชาการแก่ชุมชนเข้ากับโครงการ

เกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำาริ	 	 งานฟาร์มเกษตร

พืชและศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ทะเลแก้วเพื่อการขับ

เคล่ือนปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง		โดยยดึหลักความร่วมมอื

ระหว่างบ้าน		วัดและโรงเรียน		 (บวร)		โดยให้นักศึกษามี

ส่วนร่วม		เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุกภาคส่วนของชุมชน

ในปี	 	 พ.ศ.	 	 2554	 	 ได้เปลี่ยนเป้าหมายการ

ให้บริการวิชาการจากชาวบ้านมาเป็นให้บริการ		

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรพิน		เสละคร
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การทำาเกษตรอนิทรย์ีในโรงเรยีน		โดยได้เลอืกโรงเรียนบ้านพลายชมุพล		อำาเภอเมอืง		จงัหวัดพษิณโุลก		ตามทีส่ถาบนัวจัิย
และพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	 	 ได้จัดให้มีการประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านบริการ
วิชาการแก่สังคมและการวิจัย	 	 ซึ่งการประชุมนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก	 	 ได้แก่	 	 องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้าน
กร่าง		องค์การบริหารส่วนตำาบลจอมทอง		เทศบาลนครพิษณุโลก		และเทศบาลตำาบลพลายชุมพลเข้าร่วมประชุมเสนอ
ความต้องการแผนงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น		จึงได้พิจารณาการให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชมุชน		โดยเทศบาลตำาบลพลายชุมพลต้องการให้นกัเรยีนมกีจิกรรมทำาหลงัเลกิเรยีน		จงึเลอืกให้บรกิารวชิาการ
แก่นกัเรยีนเพือ่ให้นกัเรยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะในด้านการเกษตรโดยยดึตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นแนวในการ
ดำาเนินงานปีพ.ศ.2555		ได้ให้บริการวิชาการถ่ายทอดความรู้เกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนวัดสระโคล่		อำาเภอเมือง		จังหวัด
พิษณุโลก		โดยได้บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรยั่งยืน		ให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรูแ้ละกระบวนการต่างๆแก่นกัเรยีนเน้นการปลกูผกัอนิทรีย์เพ่ือให้ทางโรงเรยีนได้นำาผลผลติ
ที่เกิดจากการฝึกอมรมของนักเรียนไปใช้ประโยชน์		เช่น		นำาพืชผักไปประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทาน		ซึ่ง
จากเหตุผลดังกล่าวทางโรงเรียนจึงมีความต้องการให้ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร	 	 เข้าไปถ่ายทอดความรู้
และส่งเสริมการทำาแปลงสาธิตเกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวพระราชดำาริฯ		ขึ้นในโรงเรียนในปี		พ.ศ.	2556		เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้แก่เยาวชน	 	 รวมถึงโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์จากการปลูกพืชหมุนเวียนในแปลงเกษตรทฤษฏีใหม่โดยนำาผลผลิต		
ไปประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้	 	 ทำาให้โรงเรียนสามารถลดรายจ่ายได้ในระดับหนึ่ง	 	 และประการสำาคัญได้
ฝึกทักษะการทำาเกษตรให้กับนักเรียนเพราะนักเรียนคือเยาวชนของชาติหากเยาวชนเหล่านี้ไม่ได้รับการปลูกฝังในสิ่งที่
บรรพบุรุษสร้างมาในอีกไม่ช้าแม้แต่จอบ		เสียม		เยาวชนของชาติก็อาจจะลืมได้		

จากประสบการณ์ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนที่ผ่านมาทำาให้ได้ช่วยเหลือสังคมในระดับหนึ่งและได้รู้ถึงวิถีชีวิตของ
คนในชมุชนส่วนใหญ่ค่อนข้างยากจน		นอกจากนีย้งัเป็นการฝึกทกัษะให้แก่นกัศกึษาในการร่วมให้บรกิารวชิาการแก่ชมุชน		
โดยนักศึกษามีการเตรียมตัว		วางแผน		แบ่งกลุ่มกันทำางาน		และเป็นผู้ช่วยอาจารย์ในการเป็นวิทยากรกระบวนการตั้งแต่
เริม่ต้นจนสิน้สดุการฝึกอบรม		จะเหน็ว่าการเปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้รับผดิชอบการทำางานโดยมอีาจารย์เป็นเพยีงผูช้ีแ้นะ
จะทำาให้นักศึกษาคิดเป็น		ทำาเป็นกล้าตัดสินใจ		กล้าแสดงออก		และมีทักษะในการทำางานได้เป็นอย่างดี

อาจารย์และนักศึกษาช่วยกันบรรยายให้ความรู้ก่อนฝึกอบรม		ให้แก่นักเรียน

นักเรียนปฏิบัติปลูกไม้ผลนักศึกษาติดตามผลหลังจากฝึกอบรมแล้วต้นไม้เจริญเติบโตดี
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การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

เรียบเรียงโดย		อาจารย์อรรถพล		จารจันทร์

สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ		คณะวิทยาการจัดการ

โครงการนี้เร่ิมต้นจากการสำารวจ	 	 พื้นที่ของผู้จัดทำาโครงการได้จากการออกสำารวจพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลก		

จึงได้หมู่บ้านหนองกุลามาเป็นพื้นที่ที่จะบริการวิชาการเนื่องจากการสนทนากับกลุ่มชาวบ้านแล้วปรากฏว่ามีกลิ่น

สารเคมจีำาพวกยาฆ่าแมลงระหว่างการสนทนา		จงึได้สอบถามเรือ่งการใช้ยาฆ่าแมลงในการดูแลรกัษาผลผลติทางการเกษตร		

ทางชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าปัจจบุนัราคายาฆ่าแมลงและปุย๋เคมมีรีาคาสงูมากซึง่ส่งผลต่อต้นทนุการผลติซึง่ในหมูบ้่านยงัขาด

ความรู้ความเข้าใจในการลดต้นทุนการผลิต		หลังจากนั้นทางผู้จัดทำาโครงการจึงได้ไปศึกษาการลดต้นทุนการผลิตในภาค

การเกษตรโดยการทำาเป็นสงัคมเกษตรอนิทรย์ี		แต่กเ็ป็นการยากทีจ่ะให้เกษตรกรมาใช้ปัจจยัการผลติทีเ่ป็นเกษตรอนิทรย์ี		

จึงทำาให้เกิดโครงการ	 	 เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตจากการทำาเกษตร

อินทรีย์ทดแทนการใช้สารเคม	ี 	 ทั้งนี้ได้ใช้แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน	 	 มาเป็นแนวคิดในการส่งเสริมความรู้ความ

เข้าใจในภาคการเกษตรแบบการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน	 	 หลังจากนั้นจึงได้ประสานงานกับชุมชนคือองค์การบริหาร

ส่วนตำาบลหนองกุลา		อำาเภอบางระกำา		จังหวัดพิษณุโลก		โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำาบลและปลัดองค์การบริหาร

ส่วนตำาบล		เป็นผู้ให้ความสนับสนุนและอำานวยความสะดวกต่อการลงพื้นที่

โครงการน้ีได้มีการนำาการเรียนการสอนเข้ามามีส่วนร่วมกับรายวิชานโยบายการเกษตรของนักศึกษาช้ันปีท่ี	 	 4		

สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	 	คณะวิทยาการจัดการ		ซึ่งการบูรณาการกับการบริการวิชาการในครั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้นักศึกษา

เหน็กระบวนการส่งเสรมิในเชงิการเกษตรทีม่ผีลต่อเศรษฐกจิระดับจุลภาค(ครวัเรอืนเกษตร)		ซึง่ในรายวชิานีม้จุีดมุ่งหมาย

คือ	 	 ต้องการให้นักศึกษาทราบกระบวนการทำานโยบายทางด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นนโยบายการส่งเสริมการเกษตร		

นโยบายการแก้ปัญหาผลผลิตสินค้าทางการเกษตร		และนโยบายการช่วยเหลือภาคการเกษตร		 เป็นต้น	 	ในโครงการนี้

ได้ตรงกับจุดมุ่งหมายของรายวิชานโยบายการเกษตรคือให้นักศึกษาเห็นกระบวนการ	 	อีกทั้งนักศึกษายังได้แสดงความ

คิดเห็นในเชิงกระบวนการสร้างนโยบายด้านการเกษตรทางเลือกต่อชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา

กับชุมชน		จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้นักศึกษาได้โจทย์การลงพื้นที่คือให้นำาองค์ความรู้ที่มีไปสู่ชุมชนโดยนักศึกษาได้นำางาน

วิจัยหรือโครงการต่างๆที่เป็นทางด้านเกษตรอินทรีย์มาปรับความรู้ความเข้าใจร่วมกับชุมชน		อีกทั้งนักศึกษายังได้ทราบ

ถึงปัญหาและข้อจำากัดต่างๆของชุมชน		และแนวทางการพัฒนาร่วมกัน		ในการบริการวิชาการในครั้งนี้ได้มีกิจกรรมร่วม

กับชุมชนบ้านหนองกับ		ตำาบลหนองกุลา		ดังนี้		

ตามกำาหนดการมีการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วม

โครงการเวลา	 	8.00	–	8.30	 	น.	 	ชาวบ้านได้มีการลง

ทะเบียนเป็นจำานวนทั้งสิ้น	 	 53	 	 คน	 	มากกว่ากลุ่มเป้า

หมายที่กำาหนดไว้ทั้งสิ้น		24		คน		แต่อย่างไรก็ตามชาว

บ้านถือว่าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดโครงการ

เมื่อเวลา		8.30		น.		เป็นการเปิดโครงการทั้งนี้ทาง

ผูจ้ดัโครงการได้เชญินายกอบต.		และปลดัอบต.หนองกลุา		

มาร่วมเป็นเกียรติ์ในการเปิดโครงการ	 	 เพื่อให้ผู้ร่วมงาน

เห็นความสำาคัญของการจัดโครงการ		
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ต่อจากนั้นตั้งแต่เวลา		9.00	–	12.00		น.		คุณสมพงษ์		อ้นชาวนาผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านบางกระน้อย		อ.บางกระทุ่ม		

แกนนำาชุมชนของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมเกษตรอินทรีย์และปรับทัศนคติต่อ

การเตรียมความพร้อมสู่สังคมเกษตรอินทรีย์

เวลา		13.00	–	16.00		น.		ทมีวทิยากรกระบวนการประกอบด้วยอาจารย์บญุลดา		คุณาเวชกจิ		อาจารย์ภัทรสริ	ิ	ทิพย์ธนมณี		

และอาจารย์ณัทฐาพร		ภูร่ะหงษ์มาสร้างกระบวนการเรยีนรูแ้ละระดมความคิดเห็นร่วมกนัของคนในชมุชนในการทำาปุย๋อินทรีย์เพือ่

ที่จะเป็นนวัตกรรมของชุมชนซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

ขัน้ตอนที	่	1		การศกึษาความรูค้วามเข้าใจของชาวบ้านในเรือ่งประโยชน์และโทษของการใช้ปุย๋เคมแีละปุย๋อนิทรย์ี		

ด้วยหลักการวิเคราะห์ร่วมกันของคนในชุมชน
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ขั้นตอนที่	 	 2	 	 การศึกษาความรู้ความเข้าใจของชาวบ้านในเรื่องประเภทของปุ๋ยอินทรีย์	 	 ด้วยหลักการวิเคราะห์

ร่วมกันของคนในชุมชน

ขั้นตอนที่		3		จากการวิเคราะห์ร่วมกันของคนในชุมชนทางชุมชนจึงเลือกว่าการใช้วิถีสังคมเกษตรอินทรีย์คือ		การ

ทำาปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในชุมชน

ขั้นตอนที่		4		ชุมชนมีส่วนร่วมโดยการช่วยกันระดมที่จะนำาของในท้องถิ่นมาเป็นแหล่งวัตถุดิบ

ต่อจากนั้น		คุณวาริศา		ศรีสุข		และคุณบุณย์นัดดา		บุณยานันต์		นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		ตำาบลหนองกุลา		

อำาเภอบางระกำา		มาช่วยชี้แจงและเสริมความสำาคัญของโครงการฯ		แก่ชุมชน		เพื่อนำาไปประกอบการทำาเป็นแผนปฎิบัติ

และพัฒนาหมู่บ้านในอนาคต

“จากการปรับทัศนคติและสร้างกระบวนการเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนของคนในชุมชนและทางทีมวิทยากรทำาให้

ชาวบ้านมีทัศนคติที่ดีและมีความต้องการที่พร้อมจะเป็นสังคมเกษตรอินทรีย์	 	 โดยมีการระดมความคิดร่วมกันที่จะสร้าง

ปุย๋ชีวภาพเพือ่เป็นผลติภณัฑ์ของหมูบ้่าน		เมือ่ถอดบทเรยีนในกระบวนการของชมุชนทำาให้ทราบว่าการทำาปุย๋ชวีภาพของ

ชุมชนนั้นมีความเหมาะสมที่สุดเนื่องจากหาวัตถุดิบจากท้องถิ่นได้ง่ายและต้นทุนการผลิตน้อย”
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องค์ความรู้จากผลงานวิจัย
การจัดการความรู้  (KM)

โดย		รองศาสตราจารย์		ดร.เสมอ		ถาน้อย

การจัดการความรู้		(Knowledge		Management,		KM)เป็นการรวบรวม		สร้าง		จัดระเบียบ		แลกเปลี่ยน		และ

ประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร	 	 โดยพัฒนาระบบจากข้อมูลไปสู่สารสนเทศ	 	 เพื่อให้เกิดความรู้และปัญญา	 	 รวมทั้งเพื่อ

ประโยชน์ในการนำาไปใช้และเกดิการเรยีนรูภ้ายในองค์กร		การจัดการความรู้ม	ี	2		ประเภท		คอื		ความรู้ทีช่ดัแจ้ง		(Explicit		

Knowledge)		เป็นความรู้แบบรูปธรรม		ความรู้ที่ฝั่งอยู่ในตัวคน		(Tacit		Knowledge)		เป็นความรู้แบบนามธรรม

แนวคิดของการจัดการความรู้

เน้น		2T(Tool		&		Technology)	 เน้น		2P(People		&		Process)		

ผลของการจัดการเรียนรู้ Knowledge	 	 Assetsส่วนหาง	 	 สร้างคลังความรู้

เชื่อมโยงเครือข่าย	ประยุกต์ใช้		ICT		“สะบัดหาง”		

สร้างพลังจาก	CoPs

Knowledge	Sharingส่วนกลางลำาตวั		ส่วนท่ีเป็นหัวใจ	

“หัวใจ”		ให้ความสำาคญักบัการแลกเปล่ียนเรียนรู้ช่วย

เหลือ		เกื้อกูลซึ่งกันและกัน		(Share		&		Learn)

Knowledge		Vision		ส่วนหัว		ส่วนตา		มองว่า

กำาลังจะไปทางไหน		ต้องตอบได้ว่า		“ทำา		KM		

ไปเพื่ออะไร”

คุณกิจ 

คุณอ�านวยคุณเอื้อ
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กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

KV		VISION		เป้าหมายของการจัดการความรู้		KS		SHARING		เป็นความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล		KA		ASSETS		คลัง

ความรู้สู่การใช้ประโยชน์

บุคคลส�าคัญในการด�าเนินการจัดการความรู้ระดับคณะ

1.		ผู้บริหารสูงสุด		(Chief		Executive		Office	-	CEO)		:คณบดี		

2.		คุณเอื้อ		(Chief		Knowledge		Office	–	CKO):คณบดี

3.		คุณอำานวย		(Knowledge		Facilitator	-	KF)		:รองคณบดี/ผอ./หน.ภาค/หน.สำานักงาน/ผช.คณบดี

4.		คุณกิจ		(KnowledgePractitioner	-	KP)		:รองคณบดี/ผอ./หน.ภาค/หน.สำานักงาน/ผช.คณบดี

5.		คุณลิขิต		(Note		Taker	-	NT)		:หัวหน้า		QA/ผู้ประสานงานภาค

6.		คุณประสาน		(Network		Manager	-	NM)		:หัวหน้างาน		QA

7.		คุณสกัด		(Knowledge		Analyst	-	KA)		:คณบดี/รองคณบดี/ผอ./หน.ภาค/หน.สำานักงาน/ผช.คณบดี

ตัวอย่าง  เช่น  กรณีศึกษา : KM  ศ.ดร.ณรงฤทธิ์  สมบัติสมภพ

KV		:การตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์

Best		practice		(KS)		:ศ.ดร.ณรงฤทธิ์		สมบัติสมภพจาก		ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Knowledge		Assets		(KA)		ที่ได้		:

1.		ทำางานเป็นทีม		และทำางานด้วยความเป็นเพื่อนร่วมงาน		

2.		พัฒนา		manuscript		จากกิจกรรม		paper		camp		

3.		Keep		challenging

กรณีศึกษา  :  ช่องทางการเผยแพร่  KA  

-	 Website		คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์		/วารสารโมก

กรณีศึกษา  :  การใช้ประโยชน์  KA  

-	 ภาพกิจกรรม		proposal		camp		จังหวัดสุโขทัย		

-	 ภาพกิจกรรม		paper		camp		เขาค้อ		จังหวัดเพชรบูรณ์

-	 ภาพกิจกรรม		DEAN		TALK

ปัญหา

วิจัย 

ความรู้

KM 

	 ความสำาเร็จ

“KM	ควรเริ่มที่ตนเองก่อน”

“คุณ…ที่มีส่วนสำาคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้”	

คุณเอื้อ:	เป็นผู้เอื้ให้เกิดการจัด	KM

คุณอำานวย	:	พิธีกร/ผู้ถามนำา

คุณกิจ	:	ผู้ทำากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คุณลิขิต	:	ผู้จดบันทึก

คุณสกัด	:	ผู้นำาข้อมูลมาจัดทำา						“คลังความรู้”



17จุลสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ปีที่  3  ฉบับที่  3  กันยายน - ธันวาคม  2556

หลักการสกัดองค์ความรู้ (Explicit Knowledge)

1.		คิดบวก		และชื่นชมกับองค์กร		หรือบุคคลที่ต้องการจะเรียนรู้	

2.		มีความหวัง/ความตั้งใจ		ว่าอยากได้อะไรจากเขา	

3.		มีความหวัง/ความตั้งใจ		ว่าอยากทำาอะไรตามแบบเขา	

4.		เลือกสกัดองค์ความรู้		จากสิ่งที่อยากได้	(ข้อ	2)

5.		เลือกสกัดองค์ความรู้		จากสิ่งที่อยากทำา	(ข้อ	3)

6.		สรุปรวบยอดองค์ความรู้ที่สกัดได้

7.		เปลี่ยนองค์ความรู้ที่สกัดได้ไปสู่ภาคปฏิบัติ

สรุปและเรียบเรียงโดย	ปิยวดี		น้อยนำ้าใส

สถาบันวิจัยและพัฒนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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ข่าวสารการเคลื่อนไหว
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ประชุมเตรียมงานจัดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่กาญจนบุรีและงาน

กาชาดพิษณุโลก  วันที่  13  ธ.ค.  2556

สถาบันวิจัยและพัฒนา	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	 	 ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัด

นิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ		“ทรัพยากรไทย	 :	นำาสิ่งดีงามสู่ตาโลก”		ที่จะเกิดขึ้นในวันที่	 	20	–	

26		ธันวาคม		2556		ณ		เขื่อนศรีนครินทร์		อ.ศรีสวัสดิ์		จ.กาญจนบุรี		เพื่อแสดงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงดำาเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช		และทรัพยากรธรรมชาติ		

-------------------------------------------------------------------------------

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน  กิจกรรม  เสริม

ทักษะการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การสอบ  O-Net  ครั้งที่  1  วันที่  19-20  ธ.ค.  2556

เมื่อวันที่		19		ธันวาคม		2556		ที่ผ่านมา		สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดกิจกรรม		เสริมทักษะการเรียนรู้เพื่อเตรียม

ความพร้อมสู่การสอบ	 	O-Net	 	 ให้แก่กลุ่มในนักเรียนในโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงครามได้รับผิดชอบ		โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์		โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่ร่วมเป็น

ครูวิทยากรสอนเทคนิคทำาอย่างไรเพื่อพิชิตการสอบ	 	 O-net	 	 และต้องขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ทำาให้

กิจกรรมดีๆ		แบบนี้เกิดขึ้นและสำาเร็จไปด้วยดี

-------------------------------------------------------------------------------

เจ๋ง!3  ทีมนักศึกษาและนักวิจัยมหาวิทยาลัย  ราชภัฏพิบูลสงคราม  ผ่านการคัดเลือกร่วมกิจกรรม  boot  camp  

โครงการ  i2p  idea  to  product  2013

ตามทีน่ักศึกษาและนักวิจยัของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลูสงครามได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจำานวน		3		ทมี		ร่วมกับ

มหาวทิยาลยัเครอืข่ายภาคเหนอื		คอื		มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่		มหาวทิยาลยัแม่โจ้		มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง		มหาวทิยาลยั

นเรศวร		มหาวิทยาลัยพะเยา		และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์		รวมทั้งหมด		จำานวน		20		ทีม		เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ด้านการวิเคราะห์		วางแผนและการนำาเสนอ		ในระหว่างวันที่		20-22		พฤศจิกายน		2556		ณ		มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		

และ		สวนบัวรีสอร์ท		จังหวัดเชียงใหม่

อวน.		มรพส.		ขอเชิญชวนชาวพบูิลร่วมแสดงความยนิดกีบั		3		ทีมนกัศกึษาและนกัวิจัยสุดเจ๋ง		ท่ีผ่านการคดัเลือกได้แก่		

ทีม		PSRU1		“คอนโดมิเนียมผักไฮโดรโปรนิกส์”		ประกอบด้วย		นางสาวรจนา		มาใจ		นางสาวกัญญาณัฐ		คะเชนทร์ชาติ		

และนางสาวณัฐวดี		บัวทอง		ภายใต้การให้คำาปรึกษาของ		ผศ.		ดร.นำ้าทิพย์		วงษ์ประทีป		ทีม		PSRU2		“ไข่มุกสมหวัง”		

ประกอบด้วย		นายพลากร		แก่นโงน		นางสาววัชรี	 	ต้อนไล่	 	นางสาวมาลินี	 	ฟักเงิน		และนางสาววรรณิศา		ทิวาลัย		

ภายใต้การให้คำาปรึกษาของอาจารย์วรลักษณ์สุริวงษ์		และอาจารย์		ดร.		ชุติมาเลิศลักษมี		และทีม		PSRU3		“เครื่อง

ล้างแห้วนา”		ประกอบด้วยนายรุ่งฤทธิ์		แคนติ		นายพีระ		แย้มสุทธิ์		นางสาวผกามาศ		เชื้อบุญมี		และนางสาวสมฤทัย		

ทองพวง		ภายใต้การให้คำาปรึกษาของอาจารย์รัฏฐชัย		สายรวมญาติ		และอาจารย์ดร.		ชุติมาเลิศลักษมี

-------------------------------------------------------------------------------
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สวจ.เตรียมความพร้อมเข้าร่วมงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดจังหวัดพิษณุโลก  ประจ�าปี  2557

เมื่อวันที่		22		พฤศจิกายน		2556		สถาบันวิจัยและพัฒนา		ได้เชิญประชุมคณะกรรมการดำาเนินงานส่งเสริมสืบสาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ		ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม		เพื่อเตรียมการเข้าร่วมงานแผ่นดินสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช		กาชาดจังหวัดพิษณุโลก		ประจำาปี		2557		โดยในปีนี้		ทางจังหวัดพิษณุโลกและเหล่ากาชาดร่วม

กันกำาหนดจัดงานขึ้น		รวมทั้งสิ้น		12		วัน		12		คืน		ระหว่างวันที่		9	–	20		มกราคม		2557		ณ		บริเวณสนามหน้า

ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก		ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้กำาหนดกิจกรรมในการเข้าร่วมงาน		3		กิจกรรม		คือ		

1.		นิทรรศการการดำาเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำาริของมหาวิทยาลัยฯ		

2.		การแสดงและจำาหน่ายสินค้าที่เป็นผลงานหรือตามภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ

3.		การสาธิตสิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์		(เริ่มตั้งแต่เวลา		17.00	–	19.30		น.)

-------------------------------------------------------------------------------
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RESEARCH
RESEARCHบอกกลาวเลาเรื่อง... “2 ทศวรรษ

ราชภัฏพิบูลสงครามกับการ

สืบสานงานตามพระราชดำริ”
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